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Lui le-a permis întoarcerea în țara lor,
evreii și-au permis din nou prietenii și
încuscriri vinovate. Este adevărat că au
fost provocați la aceasta, fie prin momeli,
fie de teamă, așa cum rezultă din cărțile Ezra și Neemia. Acești doi bărbați,
unul guvernator, celălalt preot, au luptat mult pentru a separa sacrul de profan: „Când au auzit Legea au deosebit
din Israel pe toți străinii” (Neemia 13:3).
Când nu se făcea această deosebire,
„slujirea sfântă” nu mai era sfântă,
ceea ce stârnea mânia divină, așa cum
anunța din partea Domnului profetul
postexilic Maleahi.
Privind în continuare firul istoriei,
constatăm cu claritate că Domnul Isus
Hristos nu a putut să fie ecumenic în
peisajul religios al vremii Sale, deși era
gata să colaboreze cu oricine, cu condiția acceptării adevărului. El i-a averti-

DEPARTAMENTUL MISIUNE

(urmare din pag. 16)

și interesul altor pastori spre a ajunge
în această țară! Dacă în Nord, zona
Roorkee, creștinii sunt de ordinul zecimilor de procent din populație, iar bisericile sunt puține și deosebit de mici,
în Sud, în zona Bangalore, în sectorul
urban, creștinii ating nu mai puțin de
10 % din populație! Biserica căreia i se
alăturase misionara noastră, și în care
am fost primit cu o neobișnuită bunăvoință, număra peste 10.000 de membri,
având vreo 5 programe pe duminică,
cu asigurarea transmisiei televizate,
LIVE, a unuia dintre programe, în aria
de acoperire a televiziunii! Apoi, dacă
în Nord, prezența hindusă este masivă
și creștinii sunt tracasați și persecutați,
iar atmosfera este relativ apăsătoare,
fiind doldora de demoni (mai ales în
zona templelor hinduse!), necesitând
chiar și exorcizări (eficiente!); în Sud,
am întâlnit o atmosferă de libertate și
de bucurie incredibile! Ceea ce m-a bucurat cel mai mult în Nord a fost setea
după Cuvânt a indienilor (am participat
și slujit la o conferință de instruire a
pastorilor din zonă și la două evanghelizări, una într-o casă de rugăciune și
a doua într-un cort); în Sud, am fost
impresionat în mod deosebit de faptul
că în contextul unei asemenea megabiserici, misionara noastră era foarte
apreciată pentru modul în care instruia
școlar și, mai ales, biblic și relațional
copii proveniți din familii persecutate
de pe întinsul Indiei, mulți orfani de
ambii părinți, unii având părinți martirizați, care își găseau acum alinarea și
vindecarea în Grace Children’s Home.
Vizita misionară, de 9 zile, în
Africa; mai întâi în Egipt
După cum am menționat la început,
în ianuarie 2017, împreună cu pastorii
Rick Cunningham, membru în Consiliul Director și cu Nicu Cotleț, membru
în Consiliul de Referință ale APME, am
vizitat trei misionari, respectiv pe M. B.,
în Egipt, și pe Marius Bîrte, de la Biserica „Sfânta Treime” Bistrița și Luminița Prisecaru, de la Biserica „Filocalia”
din Iași, în Etiopia. Am vizitat doar
capitalele Cairo și Addis Abeba, timpul
disponibil fiind insuficient spre a ieși
și în afara acestora. În Cairo, capitala
Egiptului, cu o populație mai mare decât
întreaga populație a României (!), ne-am
întâlnit cu toți liderii cu care lucrează
M.B. Am fost bucuroși că, atât liderul
mișcării Live Dead (Trăiește mort! - este
o mișcare misionară de plantare de bise-

rici în grupuri neatinse de Evanghelie de
echipe multinaționale care împărtășesc
12 valori de bază: perseverență, trimitere apostolică, pionierat, parteneriat,
echipă, învățare pe tot parcursul vieții,
transformare, împuternicire prin Duhul,
comunitate, caracter, sacrificiu și dare
de socoteală), cât și pastorul care se ocupă
de consilierea slujitorilor creștini veniți
din diferite țări pentru a lucra în acea
zonă, liderul grupului de casă și alte persoane cu care am avut părtășii semnificative, au fost deosebit de apreciativi
cu privire la reprezentanta noastră. Atât
în ce privește progresele făcute în învățarea limbii arabe, scrise și vorbite, cât
și privitor la modul special de relaționare
cu echipa și cu tinerele musulmance,
cărora le este profesoară. A fost o bucurie să aflăm că reprezentantei noastre
i se va încredința poziția de lider al unui
mic grup de „studenți”. Dar cel mai bucuroși am fost pentru că tânăra noastră
era ea însăși mulțumită și împlinită, cu
rezultatele pe care reușea să le aibă, în
contextul dificultăților și riscurilor cu
care se confrunta într-o zonă în care era
periculos să rostești până și cuvântul
„misionar”! Vizita fiind făcută pe parcursul a 4 zile, în cursul săptămânii, am
putut participa doar la o întâlnire de
seară a grupului LiveDead, alcătuit din
câteva zeci de persoane. Liderii cu care
am discutat ne-au transmis că își doresc să mai aibă și alți slujitori români
care să semene cu M.B. Părtășia și rugăciunile făcute pentru M.B. nu vor putea
fi uitate ușor, nici de noi, nici de către
„gazda” noastră! Și, mai ales, este im-

zat ucenicii Săi, că, dacă-L vor urma, nu
vor deveni niciodată populari. Cartea
Faptele Apostolilor cuprinde câteva
situații concrete în care urmașii Domnului au fost nevoiți să se separe: „Dar
pentru că unii rămâneau împietriți și
necredincioși și vorbeau de rău Calea
Domnului înaintea norodului, Pavel a
plecat de la ei, a despărțit pe ucenici
de ei...” (Fapte 19:9).
Până în cartea Apocalipsei,
ceea ce este valabil pentru prezent și viitor, se aude strigarea
separării de „cetatea” Babilonului
religios, idolatru și ecumenic:
„Ieșiți din mijlocul ei poporul
Meu...” (Apocalipsa 18:4). În condiția compromiterii comuniunii
sacre, suntem chemați „să ieșim
afară din tabără la El și să suferim ocara Lui” (Evrei 13:13).

portant să știm că Dumnezeu le are în
evidență!
Mai menționez că, fiind în Cairo, nu
am putut să nu vizităm, într-o fracțiune
de zi, vestigii ale vechii civilizații egiptene, în special cele care vorbesc despre implicarea divină în istoria egipteană. Marea Piramidă de la Gizeh, căreia
cunoscătorii îi spun „Biblia în Piatră”,
despre care se crede că este un altar divin „în mijlocul și la hotarul Egiptului
(!)” (cf. Isaia 19.19); dar și bisericile din
stâncă, una parțial sub munte, cu o capacitate de până la 20.000 de locuri (foto
sus) și celalta aflată integral într-o peșteră, cu o capacitate de vreo 2.500 de
locuri pe scaune, impresionante mărturii cu privire la ceea ce a fost cândva
creștinismul în acea zonă, acum majoritar musulmană. Am mai participat
fugitiv, în drum spre aeroport, și la un
program al unei biserici copte, de orientare evanghelică, care era păzită la
intrare de un TAB militar și de soldați
înarmați, pentru protecția creștinilor
din locașul de cult!
Vizita în Etiopia, de 5 zile, la
doi dintre misionarii APME
În Etiopia, deși există și zone preponderent musulmane, și se înregistrează
frecvent și anumite confruntări între grupări rivale, credința creștină este incomparabil mai liberă decât în Egipt. Capitala
Addis Abeba (4 milioane de locuitori)
are o pondere incredibil de mare de
creștini, după unele statistici, de peste
75 % din populație! Ceea ce este problematic, dar și atractiv pentru misiunea

Botez în apă în Biserica Creștină Penticostală nr. 1 din Brașov,
str. Brândușelor nr. 6, păstorită de frate le Daniel Mureșan,
oficiat duminică, 29 ianuarie a.c. de pastorul asistent Mihai Ilaș
și de prezbiterul Aurel Pop.

Concepte și practici de
separare
Chemarea lui Dumnezeu este la
unitate, căci scopul lui Dumnezeu a
fost să unească, „să împace totul cu
Sine prin El (Domnul Isus Hristos),
atât ce este pe pământ cât și ce este în
ceruri” (Coloseni 1:20). Mântuitorul
S-a rugat Tatălui cu această dorință:
„Mă rog ca toți să fie una, (după modelul desăvârșit) cum Tu Tată ești în
Mine și Eu în Tine; ca și ei să fie una
în noi” (Ioan 17:21). Dar dacă unitatea
nu este în Dumnezeu și nu se vrea ca
„toți împreună cu o inimă și cu o gură”
(Romani 15:6); „în chip desăvârșit într-un gând și o simțire” (1 Cor. 1:10),
să slujim lui Dumnezeu, separarea este
un imperativ, pentru a putea rămâne
în „părtășia și cu Tatăl și cu Fiul Său”
(1 Ioan 1:3). Să nu uităm că despre Domnul Isus s-a spus încă de la naștere că
va fi un „semn care va stârni împotrivire” (Luca 1.34). El a zis ucenicilor Săi:
„Credeți că am venit să aduc pace pe
pământ? Eu vă spun: nu; ci mai degrabă dezbinare” (Luca 12:51).
Orice credincios trebuie să înțeleagă că unirea cu Dumnezeu
înseamnă separarea de diavolul.
Ceea ce se va spune în final și va fi valabil pentru toată eternitatea viitoare:
„veniți!” sau „duceți-vă!” are de-a face
cu asocierea de aici. Intrarea în poporul
lui Dumnezeu implică ieșirea din lume,
dar nu din punct de vedere social, ci numai spiritual, prin separarea de activitățile păcătoase. Aceasta se realizează
numai în urma unui proces de schimbare
a mentalității, odată cu renunțarea la
„poftele oamenilor” și „voia neamurilor”.
„De aceea se miră ei că nu alergați
împreună cu ei” (1 Petru 4:4). Noi
trebuie să înțelegem că am apărut ca
umanitate într-un conflict cosmic și
nu putem să fim în ambele tabere, nici nu
există o posibilitate de reconciliere.
Domnul a afirmat că „nici o slugă nu
poate sluji la doi stăpâni; căci sau va
iubi pe unul și va urî pe celălalt sau
va ținea numai la unul și va nesocoti
pe celălalt...” (Luca 16:13). În același
context, Domnul a vorbit despre conținutul valorilor contrare din sfera divină
și respectiv lumească, lumea aflându-se
sub stăpânire demonică. El a zis: „ce este
înălțat între oameni este o urâciune
înaintea lui Dumnezeu” (Luca 16:15).
„Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea
se face vrăjmaș cu Dumnezeu” (Iacov 4:4).
(continuare în pag. 6)
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ETICĂ CREŞTINĂ

Fiţi atenţi la fundaţie!

Pastor FLORIN CÎMPEAN
Biserica Penticostală
Philadelphia, Chicago, SUA

Mesaj la Aniversarea a 40 de ani
de învățământ teologic penticostal
românesc organizată de Institutul
Teologic Penticostal din București
între 7-9 octombrie 2016

„Până voi veni, ia
seama bine la citire,
la îndemnare și
la învățătura pe
care o dai altora.”
(1 Timotei 4.13)

„De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte
ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om
cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă.
A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat
vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea
nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia
zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste
cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa
pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoaiele,
au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea;
ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare”
(Matei 7.24-27)

E

ducația este absolut necesară și
importantă. Teologia este fundamentală. Însă extrem de importantă este fundația pe care o formați aici, la
Institutul Teologic Penticostal din București.
Personal, am făcut destul de multă școală și
pe măsură ce am mers la diferite școli, mai
ales printre străini, printre teologi, am apreciat tot mai mult fundația pe care mi-am format-o aici, la ITP, și am realizat că fundația
este …fundamentală! Mântuitorul încheie
Predica de pe munte cu o pildă, Casa zidită
pe stâncă, o ilustrație din domeniul construcțiilor, rezumând acest adevărat seminar de
trăire creștină prin sublinierea importanței
fundației, care este esențială pentru orice construcție, revelată în această predică prin patru
laturi din care este compusă.
Prima latură este caracterul
În Predica de pe Munte, Mântuitorul
stabilește că această latură, caracterul, este
absolut importantă pentru orice credincios
și cu atât mai mult pentru slujitori. Caracterul
este o latură fundamentală pentru slujirea
noastră, este mai important decât educația,
talentul și dimplomele pe care le avem. Sunt
foarte mulți lideri care au devenit personaje
într-o dramă existențială și probabil că sunt
oameni fără caracter. De foarte multe ori ne
lăsăm unși cu ceară în lumea în care trăim,
de adulațiile oamenilor, de popularitate, de
influențele lumii. Cuvântul sincer în limba
română și în orice altă limbă vine din latină,
de la două cuvinte: sine cera (fără ceară).
Știți ce se întâmpla în vechime cu statuile
care erau imperfecte? Erau corectate, „perfecționate” cu ceară, însă atunci când ceara
se topea, datorită căldurii, imperfecțiunile
ieșeau la iveală. Asta se întâmplă cu mulți
oameni care sunt „ceruiți”. Ca oameni ai lui

Dumnezeu, noi trebuie să apreciem mai mult
caracterul, decât talentul sau educația.
Îmi amintesc de o întâmplare din 1994,
când eram proaspăt sosit în SUA și conducerea
Cultului Penticostal din România a vizitat o
bisericuță română de acolo. Acea bisericuță
nu avea păstor, doar un conducător. Acesta,
bine intenționat de altfel, a vrut să prezinte
apreciativ pe frații din conducerea cultului
și, ridicându-se în picioare, a spus: „Frați și
surori, avem aici conducerea Cultului Penticostal, niște oameni speciali ai lui Dumnezeu,
oameni folosiți de Dumnezeu. Uitați-vă la
dânșii, sunt unși cu toate alifiile.” Adunarea
a început să zâmbească, fiindcă expresia „uns
cu toate alifiile” are un sens pozitiv – însemnând „a fi trecut prin multe” sau „a avea o
mare experiență de viață” –, dar are și un sens
negativ, mai cunoscut, însemnând „a fi abil,
viclean”. Bineînțeles că fratele nu a vrut să
spună ce s-a înțeles, dar este teribil când noi,
oamenii lui Dumnezeu suntem „unși cu toate
alifiile”. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni
de caracter, oameni integri.
Un autor american spunea: „Noi pregătim
pe lideri pentru cădere, dacă îi încurajăm să
vadă ce ar putea realiza, mai înainte de a înțelege ce persoană trebuie să fie.” Asta e o mare
problemă astăzi, că punem accent pe talent,
pe educație, pe diplome și nu pe caracter.
Deci, prima parte a Predicii de pe Munte
vorbește despre caracter ca fiind una dintre
laturile de bază ale fundației oricărui creștin.
A doua latură este moralitatea
În aceeași pericopă, Domnul Isus vorbește
foarte mult și foarte direct despre moralitate.
Astăzi, în lumea seculară și profesională poți
să fi etic și, în același timp, …imoral. Oamenii
pot să respecte legile statului, dar să încalce
legile lui Dumnezeu, devenind astfel complet
imorali. Acesta este un pericol extrem de
mare pentru lideri, dar și pentru toți credincioșii. Noi trebuie să susținem moralitatea
creștină, trebuie să fim oameni morali în
acest sens. Bătrânii noștri au înțeles asta.
Îmi amintesc de timpul când eram student
și pastorul Trandafir Sandru le amintea studenților mereu și mereu ceva important.
Lângă internatul nostru era un cămin de fete,
care ne salutau de la fereastră, fluturând din
mână. Erau frumoase și deștepte, iar fratele
Trandafir le amintea mereu studenților: „Aveți
grijă cu studentele acelea!” La un moment
dat, unul dintre colegi i-a spus: „Frate Tran-

care este un duh de chibzuință (judecată,
dreaptă măsură), să ne lumineze și să
ne dea înțelepciunea necesară ca să știm
cât să dăm Cezarului și cât lui Dumnezeu.
Omul lui Dumnezeu va ști să-și păstreze și echilibrul între biserică și lume.
Este drept că psalmistul fericește pe frații
care locuiesc împreună (Psalmul 133:1);
dar ce facem cu necredincioșii din casele
noastre și cu nemântuiții din jurul nostru? Noi suntem puntea de legătură dintre ei și Dumnezeu, așa că nu ne putem
izola de ei. Din păcate, mulți dintre noi
ne-am format niște obiceiuri, practici,
limbaje și mentalități ciudate, nebiblice,
confesionale, care-i împiedică pe oameni
să se apropie de noi. Unii sunt atât de
„sfinți” încât le este greu să se accepte
chiar pe ei înșiși. Acești oameni sunt

nelipsiți de la adunare, dar sunt total
irelevanți chiar pentru cei din casa lor.
Pe de altă parte, dacă nu ținem legătura
strânsă cu poporul Domnului, nu vom
putea să-i atragem la Hristos pe cei necredincioși. Doamne, ajută-ne să
avem o dreaptă măsură în toate
lucrurile!

Concluzii
Știu că, urmărind această lecție, mulți
dintre noi am depistat cu amărăciune unele
dezechilibre, mai mult sau mai puțin evidente, în funcționarea bisericilor noastre.
Dragii mei, înainte de a ne lăsa copleșiți
de frustrare și judecăți, vă îndemn să ne
analizăm personal contribuția noastră
la bunul mers al adunării în care ne-a

Evenimente din CRP Arad

așezat Dumnezeu. Ce fac eu pentru biserica în care sunt mădular, pentru ca ea să
aibă o dezvoltare armonioasă? Cât din ceea
ce cunosc eu, pun în aplicare în viața personală? Cum mă raportez eu la ceilalți
frați din adunare? Ce atitudine am eu față
de mai marii mei sau față de poporul pe
care trebuie să-l slujesc? Care este poziția
mea în raport cu lumea și cu biserica?
Sunt câteva întrebări la care trebuie
să dăm un răspuns adecvat, înainte de a
întinde degetul acuzator înspre alții.
Domnul Isus are o viziune măreață pentru Biserica Lui, pe care dorește să o înfățișeze înaintea Tatălui slăvită, curată
și desăvârșită. Tu și eu suntem chemați
să facem parte din acest proiect înălțător, dar să și contribuim la realizarea lui.
Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin.

Sărbătoare în Biserica Penticostală „Speranța” din
Coșteiu de Sus, județul Timiș ocazionată de ordinarea în
slujba de prezbiter a fratelui Tiberiu Coșteanț. Actul de
cult a fost oficiat în ziua de 2 decembrie 2016 de pastorii
Moise Ardelean, președintele Cultului Creștin Penticostal
din România și Ioan Filip, președintele Comunității
Regionale Penticostale Arad, împreună cu ceata de
prezbiteri prezenți la eveniment (foto jos).

Botez noutestamental oficiat în Biserica Penticostală „Betania”
din Petrila-Lonea în data de 13 octombrie 2016. Alături de cei
5 candidați, pastorii Costel Gavrilaș și Lazăr Boantă, care au
oficiat botezul în apă și prezbiterul Ilie Stănuș (foto sus).

În Biserica Penticostală din Homojdia,
comuna Curtea, județul Timiș, patru
tineri au încheiat legământ cu Domnul
în apa botezului oficiat de slujitorii
Tibi și Daniel Coșteanț în august 2016.
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