Eticã creætinã
Desigur, exemple ar fi multiple. Cu siguranþã însã, Dumnezeu reabiliteazã orice om din
orice stare s-ar afla ºi El e Acela
care ne-a cuprins ºi pe noi pe
filele Sfintelor Scripturi cu
mesajul Sãu încurajator: „Dumnezeu care locuieºte în locaºul
Lui cel sfânt, este APÃRÃTORUL
vãduvelor” (Ps. 68.5).
În 2 Impãraþi 4.1-7 gãsim
cazul unei vãduve disperate, rãmasã cu doi copii, gata sã fie luaþi
robi pentru o mare datorie lãsatã
de soþul decedat. Dar iatã cã vine
proorocul Elisei, care îi spune:
„Ce pot sã fac pentru tine?” ªi îi
dã soluþia pentru izbãvire.
În acelaºi timp, însã, Dumnezeu nu ne scuteºte nici pe noi de

obligaþii (1 Tim. 5.5) ºi apoi (ca
în cazul lui Rut) Dumnezeu cere
o mãrturie despre noi (1 Tim. 5.910), pentru ca sfinþenia lui
Dumnezeu sã fie descoperitã în
orice categorie de slujitori.
Acest mesaj este valabil
numai persoanelor cãrora li se
potriveºte. Cei care se bucurã încã
de harul de a fi împreunã ºi a
funcþiona ca un „întreg”, îi sfãtuiesc: iubiþi-vã partenerul de
viaþã pe care vi l-a dat Dumnezeu, cu toatã inima – ACUM –
cãci dupã despãrþirea hotãrâtã
de El, e inutil orice regret. ªi aici,
ca în orice situaþie, e valabil
Cuvântul
lui
Dumnezeu
„ASTÃZI”.
Apoi, priviþi în jur, cãci existã

atâta suferinþã; implicaþi-vã cu un
cuvânt bun, de încurajare, o
rugãciune, o milã plinã de compasiune sub toate aspectele posibile sunt numai câteva din
posibilitãþile care vor primi o
rãsplatã în „ziua aceea”.
Înþelegem însã ºi acceptãm cã
aceasta este rânduiala pe care a
lãsat-o Dumnezeu de la întemeierea lumii ºi pânã la sfârºitul
veacurilor.
Îi mulþumesc ºi mã proºtern
cu umilinþã în faþa Celui Atotputernic, care are ultimul cuvânt
asupra tuturor lucrurilor.
Harul Domnului sã fie peste
noi toþi.
MARGA MIHAI,
Portland, Oregon

„VIAÞA LA MAXIM” - CONFERINÞA
NAÞIONALÃ DE TINERET
„PENIEL” - 2008

F

undaþia Peniel invitã tinerii dornici sã vadã „Faþa lui
Dumnezeu” (Gen. 32) sã participe la cea de-a 12
conferinþã naþionalã de tineret care va avea loc în Sala
Polivalentã din Bucureºti, în data de 30 aprilie – 1 mai 2008.
Având ca motto versetul biblic din Ioan 10:10, „Eu am
venit ca oile sã aibã viaþã, ºi s-o aibã din belºug”, conferinþa
se va adresa celor care tânjesc dupã o relaþie veritabilã cu
Conducerea fundaþiei „PENIEL”: Iuliu Centea,
George Gavrus, Chiva Danciu, Lucian Oniga,
Dumnezeu, celor care doresc sã scape de orice obstacol care
Rick
Cunningham, Cristian Soimaru, Grady Smalling
împiedicã viaþa din abundenþã ºi celor care doresc sã trãiascã
viaþa la maxim împreunã cu Cristos.
Cuvântul lui Dumnezeu va fi predicat de cãtre fraþii:
a) Lucian Oniga - fondator ºi preºedinte al organizaþiei „Peniel”, lucrãtor cu tinerii în Biserica
„Sfânta Treime” din Bistriþa, a obþinut licenþa în teologie la Continental Theological Seminary din
Bruxelles, iar masteratul la aceeaºi ºcoalã prin University of Wales. Este cãsãtorit cu Veronica ºi
împreunã au douã fiice, Thea ºi Petra.
b) Cristian Barbosu - pastor al Bisericii „Metanoia” din Arad (www.bisericametanoia.ro),
a obþinut licenþa în teologie la Moody Bible Institute, masteratul la Dallas Theological
Seminary ºi în prezent este doctorand la Trinity în Deerfield, Illinois. Autor al cãrþii „Cele 10 porunci”,
Cristi este cãsãtorit cu Anne ºi împreunã au doua fiice, Fiona ºi Tara.
c) Florin Ianovici – pastor al Bisericii „Betel” din Bucureºti, a obþinut licenþa în
teologie la ITP Bucureºti, licenþa în drept ºi psihologie la Universitatea Bucureºti ºi
este doctorand al Academiei Române la secþia de Cercetãri Juridice. Florin este cãsãtorit
cu Mina ºi împreunã au doua fiice, Aniela ºi Carina.
c) Tony Anthony - fondator ºi evanghelist al organizaþiei „Avanti Ministries
Limited” (www.avantiministries.com), este triplu campion mondial la Kung Fu ºi un
exemplu extrem de grãitor al harului lui Dumnezeu. Autor al cãrþii „Îmblânzirea
tigrului”, Tony este cãsãtorit cu Sara ºi locuieºte la Essex, UK, cu cei doi copii, Ethan ºi Jacob.
Închinarea va fi condusã de cãtre Peniel band ºi alte formaþii invitate.
La aceastã conferinþã vor putea participa primele 5.000 de persoane care se vor înscrie pe internet
la www.peniel.ro, unde se gãsesc ºi alte detalii legate de participare.
Pentru buna desfãºurare a procesului organizatoric ºi a acestui mare eveniment, chemãm toþi fraþii ºi surorile sã
ni se alãture în rugãciune ºi post în cea de-a 20-a zi a fiecãrei luni dinaintea conferinþei.
Vã mulþumim ºi Domnul sã vã binecuvinteze!
Cuvântul Adevãrului
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