Editorial

Cinstind pe
înaintaºii noºtri

A

postolul Pavel îi
scria, între altele,
lui Timotei: „Cei
ce slujesc bine... dobândesc un
loc de cinste" (1 Tim. 3.13), iar
„presbiterii care cârmuiesc bine
sã fie învredniciþi de îndoitã
cinste" (1 Tim. 5.17).
Serviciul divin din ziua de 3
august 2008 din Biserica Betel
din Mediaº a oferit conducerii
Cultului ocazia cinstirii unor
bãtrâni care au slujit în pastoraþie
timp de 60 de ani.
Prin numeroase luãri de cuvânt, între care cea a preºedintelui Cultului, Pavel Riviº
Tipei, a vicepreºedintelui Moise
Lucaci ºi a celor din Mediaº,
unde a slujit fratele Oprea, s-au
evidenþiat momente deosebite din
viaþa înaintaºilor noºtri, suferinþele lor, verticalitatea lor în momente de crizã ºi, mai ales, biruinþele lor în numele Domnului.
In Leviticul 19.32 gãsim
urmãtoarea poruncã: „Sã te scoli
înaintea perilor albi ºi sã cinsteºti
pe bãtrân".
Desigur, este de dorit ca cel
în cauzã sã fie ºi vrednic de cinstire. Împãratul Saul a dorit tare
mult sã fie cinstit de cãtre proorocul Samuel, fãrã ca sã merite.
Iatã cuvintele lui atât de nepotrivite: „Am pãcãtuit! Acum, te rog,
cinsteºte-mã în faþa bãtrânilor...!"
(1 Sam. 15.30).
Domnul Isus a spus: „Eu
cinstesc pe Tatãl Meu, dar voi nu
Mã cinstiþi" (Ioan8.49).
La Mediaº, în ziua de 3 august 2008, frãþietatea prezentã a

avut ocazia sã asculte numai
lucruri frumoase despre viaþa de
slujire a Domnului timp de 60 de
ani, lucrarea unor bãtrâni venerabili ai Bisericii penticostale din
România: Florian Oprea ºi
Simion Man.
Biografia noastrã nu este
completã cât timp lipseºte partea
cea mai importantã: concluzia.
Aceasta nu poate fi „scrisã" decât
de Dumnezeu.
Suntem îndemnaþi sã cinstim
pe toþi oamenii (1 Petru 2.17) ºi,
mai ales, pe Fiul (Ioan 5.23).
Numai în final se va vedea dacã
ºi Dumnezeu ne cinsteºte, respectiv, dacã într-adevãr, prin viaþa
noastrã ºi prin lucrarea noastrã
L-am cinstit pe Domnul.
Un om al lui Dumnezeu i-a
transmis judecãtorului Eli urmãtoarele cuvinte din partea lui
Dumnezeu: „Voi cinsti pe cine Mã
cinsteºte!" (1 Sam. 2.30). A fost
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de fapt o replicã la slujirea lui Eli
ºi a familiei sale.
Consacrãm mai multe pagini
din acest numãr al revistei bãtrânilor Bisericii Penticostale din
România, cu rugãciunea ca
Dumnezeu sã-i binecuvânteze.

Momentul special al sãrbãtoririi slujitorilor
Cuvântul Adevãrului

3

