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Eroi ai credinþei

D

ata de 3 august 2008 a fost o zi deosebitã pentru Biserica
Penticostalã „Betel”, din Mediaº. Creºtinii din aceastã
bisericã au adus cinstire fraþilor Florian Oprea ºi Simion
Man pentru ºaizeci de ani de slujire pastoralã. Cel dintâi, fratele Oprea
(pastor în biserica localã) împlinea la data sus amintitã vârsta de o
sutã de ani, iar fratele Man, peste câteva sãptãmâni, 96 de ani.
Cu acest prilej, au venit ºi câteva dintre oficialitãþile oraºului
Mediaº, printre care ºi primarul. Dupã câteva imnuri ale fanfarei,
pastorul bisericii, Bora Elisei, a deschis serviciul divin, invitând la
cuvânt pe dl. Thelmann, primarul Mediaºului. Domnia sa a avut un
cuvânt elogios la adresa fratelui Florian Oprea (foto jos), pe care l-a
cunoscut ºi l-a preþuit. În acelaºi timp ºi-a exprimat preþuirea faþã de
creºtinii din biserica „Betel”. În numele cetãþenilor din oraº, el a
înmânat fratelui Oprea un dar.
În continuare, fratele presbiter Pârlea Gheorghe a fãcut o scurtã
trecere în revistã a vieþii ºi activitãþii acestui frate:
„Fratele Florian Oprea (foto jos) s-a nãscut la 3 august 1908 întro familie nevoiaºã din localitatea Copãcel, judeþul Bihor.
A fost dat la vârsta de 6 ani ca slugã la un om bogat.
Între 8 ºi 10 ani a urmat cursurile ºcolii maghiare.
La 18 ani a fãcut ºcoala de ospãtari.
În timpul serviciului militar a fost ordonanþã la generalul Eliade
Constantin.
Dupã armatã, s-a angajat chelner pe vaporul imperial Alba Iulia,
cu care a cãlãtorit pe 3 continente. În timpul unei furtuni a avut o
cercetare din partea Domnului, în care a fãcut o juruinþã, cã dacã va
scãpa cu viaþã, la întoarcere se va pocãi.
În 1932, într-o zi friguroasã de februarie, fratele Florea a fost
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Florian Oprea la vârsta 40 de ani

botezat în Dâmboviþa, pentru
aceasta, trebuind mai întâi sã
spargã gheaþa.
În 1936, s-a cãsãtorit cu Maria
Ogrean, din Mediaº.
Dupã cãsãtorie, a fost arestat
ºi închis împreunã cu fratele
Constantin Caraman.
În acelaºi an a fost ordinat ca
pãstor de cãtre fraþii Bradin
Gheorghe ºi Tivadar Petru.
Cu ocazia rãzboiului a ajuns
pânã în Kazahstan, unde era sã
moarã îngheþat, dar Domnul l-a
salvat ºi întorcându-se din rãzboi
a slujit în Bucureºti, în adunãrile
din Bucureºtii Noi, în Splai ºi în
biserica din Mãrcuþa.
În 1948 s-a
transferat cu serviciul la Banca Naþionalã din Mediaº,
oraº în care a slujit
pânã în anul 1987
ca pãstor de sector.”
A urmat pastorul Cornel Pleºa
cu o alocuþiune,
dupã care pastorul
Eugen Filote a
avut câteva cuvinte la adresa fratelui
Oprea, alãturi de
care a lucrat mai
mulþi ani în câmpul Evangheliei.
A urmat fratele
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Gânduri în amurg
„Orice fãpturã este ca iarba ºi toatã
slava ei ca floarea ierbii, iarba se usucã
ºi floarea cade jos, dar Cuvântul
Domnului rãmâne în veac...” (1 Petru
1.24-25a)

Noi ne-asemãnãm cu iarba
Ce rãsare pe un câmp;
Înfloreºte, se usucã
ªi se risipeºte-n vânt.
La fel este ºi cu omul
Creat tot de Tatãl Sfânt,
El se naºte, dar se trece
ªi se-ntoarce în pãmânt.
Moise Lucaci, vicepreºedintele Cultului. Pentru cã ambii fraþi, Florian
Oprea ºi Simion Man (foto sus) se sprijineau în baston, el i-a mângâiat
citând cuvintele memorabile ale împãratului Napoleon: „Fiecare soldat
poartã în bandulierã bastonul de mareºal.” Tot astfel, în lucrarea
Domnului, aceºti fraþi înaintaþi în vârstã sunt niºte mareºali ai credinþei,
cãci bastoanele lor nu reprezintã neputinþa anilor, ci încununarea unei
vieþi de slujire.
Fratele Cristian Roske, redactorul ºef al revistei Cuvântul
Adevãrului, a citit primele cinci versete din Psalmul 103, comentând
binecuvântãrile Domnului pentru cei în vârstã ºi a amintit de un episod
impresionant din viaþa fratelui Oprea, în care Dumnezeu intervenise în
chip minunat ºi îl salvase de la o condamnare la moarte.
În timpul rãzboiului, fratele uitase lumina aprinsã într-una din
încãperile unitãþii militare, unde erau ºi depozitele pe care le pãzea,
încãlcând astfel ordinul dat, care cerea sã se asigure camuflajul pe
perioada nopþii. Avocatul ºi apãrãtorii l-au sfãtuit sã mintã, ca sã scape
de execuþie, dar el nu a acceptat sã-ºi scape viaþa printr-o minciunã.
Dumnezeu a avut în vedere acest lucru ºi a pus în inima unui consilier
de la primãria localã sã intervinã pentru el la majestatea sa, Regele,
cerând graþierea lui. Cu douã zile înainte de execuþie, prin ordinul dat
de rege, fratele Oprea a fost achitat ºi în felul acesta a scãpat cu viaþã.
Fratele Riviº Tipei, Preºedintele Cultului, a vorbit despre pionierii
credinþei penticostale, amintind scene zguduitoare din viaþa lor. În
cuvântul sãu, el a amintit despre credincioºi penticostali devotaþi, care
au propovãduit Evanghelia ºi au mãrturisit despre credinþa penticostalã
în partea Moldovei, începând cu 1908, cu mult înainte de anul în care a
fost înfiinþatã prima bisericã penticostalã în satul Pãuliº, din judeþul
Arad. Apoi a continuat cu alþi slujitori care au suferit pentru credinþa
penticostalã în anii care au urmat, chiar ºi dupã înfiinþarea primei biserici
penticostale. La încheierea cuvântului sãu, a oferit celor doi sãrbãtoriþi
diplome prin care se recunosc meritele lor în începuturile miºcãrii
penticostale din România.
În final a avut loc ºi un botez în care 27 de candidaþi ºi-au mãrturisit
public dorinþa de a-L urma pe Hristos. Botezul a fost oficiat de cãtre
pastorii locali Bora Elisei ºi Cornel Pleºa.
La acest serviciu divin care adurat 4 ore, au fost prezenþi ºi redactori
de la televiziuni creºtine, care au transmis apoi interviuri ºi aspecte de
la program.
CECILIA MOLOCE

Suflet drag, azi când eºti tânãr
ªi puternic ºi iubit
Nu-i dispreþui pe-aceia
Care au încãrunþit
Cãci acei acum aproape
De amurg, de asfinþit
Au fost ca ºi tine astãzi
Cum e pomul înflorit.
Dacã le-nþelegi durerea
Roagã-te ºi pentru ei,
În acel rãstimp de tainã
Când te-nchini de obicei.
Dãruieºte-o vorbã bunã
Oriºicând îi întâlneºti
Ca mãcar pentru o clipã
Sã mai ºtie cã-i iubeºti.
De n-ai un bãtrân, sã-l cumperi
Spune-o veche povaþã.
El cu drag ºi-nþelepciune
Îþi vorbeºte ºi te-nvaþã.
Dar sã n-ai nãdejdea-n oameni
ªi-n nimic de pe pãmânt
Fiindcã omul e ca iarba
Ce se spulberã în vânt.
Sã ne-ncredem doar în Domnul
Cu-al Sãu har divin, ceresc
Cel ce S-a jertfit pe cruce
Pentru neamul omenesc.
El e Salvatorul nostru
Sfânt ºi bun ºi-ndurãtor,
Dumnezeu, la fel ca tatãl
Veºnic ºi nemuritor.
LAURA DINESCU
Cuvântul Adevãrului
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