Diaspora

Cine va crede ºi se va boteza, va fi mântuit!
Marcu 16.16a

În ziua de 24 iunie a.c. Biserica Penticostalã Românã din
Kitchener, Canada, a sãrbãtorit încheierea legãmântului cu
Domnul în apa botezului a 13 persoane. Actul de cult a fost oficiat
de pastorul Corneliu Bârsan ºi de presbiterul Daniel Meseºan.

Botez noutestamental în Spania, la Biserica BETEL din Alcala de
Henares, pãstoritã de fratele Rus Miticã. Au slujit pastorii Paco
Davila (Spania) ºi Deac Viorel (Bistriþa, România).
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Evanghelizare
14-31 iulie 2007

Turneul misionar

Calea spre CER
Motto: „Mã veþi cãuta ºi Mã veþi gãsi, dacã
Mã veþi cãuta cu toata inima” Ieremia 29:13

F

iecare om are propriile lui cãutãri
sufleteºti... Unii îºi petrec o viaþã
întreagã cãutând, însã neºtiind
clar ce anume... Alþii ºtiu cu certitudine ce vor
sã gãseascã, dar îºi irosesc viaþa cãutând într-o
direcþie greºitã. Din nefericire, cãutãrile celor
mai mulþi oameni sfârºesc prin a rãmâne doar
tentative nereuºite de împlinire sufleteascã...
Peste 40.000 de români au participat în
acest an la serile evanghelistice organizate
de Misiunea Speranta în România. Dacã
pentru unii „calea spre cer” a însemnat doar un titlu banal, citit în treacãt pe un afiº expus pe un stâlp oarecare,
pentru 40.000 de români aceastã expresie a reflectat
rãspunsul cãutãrilor lor.
Cuprinºi de incertitudini, rãvãºiti de sentimente contradictorii, cu
speranþele frânte, câteva zeci de mii
de oameni au privit dincolo de aceste
cuvinte - dorind sã gãseascã o nouã
perspectivã asupra vieþii. Sintagma
aceasta a avut un ecou puternic în
sufletele celor ce au obosit sã mai
caute sensul existenþei într-o lume
dezorientatã, ce pare sã-ºi fi pierdut
iremediabil direcþia. Aceºti oameni
au înþeles cã viaþa nu are sens fãrã
cer, fãrã frumos, fãrã iubire... Au
dorit s\ p\[easc\ pe un alt drum...
Dintre toate drumurile au ales
„calea spre cer”, pentru c\ ea este
singura cale ce duce spre o ]int\
etern\.
Grupul SPERANÞA a fost format
în acest an din soliºtii Gabriel Gorcea,
Marcela Gorcea Damºa, Adrian Cost ºi Natanael Costea.
Corul internaþional (foto sus) care i-a însoþit a fost alcãtuit

din mai mulþi cântãreþi creºtini din Australia, Statele Unite,
Canada, Spania ºi România. În timpul programului muzical
au evoluat ºi formaþia Adonia, Grup Saron, Cornel Pop,
Ramona ºi C\t\lin Lup, Adrian Cost,
Adriana Stoica, Andreea Popoi ºi
Maria Cuc.
40.000 de români au avut prilejul `n acest an de a-L descoperi pe
ISUS HRISTOS aºa cum este: Om ºi
Dumnezeu, Prieten al pãcãtoºilor,
Învierea ºi Viaþa... Unii dintre ei au
decis sã-L primeascã în viaþa lor pe
ISUS HRISTOS, punând capãt
cãutãrilor fãrã sens, vieþii fãrã Dumnezeu... Mesajul direct, clar ºi concis
al Evangheliei, predicat în acest an
de Petricã Huþuþui, Gabi Zãgrean,
Dinu Bulzesc ºi, la Sala Polivalentã
din Bucureºti, de evanghelistul
american Jerry Howell (foto stânga),
i-a convins sã urmeze CALEA CEA
STRÂMTÃ, CALEA SPRE CER...
La invitaþia predicatorului, au
ridicat mâna - semnul distinct al
alegerii lor, gest curajos ce i-a adus sub semnul împãcãrii
cu Dumnezeu. ªi-au pãrãsit locurile, apropiindu-se de scen\.
Ochii celor mai mulþi dintre ei erau în lacrimi... lacrimi de
bucurie, pentru cã au simþit cu adevãrat eliberarea de pãcat,
de vicii... Acum îºi doresc în mod real o viaþã nouã, alãturi
de Dumnezeu...
Ne rugãm ca bisericile locale sã-i primeascã cu dragoste ºi sã-i ajute sã meargã înainte pe noua cale, alãturi
de ceilalþi copii ai lui Dumnezeu.
Dumnezeu sã binecuvânteze cele peste 100 de biserici
din Australia, Canada, SUA, Spania, Italia, Belgia,
Portugalia, Anglia, Irlanda [i Austria, cât ºi familiile ºi
oamenii de afaceri care au susþinut financiar turneul
misionar CALEA SPRE CER ºi, de asemenea, pe toþi cei
care au contribuit ca voluntari la buna desfãºurare a
acestuia. Dumnezeu sã fie slãvit ºi onorat pentru toate.
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Informaåii

Întâlnire
între
conducãtorii
Cultelor
Penticostale
din România
ºi Ungaria

L

a invitaþia fraþilor penticostali din Ungaria,
luni, 11 iunie a.c., în localitatea
Békés a avut loc o întâlnire între
conducãtorii celor douã culte
penticostale din România ºi din
Ungaria. Din partea Cultului
Creºtin Penticostal au participat:
fratele Pavel Riviº Tipei, preºedintele Cultului, împreunã cu
fraþii Romu Mocan, secretarul
general, ºi Csontos Jozsef, preºedintele Comunitãþii Penticostale
Etnice Maghiare, iar din partea
maghiarã fraþii Pataki Albert,
preºedinte, Pinter Imre, vicepreºedintele ºi Kecser Istvan, secretar general.
În prima fazã a discuþiei s-a
vorbit despre lucrarea Duhului

Membrii celor douã delegaþii care s-au întâlnit la Békés
Sfânt în rândul penticostalilor,
apreciindu-se dinamica creºterii
Bisericii Penticostale din România, apoi s-a analizat posibilitatea
colaborãrii în domeniul învãþãmântului ºi a relaþiilor spirituale,
printr-o legãturã mai strânsã între
bisericile ºi pastorii celor douã
culte.
Discuþiile s-au referit ºi la
faptul cã existã biserici române
în Ungaria, dar ºi biserici maghiare în România, dorinþa
comunã fiind susþinerea acestor
biserici, pentru creºterea lor
spiritualã.
Toate aceste subiecte vor fi

cuprinse într-un protocol cadru,
care va defini detaliile colaborãrii.
Ca o continuare a acestei vizite, marþi, 17 iulie a avut loc o
nouã întâlnire, de aceastã datã la
Budapesta, între conducerea
Cultului Penticostal din Ungaria
ºi conducerea Comunitãþii Penticostale Etnice Maghiare din
România, discuþiile purtate subliniind relaþia bunã între bisericile penticostale, mai ales
acum, când frontierele nu mai
reprezintã piedici în calea colaborãrii ºi a vizitelor reciproce.
CSONTOS JOZSEF

În lucrãrile încredinþate a dat
dovadã de multã responsabilitate, a fost un bun cunoscãtor
al Bisericii dând învãþãturã
sãnãtoasã. Chiar dacã a trecut
prin multe ºi mari încercãri, a
rãmas credincios pânã la capãt
dovedind credincioºie faþã de
Domnul Isus.

În data de 27 iunie a plecat
la Domnul, la Cel pe care L-a
slujit cu multã credincioºie.
Slujba de înmormântare, care
a avut loc în data de 30 iunie ºi
la care au participat un mare
numãr de credincioºi, a fost
condusã de pastorul Iacobciuc
Vasile, fraþii pastori Ciornei
Andrei ºi Fatul ªtefan predicând din Cuvânt, toþi trei fiind
membri în comitetul Comunitãþii Regionale Penticostale a
Maramureºului ºi a Sãtmarului,
reprezentatã la eveniment prin
pastorul Danciu Ioan, vicepreºedinte.
Pentru toþi cei care l-au cunoscut, va rãmâne un exemplu
de bun slujitor al lui Dumnezeu.
SIMION BUMBAR

Bumbar Ioan
1935 - 2007

Ioan Bumbar s-a nãscut la
28 ianuarie 1935 în localitatea
Ruscova, jud. Maramureº. În
anul 1959 a fost botezat în apã.
A fost cãsãtorit din anul 1961
cu sora Anna, fiind binecuvântaþi cu 5 copii.
De tânãr a început sã predice
Cuvântul lui Dumnezeu ºi în
anul 1969 a fost ordinat în
slujba de presbiter, slujind în
bisericile ucrainene Ruscova,
Repedea, Poienii de sub Munte.
De asemenea, a fost mulþi ani
conducãtorul Bisericii Penticostale Ruscova.
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