Reportaj

A 85-a aniversare a Bisericii
Penticostale din România

(urmare din pag. 2)
Au urmat mãrturii emoþionante prezentate de trei dintre
pastorii veterani ai Cultului: Ardeu Petru, Borlovan Cornel ºi Marin Sandu.
Fratele Romu Mocan, secretarul general al Cultului,
a fãcut câteva comunicãri administrative de interes
naþional, încheind cu o atenþionare despre unul dintre
pericolele care pândesc miºcarea penticostalã de azi –
uciderea pãrtãºiei –, prin acordarea unei atenþii mai mari
de cãtre credincioºi activitãþilor sociale ºi uneori chiar
celor spirituale în detrimentul pãrtãºiei frãþeºti – una
dintre cele patru activitãþi în care stãruiau primii creºtini
(Fapte 2.42).
Serviciul divin de dimineaþã s-a încheiat cu o
rugãciune de mulþumire înãlþatã de pastorul Constantin
Leontiuc.
Dupã masa de prânz, fraþii care nu aveau asiguratã
cazarea au fost repartizaþi în familiile celor care s-au pus
la dispoziþia Domnului cu casele lor pentru acest scop.
Seara, la Sala Sporturilor din Arad (foto sus), a avut
loc un serviciu divin special la care au participat ºi
numeroºi credincioºi din bisericile penticostale din
municipiul Arad. În prima parte au lãudat pe Domnul prin
cântãri fanfara bisericii Gloria – Bujac, corul mixt al
bisericii Betel ºi corul bãrbãtesc din biserica Betania.
Primarul oraºului Arad, dl. Gheorghe Falcã, care a
participat ca invitat – alãturi de alte personalitãþi ale vieþii
politice ºi culturale, a adus un cuvânt de salut frãþietãþii
penticostale la acest moment aniversar.

În partea a doua, pastorul Moise Lucaci (foto jos),
vicepreºedintele Cultului, a predicat din Iosua 14 un mesaj
de îmbãrbãtare pentru frãþietatea penticostalã despre
Caleb la 85 de ani: „Caleb a pãstrat o inimã curatã, a
urmat în totul Calea Domnului, iar puterea din tinereþe i-a
rãmas aceeaºi: «am tot atâta putere cât aveam atunci»
(Iosua 14.11). Lui Caleb nu i-a fost fricã de uriaºii din
Canaan (fiii lui Anac), nici în tinereþe, nici la 85 de ani,
când i-a învins singur cucerind Hebronul. Fie trãirea ºi
puterea lui Caleb puterea datã de Domnul bisericii
penticostale române la 85 de ani de existenþã!”
Sâmbãtã dimineaþa, dupã timpul de rugãciune, au mai
transmis mesaje de salut ºi apreciere Sandu Bor din Spania,
Dumitru Moldovan ºi Gabriel Fazekaº din SUA, dupã care
dr. Orville Hagan, membru în executivul organizaþiei
Church of God (Biserica lui Dumnezeu) din SUA, a prezentat
un mesaj special, fiind tradus de senatorul Radu Þîrle. La
sfârºitul predicii de îmbãrbãtare ºi încurajare, în care s-a
acccentuat importanþa plinãtãþii Duhului Sfânt pentru
fiecare credincios, pastorii prezenþi au fost provocaþi la o
rugãciune comunã pentru trezire spiritualã, urmatã de
rugãciuni speciale pentru slujitori ºi pentru familiile
acestora.
Fie ca Dumnezeu sã binecuvinteze în continuare
Biserica Penticostalã din România cu o ungere ºi o
cãlãuzire proaspãtã a Duhului Sfânt, pregãtindu-ne astfel
sã-L întâmpinãm pe nori pe Mirele nostru iubit – Domnul
Isus Hristos!
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