INTRODUCERE

După marea trezire care a avut loc în strada Azusa în 1906,
credinţa penticostală s-a răspândit pe toate continentele. În
România se cunosc trei zone de unde a pornit mişcarea
penticostală. Prima este Moldova, zona Sucevei, o dată cu cei
care s-au întors din primul război mondial şi care, după ce au
primit mesajul penticostal, l-au împărtăşit celor din zonă. A
doua a fost în zona Mediaşului, judeţul Sibiu, printre saşi.
Mişcarea a fost făcută cunoscută de Suzana Zigler care s-a
întors din America şi a început să răspândească mesajul
penticostal. A treia mişcare este în zona Aradului şi a fost
începută de Gheorghe Bradin care a fost exclus din Biserica
Baptistă şi a pornit în casa lui o biserică penticostală în
septembrie 1922.
După 23 august 1944, când comuniştii au preluat puterea,
s-a format o singură mişcare cunoscută sub numele „Cultul
Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică” şi a
funcţionat sub această denumire între anii 1950 – 1990.
Nu voi prezenta în această carte conflictele şi sciziunile
care au avut loc începând cu anul 1925, şi alte evenimente
asemănătoare. Doresc în paginile care urmează să prezint
istoria Adunărilor lui Dumnezeu din România şi factorii care
au contribuit la începerea şi dezvoltarea acestei organizaţii.
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CAPITOLUL I
GENESA ADUNĂRILOR LUI DUMNEZEU
Motto: „Dumnezeu a zis: Să fie lumină! Şi a fost lumină”
(Geneza 1:3)
După căderea comunismului, în 22 decembrie 1989, în
România a început să domnească o stare de confuzie privind
noua direcţie spre care se îndrepta viaţa religioasă. S-au
legalizat sute de fundaţii şi asociaţii care ar fi dorit să devină
culte recunoscute în ţară.
Văzând starea de confuzie din România după revoluţie,
directorul Assemblies of God SUA pentru Europa de Răsărit,
Rev. Robert Mackish, a renunţat la poziţie şi s-a mutat la
Moscova unde a coordonat activitatea din fosta Uniune
Sovietică şi Republica Moldova. După o perioadă de 2 ani, a
fost numit director pentru Europa de Răsărit Rev. Dr. Bobby
Beard.
În perioada anilor 90-95 au existat mai mult încercări de a
se porni Assemblies of God în România. Unii păstori din
Cultul Penticostal au vrut să rupă Cultul Penticostal şi să îl
afilieze la Adunările din America. Dar toate acţiunile
întreprinse au eşuat.
Deşi în permanenţă România a fost vizitată de
reprezentanţi ai organizaţiei Assemblies of God America,
aceştia nu au reuşit să stabilească o nouă organizaţie. Au
început să vină primii misionari de la Assemblies of God
SUA.
În această perioadă de confuzie, noul director Rev. Dr.
Bobby Beard a călătorit în România pentru edificare şi
clarificare. El a fost informat că în Bucureşti funcţionează o
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şcoală biblică într-un apartament şi în 1992, împreună cu
misionarul Rev. Roland Dudley, au venit să viziteze apartamentul unde se ţineau aceste cursuri, la care participau
periodic tineri din toată ţara.
El a rămas foarte impresionat de numărul mare de studenţi
care erau în apartament şi a spus că ar vrea să stea de vorbă
cu mine. Ne-am retras în birou şi am purtat o discuţie cu ei
legată de viziunea pe care o aveam pentru pregătirea liderilor
din România. Ei mi-au spus că Assemblies of God din SUA
crede foarte mult în educaţie şi primul lucru pe care ei îl fac
atunci când se duc într-o ţară este să investească într-o şcoală
biblică. Am fost întrebat dacă vreau să colaborez cu ei.
Având în vedere situaţia în care mă găseam, marginalizat
de conducerea cultului, le-am spus că m-aş bucura să
dezvoltăm o colaborare. În timpul discuţiilor s-a pus
problema începerii cursurilor la zi cu durata de 4 ani. Am fost
de acord şi am început să facem pregătirile pentru începerea
acestor cursuri. Eu i-am întrebat dacă voi fi exclus din Cultul
Penticostal (era ceea ce mă aşteptam să se întâmple) ei vor
mai lucra cu mine? Rev. Bobby Beard mi-a spus că pe el nu-l
interesează ce spune Church of God (Cultul Penticostal din
România). El este Assemblies of God şi doreşte ca această
şcoală să aparţină de Assemblies of God.
Rev. Roland Dudley a venit în România şi am stabilit
împreună planul de învăţământ şi data începerii cursurilor: 1
octombie 1993. El s-a ocupat pentru mai mulţi ani să ne
trimită profesori de pe toatre continentele să predea cursuri
modulare. În ziarul Adevărul am găsit scos la licitaţie un
imobil aflat pe Strada Aleea Buchetului la Nr. 2-4, Blocul
C2.
Având experienţa lucrării Duhului Sfânt şi a manifestării
darurilor spirituale, am vrut să ştiu ce spune Dumnezeu legat
de noul proiect de închirierea blocului şi de începerea
cursurilor la zi. Cei mai mulţi mă sfătuiau să nu am încredere
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în americani pentru că se vor folosi de mine ca să-şi facă
propria lor împărăţie iar cei din Cultul Penticostal se vor
răzbuna şi voi plăti greu mişcările pe care le fac.
Cu o seară înainte de licitaţie, am luat doi studenţi şi
m-am dus la rugăciune în afara Bucureştiului. Nimeni nu ştia
care era problema pe care eu o aduceam înaintea Domnului.
În timpul rugăciunii, Duhul Domnului a vorbit prin prorocie
pentru mine: „Ascultă bărbatule! Ţi-am pus drapelul de
biruinţă în mână şi vei avea biruinţă. Se vede ceata de dulăi
care scrâşnesc şi zic: Am făcut atâtea împortiva acestui om şi
n-am reuşit. Ascultă ce spune Duhul Sfânt: Între ei şi tine este
Hristos Domnul şi nu se va întâmpla nici un rău: mergi
înainte!”
A doua zi, Dumnezeu ne-a făcut trecere şi am câştigat
licitaţia; am început reparaţiile în scurtă vreme la bloc şi la 1
octombrie 1993 s-au început cursurile la zi.
Au venit la şcoală aproape 100 de studenţi în anul I. În
aceeaşi lună, Consiliul Bisericesc al Cultului Penticostal a
hotărât excluderea mea, lucru la care mă aşteptam, astfel că
decizia lor nu m-a luat deloc prin surprindere. Această
excludere a fost publicată în Cuvântul Adevărului pentru a fi
citită de o lume întreagă. În toată această perioadă de
frământări, Dumnezeu mi-a dat pace şi Cuvântul care m-a
întărit cel mai mult a fost Eclesiastul 10:4 ”Când izbuceşte
împotriva ta mânia celui ce stăpâneşte, nu-ţi părăsi locul căci
sângele rece te păzeşte de mari păcate.”
În următorii ani, am dezvoltat o relaţie foarte strânsă cu
Rev. Bobby Beard care mi-a devenit un prieten şi un mentor.
De mai multe ori, el m-a întrebat care este viziunea mea
pentru absolvenţii Institutului Biblic Român – numele sub
care funcţiona atunci. Era interesat de viziunea mea legată de
recunoaşterea şi de promovarea lor în lucrare.
Este adevărat că viziunea mea a fost doar de a pregăti
lideri, nu şi de a-i recunoaşte oficial prin ordinare. Am purtat
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nenumărate discuţii cu referire la începerea unei noi
organizaţii cu numele Adunările lui Dumnezeu din România.
Eu i-am recomandat să găsească pe altcineva care să se ocupe
de această nouă organizaţie deoarece doream să rămân numai
cu şcoala şi să păstoresc biserica, începută în vara anului
1993.
Datorită relaţiei noastre de prietenie, el a căpătat încredere
în mine şi m-a rugat, împreună cu Rev. Jerry Parsley,
Directorul AG pentru Europa şi Asia şi Dr. Tom Paino Jr. să
mă ocup eu de înfiinţarea noii organizaţii. Am purtat multe
discuţii pentru începerea acestei noi organizaţii penticostale.
În final, când am decis să fac pasul acesta, Rev. Bobby Beard
mi-a recomandat să-l invit pe Dr.Tom Paino Jr. să vină în
România pentru a sprijini lucrarea de aici. Despre rolul
acestui mare bărbat voi vorbi mai târziu în carte.
Ştiind că nu este bine să păstrezi un statut independent, şi
că este nevoie de umbrela protectoare a unei organizaţii,
având încredere în cuvântul fraţilor din Assemblies of God şi
la dorinţa mai multor păstori români de a fiinţa o nouă
variantă plauzibilă a Cultului Penticostal, am acceptat să
încep această lucrare. Am pus însă câteva condiţii: prima era
ca toate proprietăţile din România să fie pe numele
Organizaţiei Adunările lui Dumnezeu din România. Ce-a de a
doua condiţie a fost ca Organizaţia să nu fie coordonată din
America ci să fie condusă de români. A treia condiţie a fost
să nu fiu forţat să raportez cifre umflate ca număr de biserici
plantate ci să mi se dea răgaz să fac o lucrare statornică, chiar
dacă va lua mai mult timp.
Fraţii au fost de acord şi m-au delegat să încep
înregistrarea organizaţiei. La discuţia pe care noi am avut-o,
au participat şi misionarii din Assemblies of God care se aflau
atunci în România. Ceea ce îmi doream era ca noi, ca echipă,
să lucrăm împreună pentru recunoaşterea organizaţiei. Lucrul
la care nu m-am aşteptat a fost să văd că, în spatele meu,
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misionarii au început să comploteze şi să încerce legalizarea
unei alte organizaţii cu acelaşi nume şi în cadrul căreia toate
proprietăţile să fie trecute pe numele Organizaţiei din
Springfield, America. Ba, mai mult, au început să împroaşte
cu noroi şi să rostească acuzaţii grave, neîntemeiate la adresa
mea.
Am stat de vorbă cu Rev.Bobby Beard, Rev.Jerry Parsley,
Rev. Tom Paino Jr. şi Rev. Sam Johnson legat de situaţia
confuză care s-a creat. Ei mi-au spus să nu îmi fac probleme
deoarece ei rămân fermi în lucrurile pe care le-am discutat.
Am vrut să opresc începerea noii organizaţii pentru că nu era
ceea ce îmi doream şi nu era nici viziunea mea. Dar, având
încredere în cuvântul fraţilor din ţară şi din străinătate, am
mers înainte.
Împreună cu fraţii (români şi americani), am întocmit
statutul Adunărilor lui Dumnezeu din România şi l-am depus
la Secretariatul de Stat pentru Culte. Secretarul de Stat de
atunci, domnul Ilie Fonta, cu care eram în relaţii destul de
bune, mi-a spus că nu poate să aprobe înfiinţarea acestei
asociaţii religioase deoarece între Secretariatul de Stat pentru
Culte şi Cultul Penticostal din România exista un protocol ca
tot ceea ce era de nuanţă penticostală să fie respins. Pe
domnul Fonta îl ştiam de când era inspector şi chiar îl
avusesem profesor la Institutul Biblic.
Luni de zile au stat actele la Secretariarul de Stat pentru
Culte şi nu primeam nici aprobare nici respingere. Văzând că
nu pot depăşi acest hăţiş, am apelat la o altă persoană care a
înţeles situaţia şi cunoscând organizaţia Assemblies of God şi
relaţia acesteia cu noi a dispus aprobarea Organizaţiei.
Domnul Fonta m-a chemat la el şi mi-a spus că va aproba
organizaţia dar nu sub numele pe care îl doream noi ci sub
numele Adunarea lui Dumnezeu. I-am spus domnului
ministru că nu mă interesează cum se cheamă copilul ci mă
interesează ca el să se nască şi să aibă certificat de naştere
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pentru că noi îl vom striga cum vrem noi. Domnul Fonta a
mai spus că, în ziua când trebuia să semneze aprobarea, avea
de gând să plece, aceasta pentru a nu semna el personal hârtia,
fapt care i-ar fi creat probleme cu Cultul Penticostal.
După obţinerea avizului de la Secretariatul de Stat pentru
Culte, am depus actele la Judecătoria Sectorului 6. Şi acolo
am fost ţinuţi pe loc suficient timp şi întârziaţi cu aprobările.
Judecătoria Sectorului 6 a dat sentinţa civilă de recunoaştere
în ziua de 4 iulie 1996. Dacă americanii sărbătoresc pe 4 iulie
Ziua Independenţei, noi în România sărbătorim ziua de
independenţă a penticostalilor.
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CAPITOLUL II
BUCURIA ÎMPLETITĂ CU DURERILE NAŞTERII
Motto: „Fii lui Israel s-au înmulţit, s-au mărit, au crescut şi
s-a umplut ţara de ei” (Exod 1:7)
Dumnezeu a avut un plan de eliberare a sfinţilor din robie.
Pentru că Domnul Isus Hristos ne-a chemat la slobozenie. În
ziua când în revista Cultului Penticostal a apărut anunţul cu
excluderea mea, m-am dus să iau un număr al revistei, să văd
dacă ceea ce auzisem era adevărat. L-am întâlnit pe redactorul
şef Cristian Vasile Rosche şi el s-a scuzat că a trebuie să
publice excluderea mea. Mi-a spus că-i pare rău şi că el mă
apreciază foarte mult.
Când am ajuns la birou, pe Aleea Buchetului, secretara
Gabriela Jagolea mi-a relatat că primise un telefon de la o
soră care auzise un mesaj din partea Domnului pentru mine.
La cult fusesem împreună cu pastorul Marcu Comariţă. Am
dat telefon persoanei la numărul pe care l-am primit şi sora
mi-a spus că a primit prin Duhul Sfânt mesajul că eu trebuia
să citesc Faptele Apostolilor capitolul 7, de la versetul 32 la
35. Am deschis Biblia şi iată cuvintele prin care Domnul mă
încuraja: „Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui
Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov” Şi
Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis:
„Scoate-ţi încălţămintea din picioare căci locul pe care stai
este un loc sfânt. Am văzut suferinţa poporului Meu care este
în Egipt, le-am auzit gemetele şi M-am pogorât să-i izbăvesc.
Acum, du-te, te voi trimite în Egipt”. Pe acest Moise de care
se lepădaseră ei, când au zis: „Cine te-a pus pe tine stăpânitor
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şi judecător?” Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor şi izbăvitor,
cu ajutorul îngerului, care i se arătase în rug”.
Când Marcu a auzit aceste cuvinte, mi-a spus: „Sunt
cuvinte din partea Dumnului!” şi a alergat la etajul II, la
capelă, să le spună studenţilor.
În toamna anului 1996, am avut o întâlnire legată de
viziunea organizaţiei. S-au prezentat mai mulţi păstori şi
lucrători care reprezeatau diferite biserici din diferite zone ale
ţării. A fost o întâlnire deosebită şi Duhul Domnului fost la
lucru, pe feţele oamenilor citindu-se o uşurare.
Din toamna anului 1996, conducerea Cultului Pentiostal a
început să se teamă de impactul pe care noua organizaţie îl
putea avea asupra credincioşilor din România. La aceea
întâlnire s-a stabilit data primului serviciu de ordinare din
Adunările lui Dumnezeu – 15 februarie 1997. Pentru acest
serviciu, am discutat cu Pastorul Cornel Boingeanu să ne
închirieze biserica Sfânta Treime din Iuliu Valaori şi el a fost
foarte încântat şi chiar bucuros, mai ales că el predase la noi
la Institut şi mă cunoştea de ani de zile.
Spre surprinderea mea, cu cîteva zile înainte de serviciul
de ordinare mi-a sus că nu poate să ne mai închirieze biserica
deoarece fratele Vasile Taloş, care era păstor principal
primise un telefon de la fratele Sile Rosche şi, în numele
fratelui Tipei, îl rugase să nu aprobe ţinerea acestui serviciu
de ordinare în biserica lor, noi fiind socotiţi o grupare
dezidentă. Fratele Cornel m-a chemat şi şi-a exprimat regretul
spunându-mi că nu are o altă soluţie pentru noi.
Am fost forţaţi în ultimul minut să închiriem Sala Bingo de
la Clubul APACA unde am ţinut primul serviciu de ordinare.
Astfel, au fost ordinaţi primii 38 de lucrători din Adunările
lui Dumnezeu din România.
Am condus slujba de ordinare, textul citit a fost din
Tit 1:5-9 iar mesajul principal a fost ţinut de Rev. Bobby
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Beard din Matei 11:29. Nici o biserică din Bucureşti nu ne-a
primit pentru a oficia serviciul de ordinare.
Faptul că au fost ordinaţi 38 de păstori a atras un nou val
de împotrivire din partea Cultului Penticostal din România. În
şedinţa Consiliului Bisericesc al Cultului Penticostal din 1112 martie 1997, s-a luat iarăşi în discuţie acţiunea legată de
Organizaţia Adunările lui Dumnezeu şi din nou s-a hotărât
excluderea mea, ca şi cum prima excludere era prea slabă şi
era nevoie de o excludere mai puternică.
În nota de informare publicată în Cuvântul Adevărului, a
fost scris că nu este recunoscută ordinarea păstorilor, lucru de
care noi nu aveam nevoie pentru că eram o nouă organizaţie,
independentă de Cultul Penticostal. Din cei 38 de pastori care
au fost recunoscuţi, doar unul singur a cedat în faţa acestei
decizii dar acestuia şi astăzi îi pare rău că s-a întors înapoi în
Egipt.
Primul Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din
România a fost organizat la Bucureşti în perioada 29-31 mai
1997, în Complexul Creştin din Strada Dr. Felix. La această
întâlnire au fost prezenţi noii păstori ordinaţi şi mai mulţi fraţi
şi surori din ţară, iar ca invitaţi din străinătate au participat
Bobby Beard, Samuel Johnson, Tom Paino Jr., George Ray,
Roland Dudley, Jerry Parsley şi alţii. Ziua de 30 mai 1997
poate fi considerată ziua de întemeiere a Adunărilor lui
Dumnezeu din România pentru că în această zi a fost ales
Comitetul de Conducere al Adunărilor lui Dumnezeu din
România. Tot atunci a fost semnat protocolul de afiliere
dintre Adunările lui Dumnezeu din România şi Assemblies of
God SUA.
Începând din 1997, ultima săptămână a lunii mai a devenit
piatra de hotar, piatră pe care am numit-o Eben Ezer,
întocmai ca Samuel: „Samuel a luat o piatră care a pus-o între
Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor)
zicând: „Până aici Domnul ne-a ajutat” (1 Sam 7:12). În
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fiecare an ne adunăm la această sărbătoare pentru a-i mulţumi
lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care El ni le dă an de
an. Pe lângă Consiliul General, în fiecare an s-au organizat şi
se organizează conferinţe cu bărbaţii, cu femeile, cu tinerii,
seniorii etc. La conferinţele noastre patricipă atât invitaţi din
ţară cât şi din străinătate.
Anii care au urmat, deşi au fost ani de bucurie, au fost
însoţiţi şi de lacrimi pentru că până astăzi, persoane rău
voitoare nu pot accepta această organizaţie, chiar dacă fac
parte dintr-un cult. În toţi aceşti ani, Dumnezeu m-a învăţat
mai multe lecţii. Una din ele este să mă port frumos cu toţi,
pentru că Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după faptele lui.
Foarte mult timp mi-a luat organizarea administrativă şi
spirituală a bisericilor precum şi pregătirea cadrelor necesare
noii organizaţii. Vreau pe această cale să îmi exprim
recunoştinţa faţă de neobositul lucrător al Adunărilor lui
Dumnezeu care încă de la începutul formării Organizaţiei a
îndeplinit funcţia de Secretar / Trezorier General: Pastor Iosif
Fabian, cu care lucrez din anul 1984. Datorită eforturilor
fizice şi psihice implicate în organizare, nu ne-a fost uşor să
lucrăm împreună, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am depăşit
împreună toate greutăţile slujbei.
Am avut foarte mulţi păstori şi lucrători care ne-au sprijinit
deşi nu le menţionez numele. Într-o altă carte, voi scrie despre
fiecare în parte. Numele lor sunt însă scrise în Cartea Vieţii.
Una dintre problemele grele cu care ne-am confruntat‚ în anii
aceştia, a fost lipsa de sinceritate a oamenilor. Unii au venit în
organizaţie cu interese ascunse, fie au dorit să fie promovaţi,
fie au dorit doar ajutor financiar sau alţii au vrut să facă un
joc al diavolului.
Personal, am făcut şi unele greşeli. Din dorinţa de a-i salva
pe unii, mi-am pătat numele şi activitatea. Însă, tot timpul am
crezut că Dumnezeu acordă o a doua şansă. Am văzut însă că,
datorită intenţiei bune pe care am avut-o, Dumnezeu m-a
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scăpat de fiecare dată, şi cred că mă va scăpa în continuare.
Nu am cuvinte să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru că a
început să facă o lucrare nouă în Adunările lui Dumenezu din
România şi în aceşti ani s-au putut pune bazele unei
organizaţii sănătoase. Pot afirma şi eu cuvintele Domnului:
„şi nici unul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se
împlinească Scriptura”. Nici eu n-am pierdut pe nimeni decât
pe fii pierzării. Dar am învăţat că sunt persoane care spun
adevărul o dată pe an – în ziua de Paşti.
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CAPITOLUL III
CONFIRMAREA VIZIUNII
Motto: „Domnul a chemat pe Moise; i-a vorbit din Cortul
întâlnirii şi i-a zis” (Levetic 1:1)
În toţi aceşti ani, fără să mă declar superspiritual, de multe
ori am plâns şi am vărsat multe lacrimi pentru ca Dumnezeu
să dea progres. Nu de puţine ori am intrat în postul de 21 de
zile pentru ca Dumnezeu să ne dea biruinţă în tot ceea ce
facem. Lucrurile pe care le împărtşesc în acest capitol pot să
spun că le-am primit din partea Domnului. Am dorit ca
Adunările lui Dumnezeu din România să fie o mişcare
echilibrată, nu excentrică, ci una bazată pe principiile biblice.
Am dorit ca noua organizaţie să fie formată din biserici unde
Cuvântul lui Dumnezeu se propovăduieşte cu claritate şi
prezenţa Domnului este simţită cu putere.
Am petrecut mult timp cu oameni care au vrut să-şi facă
împărăţia lor şi să devină insule şi care nu doreau să aibă pe
nimeni deasupra. Dumnezeu mi-a spus că dacă vreau să fiu eu
binecuvântat atunci trebuie să fac câteva lucruri: indiferent de
ceea ce-mi face cineva, trebuie să iert. Aşa cum Hristos m-a
iertat pe mine, şi eu trebuie să iert. Am avut mult de luptat cu
mine însumi. Al doilea lucru a fost acela de a mă supune
autorităţii. Indiferent de poziţia pe care o ocupăm, trebuie să
avem persoane deasupra noastră cărora să le dăm socoteală de
doctrina, de comportarea noastră, de modul cum folosim
banii. În al treilea rând, am învăţat un alt lucru important:
capul plecat, sabia nu-l taie niciodată.
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Indiferent de realizările pe care le avem, trebuie să ne
caracterizeze smerenia. Suntem chemaţi să facem bine tuturor
atunci când avem ocazia, atât prietenilor cât şi duşmanilor.
Atunci când vrem să-i fim plăcuţi lui Dumnezeu şi vrem să ne
apropiem de El şi El se apropie de noi şi vrea să ne
binecuvinteze.
Vreau acum să amintesc câteva din binecuvântările care
s-au revăsat peste noua mişcare. Pe lângă zecile de păstori,
studenţi şi biserici afiliate, Dumnezeu s-a folosit de prietenii
noştri să binecuvânteze dezvoltarea lucrării şi din punct de
vedere material. În anul 1997, Dumnezeu s-a folosit de primul
ministru, Victor Ciorbea, şi a dat o ordonanţă prin care cei
care aveau spaţii închiriate le puteau cumpăra. În urma acestei
ordonanţe, am putut cumpăra blocul din Strada Aleea
Buchetului la un preţ rezonabil, bloc pe care l-am amenajat şi
pe care aveam să-l vindem mai târziu cu un preţ mult mai
bun.
Doream ca Dumnezeu să ne dea o biserică în Bucureşti şi
unul din prietenii mei, Dr. David Midwood, a luat legătura cu
un prieten de-al lui din SUA pentru a mă invita să predic
acolo. Într-o sâmbătă dimineaţa am participat la întâlnirea
bărbaţilor şi am fost rugat să împărtăşesc despre lucrarea din
România. Pastorul mi-a spus că, în timp ce vorbeam,
Dumnezeu i-a vorbit să nu înceapă lucrările de construcţie la
biserica lor, ci să ne facă nouă biserică în România. Acest
lucru s-a materializat şi biserica a fost trimisă în două
containere din partea pastorului Steve Pool, care a trimis o
echipă care să construiască biserica. Astfel, în doar trei
săptămâni, de la 1 până la 21 decembrie 1996, s-a construit
biserica Harul din Strada Răsăritului.
Dintr-o biserică de cartier, Biserica Harul a devenit
Vaticanul Adunărilor lui Dumenzeu din România! Lăudat să
fie Domnul pentru tot ce face! Binecuvântările au continuat
şi, la întâlnirea Bordului de conducere din anul 2000, s-a
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discutat să mai construim un nivel peste cele trei ale blocului
din Titan. Dumnezeu s-a folosit de Rev. Craig Mathison, noul
Director pentru Europa de Răsărit, care a venit cu propunerea
de relocalizare a campusului. El a spus: „Lucrurile merg atât
de bine cu Universitatea Biblică şi Adunările lui Dumnezeu
din România încât trebuie să ne gândim la o nouă locaţie.”
Tot el, la unul din Consiliile Generale a făcut celebra
afirmaţie: „Adunările lui Dumnezeu sunt ca un tren care a
plecat din staţie. Ai de ales: să te urci în el sau să-l priveşti,
dar nu recomand nimănui să se pună în calea trenului.”
Deşi s-a întocmit planul pentru construirea unui alt nivel,
între timp, lângă biserică au apărut câteva proprietăţi care
păreau să fie de vânzare. Eram destul de frămîntat în privinţa
direcţiei pe care ar trebui să merg. În acea perioadă am fost
invitat la Paşcani, jud. Iaşi, unde era un grup de persoane care
nu aparţineau de nimeni şi doreau să discutăm despre afilierea
lor la Adunările lui Dumnezeu din România.
Am plecat spre Paşcani şi i-am spus băiatului cu care
călătoream, că aş vrea să intru în acest proiect care costa
câteva milioane de dolari dar nu aveam nici bani şi nici
aprobarea Bordului. Exista posibilitatea ca acest proiect să mă
nenorocească şi să dărâm tot ce am construit. Auzisem că la
Paşcani sunt prooroci şi doream să am un răspuns, DA, din
partea Domnului. Acest Cuvânt din partea Domnului mă
putea face să merg înainte şi să am deplină încredere.
Persoana care a călătorit cu mine mi-a spus că el a fost
penticostal dar a trecut la baptişti pentru că nu mai crede în
lucrarea de proorocie. Am ajuns seara la Paşcani şi ne-am dus
în apartamentul unde erau adunaţi cei din grup. Ne-am rugat,
am cântat, le-am prezentat viziunea Adunărilor lui Dumnezeu
şi la a doua rugăciune o femeie a rostit următoarea proorocie
sub călăuzirea Domnului.
„Ascultă bărbatule! Este voia mea şi răspunsul este DA.
Amin!”
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Am continuat discuţiile şi am plecat noaptea de la Paşcani
la Roman. Pe drum, baptistul mi-a spus că în viaţa lui nu a
auzit o proorocie aşa de scurtă şi concretă şi în care
Dumnezeu să-mi răspundă exact cum am cerut, prin cuvântul
DA.
La două săptămâni am plecat în America la Sedinţa
Bordului de directori unde trebuia să discutăm despre punerea
unui nou etaj la blocul din Aleea Buchetului. Preşedintele
Bordului de directori, Rev. Tom Paino Jr. şi alţi membri din
Board m-au întrebat ce probleme aş dori să punem pe ordinea
de zi. Le-am spus că aş dori să punem problema unui nou
campus. Ei m-au întrebat de câţi bani discutăm pentru
cumpărarea noii proprietăţi. Eu le-am spus că proiectul ar
putea costa peste 2 milioane de dolari, dar că nu pot da o
suma exactă.
Fraţii din Bord au spus că nu sunt pregătiţi pentru un
asemenea proiect. A doua zi am parcurs ordinea de zi şi
preşedintele a dat planurile pentru un nou etaj. După ce a
împărţit planurile tuturor membrilor Bordului, a spus că ar
vrea să îmi dea cuvântul, să spun despre proprităţile pe care
le-am găsit în Bucureşti. Eu am avut planurile de delimitare a
proprietăţilor şi am dat şi eu fiecărui membru din Bord
planurile. După câteva minute, Dr. Tom Paino Jr. s-a uitat la
membrii din Bord şi a aspus: „Duhul Sfânt îmi spune mie să
abandonăm proiectul cu construirea unui alt nivel la blocul
din Titan şi să mergem în direcţia pe care Marinel o propune.
Aş vrea să supun dezbaterii Bordului problema unui nou
campus.”
Toţi au fost de acord şi au votat în unanimitate să mă
împuternicească să încep negocierile cu fiecare vânzător în
parte. Erau 6 instituţii cu care trebuia să negociez cumpărarea,
fiecare dorind să ia cât mai mulţi bani de la noi. După
aprobarea prin vot a noii direcţii, am început să plâng. Pentru
că ceea ce-mi vorbise Duhul Sfânt cu două săptămâni în urmă
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în Moldova se împlinea în Naples, Florida, Statele Unite. Din
acel moment nu am mai avut nici o frică în a merge înainte cu
dezvoltarea campusului.
În scurtă vreme am cumpărat proprietăţile cu banii care au
fost trimişi din America dar nu m-am gândit că această
bucurie va fi umbrită de şedinţa conducerii Cultului
Penticostal, ţinută la Arad, unde s-a discutat şi despre mine şi
noua proprietate pe care am cumpărat-o. La acea şedinţă, cel
care a condus întâlnirea a făcut următoarea afirmaţie: „Aţi
auzit că Ceuţă a cumpărat o proprietate de peste 1 milion de
dolari? Dacă nu-l oprim acum, nimeni nu-l mai opreşte.”
După terminarea şedinţei, unul din participanţi m-a sunat şi
mi-a povestit totul cu lux de amănunte. Am verificat şi din
alte surse pentru a fi sigur ca mărturia este adevărată. Din
experienţa mea de până acum, am constatat că oricine se
atinge de lucrarea lui Dumnezeu nu sfârşeşte bine, dacă nu se
pocăieşte.
Prin manevrele făcute, un reprezentant al Cultului
Penticostal s-a dus la Ministerul Educaţiei şi Cercertării şi
împreună cu Directorul General şi un inspector din Minister,
au pus la cale închiderea Institutului Biblic Român.
În anul 1998, Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi
Acreditare a autorizat funcţionarea provizorie în cadrul
Institutului Biblic Român a specializării Teologie PastoralăDidactică prin H.G. nr. 442 apărut în Monitorul Oficial al
României, partea I, Nr. 292/10.08.1998.
Deşi Institutul Biblic Român a fost vizitat şi analizat de
mai multe comisii de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi
de la Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare,
fără să primească nici măcar un raport negativ, în primăvara
anului 2002 a fost propus spre lichidare, printr-o Hotărâre de
Guvern în care mai multe instituţii de învăţământ superior
intrau în lichidare. Timp de mai mulţi ani absolvenţii
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Institutului Biblic Român au primit diplome de licenţă prin
Universitatea Bucureşti.
Nu este bine să te bucuri de răul altuia, dar în mai multe
situaţii, chiar şi acuma am văzut că cei ce au luptat împotriva
noastră ca şcoală nu au progresat, inspectorul care a lucrat nu
mai lucrează în minister, directorul general a fost dat afară,
ministrul învăţământului a fost schimbat, primul ministru şi-a
pierdut funcţia. Persoana care a făcut demersurile împotriva
şcolii noastre s-a pensionat, Dumnezeu va judeca pe fiecare
după faptele lor.
Dumnezeu a stat de vorbă cu mine şi mi-a spus să stau
liniştit, să nu mă frământ, căci problema se va rezolva, la
timpul ei, dar nu cum mă gîndesc eu. Aştept în tăcere ajutorul
Domnului pentru că ştiu că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu.
Deşi valurile au fost mari, împreună cu fraţii din America
am hotărât să mergem înainte în Numele Domnului. Cu
acreditare sau fără acreditare, noi pregătim lucrători pentru
Împărăţie şi nu depindem de un guvern sau altul, ca să ne
recunoască nouă pregătirea lucrătorilor pentru Adunările lui
Dumnezeu.
Prietenii noştri au mulţumit lui Dumnezeu şi au spus că
Dumnezeu ştie de toate lucrurile. Au început să trimită din
nou mai mulţi bani iar în luna mai 2003 s-a inaugurat noul
Centrul Academic cu o suprafaţă de 2,600 m2 pe care l-am
dedicat în cinstea lui Dumnezeu şi în amintirea primului
preşedinte al Bordului Universităţii Biblice din România,
Dr. Thomas Paino Jr. La această întâlnire au participat zeci de
membri ai parlamentului, senatori şi deputaţi, ambasadori şi
reprezentanţi ai unor organizaţii din ţară şi din străinătate
împreună su sute de fraţi şi surori din Adunările lui
Dumnezeu din România.
Pentru mine a fost un moment al împlinirii şi îi mulţumesc
lui Dumnezeu pentru ceea ce face El. A urmat construcţia
dormitoarelor, a restaurantului cu o suprafaţă de 1500 m2 şi a
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altor clădiri şi ne-am bucurat de felul în care Dumnezeu
revarsă binecuvântări în mod continuu. Visul meu a fost
împlinit pentru că am dorit să construiesc acest campus care
să fie emblema Adunărilor lui Dumnezeu din România. Noi
credem în chemarea Domnului Isus Hristos: „Duceţi-vă şi
faceţi ucenici în toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să
păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că eu sunt cu voi în
toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” ( Mat.28:19-20)
„Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea, au crezut; şi
numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cincii
mii.
Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai
norodului şi bătrâni ai lui Israel! Fiindcă suntem traşi astăzi
la răspundere pentru o facere de bine, făcută unui om bolnav,
şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat, s-o ştiţi toţi, şi s-o ştie
tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea
voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din
Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu
L-a înviat din morţi. El este „piatra lepădată de voi, zidarii,
care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.”
Faptele Apostolilor 1 : 4, 8-11
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CAPITOLUL IV
OAMENI FOLOSIŢI DE DUMNEZEU PENTRU
PROGRESUL LUCRĂRII SALE
Motto: „Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în cortul
întâlnirii, în cea dintâi zi a lunii a doua, în al
doilea an după ieşirea lor din Ţara Egiptului. El a
zis: Faceţi numărătoarea întregii adunări a
copiilor lui Israel, după familiile lor, după casele
părinţilor lor, numărând pe cap numele tuturor
bărbaţilor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus,
pe toţi cei din Israel care sunt în stare să poarte
armele, să le faceţi numărătoarea după cetele lor,
tu şi Aaron” (Numeri 1:1-4)
Tot timpul am crezut că lucrarea trebuie făcută de mai
multe persoane. Datorită relaţiei pe care am avut-o cu
Rev. Bobby Beard, am discutat de la început despre un Board
de Conducere, pentru că nu puteam duce lucrarea singuri şi
aveam nevoie de oameni ai lui Dumnezeu cu multă
înţelepciune care să ne sfătuiască şi să ne îndrume pentru o
lucrare solidă. Împreună am lucrat la dezvoltarea unei echipe
pentru România.
Ştiu că în proiectele din România lucrează mai multe
persoane din străinătate, din diferite ţări ale lumii dar cred că
cele mai valoroase persoane care lucrează în România sunt
cei pe care îi voi menţiona în acest capitol. Dumnezeu îi
foloseşte într-o măsură deosebită şi datorită harului lui
Dumnezeu şi a sacrificiilor lor, am ajuns să ne dezvoltăm ca
unul dintre cele mai mari proiecte creştine din România.
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Aş vrea să fac o recomandare lucrătorilor creştini din
România, valabilă pentru toţi cititorii acestei cărţi. Dacă
doreşti să ai o lucrare de valoare, strânge în jurul tău oameni
de valoare. Sunt mai multe persoane pe care ar trebui să le
menţionez aici, dar aş vrea să-i amintesc doar pe cei care s-au
implicat direct în lucrarea Adunărilor lui Dumenzeu din
România:
1. Bobby Beard
2. Craig Mathison
3. David Midwood
4. David Tonn
5. Denny Curran
6. George Ray
7. Greg Mundis
8. Jack Strom
9. Jerry Parsley
10. John Bueno

11. Jon Oletzke
12. Kenneth Bosse
13. Mike Washhburn
14. Robert Crabtree
15. Sam Johnson
16. Steve Allen
17. Steve Pool
18. Ted Oprea
19. Tom Paino
20. Thomas Trask
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REV. BOBBY BEARD
Rev. Bobby R. Beard a avut un rol major în dezvoltarea
organizaţiei Assemblies of God din Statele Unite şi, începând
din 1971, a întreprins o importantă activitate misionară în
ţările balcanice din Europa de Est.
În noiembrie 2004 a fost numit „pastor misionar”, astfel că
în prezent slujeşte în această funcţie în care a fost învestit de
către biserica sa - First Christian Assembly of God,
Cincinnati, Ohio (FCA). FCA este de asemenea biserica unde
fiul său, Christopher Beard este acum Pastor Senior. În acest
nou rol, pastorul Bobby Beard îl ajută pe Chris să înfiinţeze
noi centre de misiune pe lândă cele 119 centre deja existente,
sprijinite de congregaţia sa.
Implicarea Rev. Beard a început în septembrie 1971 când,
ca proaspăt misionar numit de către Departamentul de
Misiune pentru Străinătate al Assemblies of God, s-a mutat cu
familia în Viena, Austria. Misiunea lui era de a iniţia
programe de slujire pentru tineri atât în Iugoslavia cât şi în
Austria.
Între 1971 şi 1976, Rev. Bobby Beard a cooperat cu liderii
naţionali pentru organizarea de tabere de vară şi iarnă pentru
tineri. În Iugoslavia a călătorit foarte mult pentru a promova
noua Şcoală biblică localizată în Zagreb şi a predat
numeroase cursuri în cadrul aceleiaşi instituţii. În timpul
şederii lui în Austria, Rev. Beard s-a ocupat de Teen
Challenge şi de lucrarea de reabilitare a tinerilor din Viena.
Pentru scurt timp, el a slujit şi ca reprezentant zonal al
Departamentului de Misiuni pentru străinătate în regiunea
Austria – Iugoslavia. Între anii 1977–1988, familia Beard s-a
întors la îndatoririle pastorale în Statele Unite. De pe această
poziţie, s-au reîntors la activitatea misionară în 1989 căpătând
permis de şedere legală în Iugoslavia. Rev. Beard a slujit apoi
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ca Pastorul al campusului la Şcoala Biblică din Kosovo.
În 1991, Rev. Beard a preluat rolul de a conduce
Departamentul de Misiune al Assemblies of God şi i s-a dat
misiunea de a înlesni implicarea misionarilor AG în regiunea
ţărilor balcanice.
Între 1991-1998, Bobby Beard a condus echipa de
misionari a AG. Împreună cu capabilii lideri naţionali, Beard
a fost martorul deschiderii a numeroase lucrări de slujire în
Balcani, plantări de biserici, şcoli biblice, evanghelizări şi
fondarea Adunărilor lui Dumnezeu din România.
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REV.CRAIG ŞI DANA MATHISON
Craig şi Dana Mathison slujesc din 1999 ca Directori ai
Departamentului pentru Misiune în sud - estul Europei în
cadrul Organizaţiei Assemblies of God, Statele Unite.
Ei coordonează activitatea misionară din România,
Albania, Grecia, Macedonia, Serbia şi Muntenegru, Kosovo,
Bosnia şi Herţegovina, Croaţia şi Slovenia.
Ca directori zonali, Craig şi Dana călătoresc în Europa de
Est încurajând misionarii, întâlnindu-se cu liderii naţionali şi
lucrând pentru a găsi atât resursele spirituale şi umane cât şi
cele materiale necesare schimbării acestei zone a Europei.
Atât Dana cât şi Craig sunt din Washington, Statele Unite.
Ei şi-au început cariera misionară în Barcelona, Spania, unde
au pus bazele primei biserici penticostale unde se vorbeşte
limba catalană. Acolo au început şi un program de pregătire şi
au ajutat diverse iniţiative misionare.
Au trei copii adulţi şi un nepot. Toţi locuiesc în Seattle,
Washington.
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REV. DR. DAVID M. MIDWOOD

David Midwood este Preşedintele Organizaţiei Vision
New England. El şi-a pus toată pasiunea lui pentru zidirea
bisericilor din Statul New England, SUA încercând să dărâme
zidurile dintre ele şi să realizeze unitatea.
Vision New England este o lucrare regională cu scopul de
a „uni creştinii pentru evanghelizare şi ucenicie.” Este o
organizaţie multiculturală şi lucrează cu mai mult de 80 de
denominaţiuni şi de asemenea cu multe biserici independente
şi non-denominaţionale. Evanghelizarea, ucenicizarea şi
celebrarea reprezintă scopul principal al Organizaţiei Vision
New England încă de la fondarea ei în 1987.
David a păstorit West Church din Haverhill, MA timp de
26 de ani înainte de a accepta chemarea de a lucra cu Vision
New England. A fost martorul unei incredibile creşteri a
bisericii în timpul slujirii sale.
David s-a născut în Providence, Rhode Island şi a absolvit
University of Rhode Island. Şi-a continuat studiile la Gordon
- Conwell Theological Seminary, South Hamilton, MA, unde
a primit diploma de Master of Divinity. A absolvit apoi
Fuller Theological Seminary din Pasadena, CA obţinând
diploma de Doctor în Teologie. David şi soţia lui, Louise, au
trei fiice şi locuiesc în Salem, NH.
David este foarte implicat într-o lucrare în închisoarea
locală de maximă securitate. Este membru la Spanish
Evangelical Church, o biserică aflată în centrul oraşului
vecin, Lawrence, MA. De asemenea, el este implicat în
misiunile internaţionale din România. David este dedicat
lucrări de încurajare şi sprijin a tinerilor şi are o plăcere
deosebită să fie mentorul tinerilor care descoperă voia lui
Dumnezeu.
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David Midwood este membru al Boardului de Directori al
Universităţii Biblice din România, profesor şi coordonator al
Departamentului de Instruire Pastorală al Adunărilor lui
Dumnezeu din România.
David este un model lucrătorii români şi are darul de a
încuraja. Are o experienţă pastorală şi pentru viaţă, cum nu
am întâlnit la multe persoane. Este gata să ajute şi să se
implice atunci când Duhul Sfânt îi spune.
Doresc să îi mulţumesc pentru că este un canal de
binecuvântări.
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REV. DAVID TONN
David Tonn a devenit lucrător în anul 1961 şi a călătorit ca
Evanghelist înainte de a o întâlni pe soţia lui Beverly.
În perioada 1968 – 1969 s-au mutat la Seattle unde au
lucrat ca pastori asociaţi în Walter Buck la „Evangel Temple”
unde s-a născut fiul lor Jason. În acea perioadă ei au fost
chemaţi să păstorească la o capelă militară din Tokyo timp de
doi ani.
În anul 1989 Dumnezeu a chemat familia Tonn la
Missoula, Montana să păstorească Biserica „Life Center”
timp de 16 ani şi două luni. În timpul slujirii în Missoula şi
Auburn, David a vizitat multe zone misionare din jurul lumii.
În timpul pastoraţiei lui biserica din Misoula a fost implicată
în mai multe proiecte de construcţii de biserici şi în
construirea Universităţii Biblice din România. El slujeşte şi în
prezent ca membru al bordului de conducere al Universităţii
Biblice din România şi călătoreşte pentru a ajuta la strângerea
de fonduri pentru mai multe şcoli biblice. El şi soţia lui
Beverly au pus bazele unei noi misiuni numită: „Freedom
Ministries”. Scopul acestei misiuni este de „ a-i încuraja pe
credincioşi, de a zidi biserici şi şcoli biblice în întreaga
lume.”
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REV. DENNY CURRAN
Denny Curran este fondatorul şi Pastorul Senior al Bisericii
„River of Life” - Assembly of God din Cold Spring,
Minnesota din anul 1993 şi are pe inimă lucrarea de plantare
de noi biserici.
„River of Life” a crescut cu peste 600 de membri proveniţi
din oamenii care s-au convertit. De asemenea, Denny a
plantat biserici şi în alte patru oraşe din jurul oraşului Cold
Spring. Fiecare din acestea s-a dezvoltat într-o nouă biserică,
o comunitate sănătoasă de credincioşi. Prin pasiunea lui
pentru cei pierduţi şi atitudinea hotărâtă în plantarea de
biserici, Denny a văzut mii de oameni venind la Hristos în
ultmii zece ani.
Printr-o serie de evenimente, Domnul a pus Universitatea
Biblică din România pe inima lui Denny. Pe 9 ianuarie 2002,
Denny s-a rugat ca Domnul să-i dea o nouă provocare pentru
anul ce avea să urmeze. El îşi dorea ceva prin care să facă o
diferenţă în viaţa cuiva. Curând după aceasta, Sam Johnson
i-a trimis invitaţia de a veni în România împreună cu o echipă
de păstori pentru o conferinţă pastorală, în martie 2002. În
timpul conferinţei din România, Dumnezeu a pus în inima lui
Denny dragoste pentru această şcoală şi pentru români,
dragoste pe care a dus-o cu el în Cold Spring.
A putut astfel să împărtăşescă cu membrii bisericii viziunea
a ceea ce Dumnezeu dorea să facă prin ei pentru a ajuta
propovăduirea Evangheliei în România. Biserica „River of
Life” a acceptat provocarea. De atunci, mai multe grupuri din
biserică, au avut oportunitatea de a face mai multe călătorii la
Universitatea Biblică, şi de a sprijinii lucrarea acesteia. În
plus, ei au trimis zeci de mii de dolari pentru a ajuta la
construirea clădirii campusului.
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Visul lui Denny este de a vedea că tinerii chemaţi în lucrare
primesc educaţie de calitate pentru ca ei să poată apoi
evangheliza România pentru Hristos. Denny şi biserica sa
rămân dedicaţi acestui vis şi astăzi.
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REV. DR. GEORGE D. RAY

George D. Ray este Pastorul Senior al Bisericii Trinity
Evangelical din North Reading, Massachusetts.
A absolvit Clemson University (1970), Colegiul de Drept
din Boston (1975) şi Seminarul Teologic Gordon-Conwell
(1982). Înainte de dedicarea sa cu normă întreagă în slujire,
Rev. George Ray a profesat avocatura în Judge Advocate
General Corps.
Rev. George Ray este de asemenea Preşedintele Organizaţiei Eastern Europe Ministry Fund care are misiunea de a
sprijini creşterea şi dezvoltarea Bisericii în Europa de Est, în
special în România. În prezent el slujeşte ca secretar al
Bordului de Directori al Universităţii Biblice din România.
De asemenea, el este membru în Boardul de Directori a
numeroase organizaţii misionare al căror obiectiv este lărgirea
Împărăţiei lui Dumnezeu.
Este căsătorit cu Trish de 35 de ani şi au patru fii
căsătoriţi.
Rev. George Ray, este un om al rugăciunii şi de multe ori
în timpul întâlnirilor, cheamă audienţa la rugăciune şi la
adorarea lui Dumnezeu. Îi place să stea în prezenţa lui
Dumnezeu şi crede că El poate să rezolve orice situaţie.
Se ocupă de Departamentul de misiune şi plantare de
biserici în Adunările lui Dumnezeu din România.
Doresc să îi mulţumesc pentru tot ceea ce face pentru
România.
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REV. DR. GREG MUNDIS

Greg este Directorul regional pentru Europa al
Organizaţiei Assemblies of God World Missions (AGWM).
„Mandatul Organizaţiei Assemblies of God în Europa –
Departamentul de Misiune este acela de a accelera
răspândirea Evangheliei prin urmarea modelului de integritate
al misionarilor din Noul Testament.”
Acesta este scopul principal pe care-l urmăreşte Rev. Greg
Mundis pentru Europa. Rev. Mundis şi soţia Sandra
(“Sandie”) sunt misionari din anul 1980. Mundis a slujit timp
de 17 ani dintre care 6 ani ca Director Zonal pentru Europa
Centrală (Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria şi Polonia). În
luna ianuarie 1998 a fost numit ca Dirctor Regional pentru
întrega Europă. Assemblies of God operează în 34 de ţări
europene. Assemblies of God SUA colaborează cu numeroase
biserici din aceste ţări, afirmă Mundis: „Am ales să
colaborăm cu aceste lucrări locale mai degrabă decât să
punem bazele unor noi entităţi cu numele Assemblies of
God”. Mundis doreşte ca în această lucrare de parteneriat să
domnească armonia dar urmăreşte şi ca aceste biserici să
crească.
În această privinţă, el a adoptat principiul Apostolului
Pavel - „Cuvântul Domnului trebuie să se răspândească şi să
fie proslăvit” (2 Tesaloniceni 3:1) şi acela că biserica trebuie
să fie caracterizată de integritate.
Mulţi misionari percep Europa ca neavând nevoie de
misionari dar Mundis declară: „Majoritatea europenilor au
idee despre ceea ce este mesajul lui Dumnezeu, au auzit
teologie şi religie dar nu au auzit despre o relaţie cu Isus
Hristos. În Franţa sunt mai multe vrăjitoare decât predicatori
care cred în Biblie. În Anglia, moscheile sunt mai multe decât
bisericile”
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Mundis raportează că există mărturii puternice ale
răspândirii mesajului Evangheliei în multe ţări din blocul
răsăritean. „Biserica se extinde, creşte. Bisericile penticostale
din Europa sunt prolifice" spune Mundis."Acestea sunt
agresive în evanghelizare şi în eforul de ucenicizare”.
Assemblies of God oferă ajutorul acestor mişcări prin
pasiunea noastră pentru evanghelizare şi pentru instruirea
liderilor în slujire."
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REV. JACK STROM
Lucrarea face parte integrantă din viaţa lui Jack Strom,
cele două nu pot fi separate, fie că este prezentat ca fiul unui
lucrător, ca student la Colegiul Biblic, ca pastor, ca
administrator al colegiului bisericii, ca misionar evanghelist
sau ca Planificator al Fondului de Investiţii.
După ce a slujit ca pastor, în 1972, Jack Strom s-a alăturat
echipei administrative a Colegiului Biblic „North Central” din
Minneapolis, Minnesota, unde a slujit ca Vice Preşedinte /
Director al Dezvoltării. În 1982, Jack a părăsit colegiul şi a
început activitatea sa de planificare strategică, numit „Strom
Ministry Concepts”.
Jack a încurajat bisericile să dăruiască în mod deosebit
pentru lucrarea lui Dumnezeu atât ca pastor cât şi ca
Planificator al Iniţiativei „Capital Fund”. Sub conducerea şi
îndrumarea sa bisericile au experimentat o creştere
surprinzătoare a donaţiilor ajungând la milioane de dolari.
Jack este recunoscut ca cel care rezolvă probleme, fiind
dedicat lucrării de încurajare şi de a ajuta bisericile să se
ridice peste obstacole ajutându-le astfel să experimenteze noi
victorii şi noi ocazii care includ entuziasmul şi provocarea
care vin odată cu aventura noii viziuni a unei biserici.
În rolul său de slujitor al bisericii extinse, Jack este chemat
să vorbească la conferinţe de misiune, la întâlniri ale liderilor,
şi ca predicator special la bisericile din întreaga ţară şi chiar şi
în străinătate.
Jack împreună cu soţia lui Barb, locuiesc în Naples,
Florida, SUA.
Jack Strom este membru fondator al Bordului de Directori
ai Universităţii Biblice din România.
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REV. JERRY ŞI KAREN PARSLEY
După ce au absolvit Universitatea North Central din
Minneapolis, Minnesota, Jerry şi Karen Parsley au păstorit
timp de şase ani în statul Minnesota. În anul 1968 şi-au depus
cererea de a fi trimişi misionari ai Organizaţiei Assemblies of
God. Au fost acceptaţi şi timişi în Bangladesh împreună cu
cei doi copii în anul 1970. La numai cinci luni după sosirea
lor ca misionari, în timpul anului pregătitor de învăţare a
limbii, un ciclon a lovit Bangladshul şi au murit 300.000 de
oameni şi mulţi alţii au rămas fără adăpost. Familia Parsley
împreună cu colegii misionari şi-au unit eforturile pentru a
ajuta populaţia alături de bisericile naţionale existente. Jerry a
slujit în acea perioadă ca şi casier pentru Comitetul Mondial
de Ajutorare.
„Anul următor”, menţionează Jerry, „în timp ce în
Bangladesh a început o sângeroasă luptă pentru independenţă,
noi am acordat ajutor umanitar celor răniţi. De asemenea am
răspândit materiale pentru evanghelizare şi am tipărit lecţiuni
biblice în ziarele locale, făcându-le disponibile unui mare
număr de oameni. Uneori cele mai dificile circumstanţe îi fac
pe oameni mai receptivi la mesajul evangheliei.”
În cei 13 ani de şedere în Bangladesh, familia Parslay a
îndeplinit o varietate de responsabilităţi, care include şi
slujirea ca director naţional al Institului Internaţional prin
Corespondenţă şi coordonator pentru Asia de Sud.
În anul 1984 Jerry a fost numit director regional pentru
Euroasia. În acea funcţie a coordonat lucrarea misionarilor
care au slujit în 44 de naţiuni din Africa de Nord, Orientul
Mijlociu, Asia de Sud şi fosta Uniune Sovietică. Această
regiune are o poulaţie de peste 2 miliarde de oameni.
„Aceste naţiuni au rămas cele mai neevanghelizate părţi ale
lumii”, explică Jerry.
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„Islamismul, Hinduismul sunt foarte puternice în
Bangladesh fiind religiile majoritare. Creştinii penticostali
reprezintă doar un mic procent din populţia ţării. Dar
bisericile noastre sunt dedicate să împlinească Marea Poruncă
dată de Isus Cristos. O dedicare specială pentru evanghelizare, o cooperare cu credincioşii autohtoni şi cu ajutorul
miraculoasei experienţe a puterii lui Dumnezeu, trebuie să
caracterizeze lucrarea de misiune a Organizaţie Assemblies
of God în această parte a lumii pentru a putea duce la bun
sfârşit misiunea.”
Familia Parsley s-a bucurat să fie mentori pentru sute de
misionari şi pentru privilegiul de a fi martori la înfiinţarea de
mii de biserici în zona Euroasia.
Acum familia Parsley locuieşte în Springfield, Missouri,
unde Jerry slujeşte ca supraveghetor al Comitetului Mondial
de Misiune coordonând programul Misiunii Mondiale din
cadrul Organizaţie Assemblies of God. Au doi copii adulţi şi
şase nepoţi.
Jerry Parsley a dorit foarte mult ca în România să
funcţioneze oficial Adunările lui Dumnezeu. El este membru
fondator al Adunărilor lui Dumnezeu din România.
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REV. DR. JOHN BUENO
Reverendul John Bueno a fost ales în postul de director
executiv al Departamentului de Misiune al Assemblies of
God la al 47 lea Consiliu General din 1997.
În această poziţie, el slujeşte unei familii de peste 2600 de
misionari din 212 ţări. Înainte de alegerea sa, el a slujit timp
de opt ani ca Director Zonal pentru America Latină şi
Caraibe.
Născut într-o familie de misionari, John Bueno a crescut în
America Latină. În 1961, Bueno şi soţia lui Lois au devenit
misionari în El Salvador. Bueno a păstorit Centrul Evanghelic
din El Salvador, care a crescut în 25 de ani de la 100 la la
peste 22.000 membri.
Biserica a plantat mai mult de 100 de biserici şi a pus
bazele a peste 37 de şcoli creştine, care au educat peste
535.000 copii. În plus, Bueno a fondat organizaţia „Latin
America Child Care”, prin aceasta ajutând la educarea,
îmbrăcarea, hrănirea şi îngrijirea a 68.000 studenţi.
“Acestea sunt timpuri în care trebuie să ne implicăm în
lucrarea Domnului. Mă bucur că El mi-a permis atât mie cât
şi celorlalţi din trupul Său să fie parte din ceea ce face El.”
spune Bueno.
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REV. JON OLETZKE
Pastorul Jon Oletzke slujeşte în lucrarea pastorală de peste
25 ani.
El are Licenţa în Biblie şi Teologie de la Trinity Bible
College şi în prezent este înscris într-un progrma de Master la
Assemblies of God Theological Seminary.
El a slujit în biserică în Departamentele: Tineret, Persoane
Necăsătorite, Educaţie creştină, Administraţie şi ca Pastor
Executiv după care a devenit Pastor Senior al Eastridge
Christian Assembly din Issaquah, Washington.
După 12 ani de slujire plină de satisfacţii în Eastridge, a
devenit Pastorul Senior la Stone Church din Yakima,
Washington.
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REV. KENNETH BOSSE

Pastorul Ken a fost ordinat de Assemblies of God de peste
17 ani. În anii 80, el a început un studiu biblic la închisoarea
„Rockingham County” pentru deţinuţii de acolo, studiu biblic
pe care îl continuă şi acum.
El a slujit ca Pastor Asociat la Betel Assembly din
Portsmouth NH, timp de trei ani a fost pastorul
Departamentului de Evanghelizare înainte de a deveni Pastor
Senior al bisericii „New Life Church” din Raymond, NH,
unde a slujit timp de 15 ani.
În timpul pastoratului lui, biserica a crescut şi a construit
două biserici în România. Ken este Membru în Bordul de
Directori al Adunărilor lui Dumnezeu din România. De
asemenea, el a slujit ca membru executiv în NH Alliance,
chemând bisericile din New Hampshire la unitate şi
rugăciune.
Ken a scris şi a înregistrat numeroase cântece de închinare
şi o poveste pentru copii. Ken şi soţia lui, Darlene, au doi
copii, Janelle care este studentă la „Christ for the Nations” în
Dallas, TX, şi Tim care are 16 ani şi învaţă acasă.
Dorinţa Pastorului Ken este ca New Hampshire să
experimenteze o trezire ca primele două Mari Treziri
petrecute în New England.
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REV. MIKE WASHBURN
Rev.Mike Washburn a fost ordinat ca pastor în Assemblies
of God în 1987. El a slujit ca pastor asociat, evanghelist şi
apoi ca pastor senior.
A slujit ca pastor al Bisericii „Praise Assembly of God” în
Tilton, New Hampshire timp de 18 ani şi în prezent este
pastorul senior al bisericii „Hereford Assembly of God” din
Parkton, Maryland.
Este căsătorit cu soţia lui, Terry de 27 de ani şi are trei fii
adulţi şi un nepot.
Interesul lui pentru Europa de Est a început în anii 1990 o
dată cu prima lui vizită în Ucraina. De atunci, el a călătorit de
mai multe ori în România şi s-a implicat în Adunările lui
Dumnezeu din România.
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REV. ROBERT CRABTREE
Reverend Robert Dee Crabtree a slujit în perioada
1983-2004, ca Superintendent al Consiliului Districtual din
Ohio al Assemblies of God. Districtul Ohio are aproximativ
280 de biserici cu peste 800 de pastori şi 70.000 de membri.
Rev. Crabtree a păstorit şase biserici ale Assemblies of God.
Ca Superintendent al districtului Ohio, Reverend Crabtree
a slujit în mai multe consilii de conducere: Consiliul de
conducere al Colegiului Biblic Central, Consiliul de
conducere al Seminarului Teologic al Assemblies of God,
Consiliul de conducere al departamentului Educaţie din
cadrul Assemblies of God, în Comisia naţională de ucenicizare, Consiliul de conducere în lucrarea evanghelistului Steve
Hill, “Împreună la seceriş”, Consiliul de conducere al organizaţiei EMERGE Ministries din Akron, Ohio.
În 1966, timp de 11 ani, Reverend Crabtree a început o
lucrare misionară, în Germania, Austria, Iugoslavia şi Belgia.
În timpul lucrării din Iugoslavia, el a ajutat la înfiinţarea
primei şcoli biblice penticostale dintr-o ţară comunistă. În
ultimii ani, el a slujit ca preşedinte al Colegiului Biblic
Penticostal din Bruxelles, Belgia. În iulie 2004, la retragerea
din postul de Superintendent al Districtului Ohio, el a primit
din nou chemarea de a lucra ca misionar.
Reverend Crabtree a obţinut Licenţa în Biblie la Colegiul
Biblic Central din Springfield, Missouri. A obţinut şi diploma
de Master în Istorie la Universitatea „John Caroll” din
Cleveland, Ohio.
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REV. DR. SAMUEL JOHNSON
Samuel Johnson a slujit ca pastor şi misionar şi este
considerat de către liderii mondiali unul dintre misionarii de
frunte ai lumii.
A condus o lucrare de evanghelizare prin televiziune care a
atins peste 50 de ţări. Între anii 1987-1993 a păstorit Crown
Christian Center din Charlotte, Carolina de Nord. De
asemenea, pe lângă faptul că a fost pastor în mai multe
biserici în America, a avut lucrări prin radio şi televiziune.
Sam Johnson este un predicator cu o putere extraordinară.
Este un om cu o credinţă puternică, o pasiune şi un umor
pregnant. El vorbeşte cu convingere, transmiţând
ascultătorilor dorinţa lui sinceră de a duce Evanghelia unei
lumi pierdute.
În prezent, Sam Johnson a acceptat provocarea de a ajuta
misionarii din Eurasia şi Africa în înfiinţarea de şcoli biblice
şi centre de pregătire. În decursul celor douăzeci de ani de
experienţă ca misionar în Europa şi Africa având rolul de
Director al misiunilor pentru Europa, a realizat importanţa
pregătirii oamenilor din naţiunile respective în scopul
evanghelizării. Astfel, el a construit sau a ajutat la construirea
şcolilor biblice din Spania, Insulele Canare, Portugalia,
Belgia, Belarus, Polonia, România, Siberia şi Georgia.
Rev. Sam Johnson crede în lucrarea bisericii locale şi
conduce misiuni şi evenimente evanghelistice în America şi
Europa timp de 45 de săptămâni pe an.
Sam şi soţia lui Joyce locuiesc în South Carolina, au trei fii
şi patru nepoţi.
Dr. Samuel Johnson este fondator al Adunărilor lui
Dumnezeu din România şi în prezent este Preşedintele
Bordului de Directori al Universităţii Biblice din România.
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Sunt uimit de pasiunea care o are de a vedea cât mai multe
persoane slujind cu devotament Domnului. De curajul de a
conduce proiecte grele in punct de vedere administrativ şi
financiar. „Toate sunt cu putinţă celui ce crede”.
Doresc să îi mulţumesc pentru toate riscurile asumate
până acum, pentru ca Evanghelia din România să se extindă.
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REV. STEVE POOLE
Steve Poole este pastor veteran având o experienţă de peste
23 de ani de lucrare. Fost muzician profesionist, rolurile lui în
lucrare au fost diverse de la convertirea lui din 1979. În
timpul anilor 1980, Steve a slujit Pastor principal în „Campus
Outreach” din Boston, pentru Apostolic Christian College.
De asemenea, el a slujit ca Pastor Asociat şi evanghelist,
călătorind foarte mult în Statele Unite şi Canada.
În 1987, Steve a devenit Pastor Senior al Bisericii „Grace
Community Church” din Rochester, NH. Mica turmă de 40 de
membri a crescut considerabil cu anii şi astăzi Grace este o
biserică înfloritoare, având atât personal cu normă întreagă (6
persoane) cât şi persoane care lucrează cu jumătate de normă
(4 persoane). Biserica a botezat peste 250 oameni în ultimii
trei ani.
Steve Poole şi Grace Community Church s-au bucurat de o
relaţie binecuvântată şi fructuoasă cu Dr. Ceuţă şi bisericile
din România timp de mulţi ani.
În 2006 Steve s-a retras din funcţia de pastor după 19 ani şi
a acceptat numirea sa ca Director al Departamentului de
Mentoring Pastoral pentru Organizaţia Vision New England.
Steve a fost mentorul a numeroşi pastori timp de mai
mulţi ani, inclusiv a pastorului care este acum succesorul lui
la Biserica din Rochester.
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REV. TEODOR OPREA,
S-a născut la data de 5 august 1950, în localitatea
Chisindia, jud. Arad, România, fiul lui Alexandru şi Raveca
Oprea. În familia Oprea s-au născut doi băieţi Teodor şi
Zaharia Oprea.
În anul 1964 Teodor s-a mutat la Arad unde a urmat
cursurile şcolii profesionale de tapiţer.
L-a primit pe Domnul Isus ca Domn şi mântuitor personal
şi a fost botezat în apă în anul 1973, luna mai.
A emigrat în Statele Unite ale Americii în data de 6 iulie
1974.
În Statele Unite a fost biecuvîntat s-o întâlnească pe
frumoasa şi iubitoarea Eva cu care s-a căsătorit în data de 1
septembrie 1974. Familia noastră, mărturiseşte fratele Ted,
„a fost binecuvântată cu 6 copii, trei nepoate şi al patrulea va
fi un nepot care se va naşte în luna august a acestui an.”
În Statele Unite familia Oprea s-a stabilit în Phoenix,
Arizona, în martie 1979, unde au început o Biserică
Penticostală Română în luna septembrie a aceluiaş an. Fratele
Teodor a fost ordinat ca pastor în iulie 1980 şi a slujit ca
pastor al bisericii până în anul 1998.
Din punct de vedere profesional au fost de asemenea
binecuvântaţi cu o afecere prosperă de tapiţerie din anul
1982. Familia Oprea este neobosită în a sprijini lucrarea lui
Dumnezeu din România atât financiar cât şi spiritual.
Visul lor este să vadă o lucrare sănătoasă, prosperă şi tot
mai mulţi să-l primească pe Domnul ca mântuitor personal.
Ted este membru în Bordul de Director al Universităţii
Biblice din România.
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REV. THOMAS PAINO JR.
Thomas Paino Jr. s-a născut pe 15 iulie, 1924 în casa Rev.
Thomas Paino Sr. Familia Paino au fost pionieri ai mişcării
penticostale, au plantat biserici peste tot în Indiana, Illinois şi
în alte state. Rev. Paino Sr. a venit la Indianapolis din New
York din dorinţa de a fi vindecată soţia lui; acolo a găsit o
relaţie personală cu Hristos în lucrarea condusă de
evanghelista Maria Woodworth – Etter.
În curând ei au pus bazele unor biserici şi au devenit
pastorii mai multor biserici pe care le-au deschis. În 1933
s-au întors în Indianapolis pentru a păstori biserica în care îl
primiseră pe Hristos şi au devenit pastori la Woodworth-Etter
Tabernacle.
Thomas Paino Jr. împlinea 9 ani când familia lui s-a mutat
în Indianapolis şi relatează că a fost martorul faptului că
Dumnezeu a lucrat într-un mod foarte special. Zeci de tineri şi
femei au fost chemaţi la slujire în timpul acelor ani. În acele
momente Thomas Paino Jr. a simţit chemarea lui Dumnezeu
în viaţa lui. După ce a absolvit liceul şi a primit o bursă să
meargă la colegiul din Indiana, a decis să refuze bursa şi a
început să se pregătească pentru slujire.
La Institutul Biblic din Springfield, Missouri, a întâlnit-o
pe Lois Marie Tout şi după graduare, trei ani mai târziu, s-au
căsătorit şi au început lucrarea lor împreună.
Deşi Thomas Paino Jr. avea numai 19 ani, el s-a simţit
călăuzit să păstorească o biserică din East Chicago, Indiana.
Pentru următorii doi ani şi jumătate, tânărul cuplu a trăit o
experienţă nouă, l-au văzut pe Dumnezeu binecuvântând
într-un mod special biserica printr-o creştere continuă.
A devenit imperios necesar ca ei să construiască un loc de
închinare pentru biserică dar, pentru că era în timpul celui
de-al doilea război mondial, materialele de construcţie erau
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imposibil de găsit pentru clădirea bisericii astfel că au decis
că era timpul să meargă înainte.
Au avut oportunitatea de a păstori pentru următorii patru
ani în St. James, Minnesota. Aici au fost martorii la creşterea
bisericii, au câştigat experienţă în renovarea clădirii bisericii,
a instalaţiilor sanitare şi au împărţit spaţiul în clase. Această
experienţă avea să fie foarte utilă pe tot parcursul lucrării lui
căci avea să fie tot timpul într-un continuu proces de
construcţie.
De la St. James, Minnesota, familia Paino a fost chemată
în Convington, Indiana, la o biserică pe care părinţii lui au
deschis-o în 1931. Pentru următorii doi ani, lucrarea lui a
devenit o lucrare de vindecare.
Pentru următorii patru ani, Rev. şi D-na Paino au păstorit o
biserică în Evansville, Indiana. La sosire, au descoperit că
Dumnezeu îi pregătise în biserica precedentă să poată rezolva
problemele existente în această biserică care avea probleme
interne. Prin ajutorul lui Dumnezeu, ei au fost martorii unor
vindecări miraculoase în congregaţie şi o creştere triplă a
bisericii în următorii ani.
În 1956, Dumnezeu a îngăduit ca familia Paino să păşească
pentru următorii 38 de ani de pastorat. Ei au fost chemaţi
înapoi în biserica lor din Indianapolis pentru a păstori cu
părinţii lui până la pensionarea lor. În urma creşterii bisericii,
ei i-au găsit o nouă locaţie şi i-au dat un nou nume:
„Lakeview Christian Center”. Biserica a crescut de la 400 la
2200 de membri. În timpul pastoratului în Indianapolis, Rev.
Paino a slujit ca Preşedinte al Organizaţiei Teen Challenge
pentru Statul Indiana. El a slujit ca Prezbiter Executiv al
statului pentru un mare număr de ani. De asemenea, a fost
membru în numeroase Borduri de Conducere: Bordul pentru
Misiune Internaţională al Assemblies of God, Evangel
University, North Central Bible University.
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Din 1970 până în 1994, biserica sa a sponsorizat 130 de
missionari, a construit 80 de biserici, şcoli biblice, clinici, în
toată lumea. Donaţiile pentru misiune au ajuns de la $20.000
pe an la peste $1.000.000 pe an.
Iată proiectele în care s-a implicat Dr. Paino:
Cameroon Bible School; Asia Pacific Project din Xian,
China; Church/Bible School din Latin America National
Headquarters, Suriname; Madagascar Bible School; Congo
French Church, Africa; Adidjan Radio Station, Ivory Coast;
Surabaya Church, Indonesia; Lecture Hall, Jiao Tong
University China; Central Asia Bible School, Bishkek,
Kyrgyzstan.
Bible School, Equador; Cordoba Bible School, Argentina;
New Church din Arequipa, Peru; Angola Bible School
Dormitory; West Africa School of Theology; Niger Church
Property; Cebu, Happy Horizon Children’s Home; Laos,
School for Tribal Children.
Panama Bible Institute; Costa Rica Teen Challenge; Costa
Rica, Cincel Language School; Cape College of Theology
Project; Cape College of Theology Grad Center; Mozambique
Training Center; Multi-facet Ministry Center, Thailand;
Albania Project, Phase IV; Cordon Christian Center,
Uruguay; Belarus Bible College; Ukraine Theological
Seminary; Patagonia Bible School; Uruguay Christian Center;
West Africa School; Chad Ministry Center.
Evangelistic Training Center, Philippines; Greece Bible
School; Portugal Mount Hope College; Venezuela Bible
School; Nicaragua Tent; Ivory Coast, Esther Center;
Equatorial Guinea, Primary School; Kenya Street Orphanage;
Addis Abaga, Ethiopia; Tashkent, Uzbekistan church; Italy
Evangelistic Bible training Center; Barquisimento Bible
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College; Nicaragua Family Worship Center; Kiev
Theological Seminary; Eritrea, Africa, Keren Church; Nigeria
Saminaka School; Cambodia, Medical Storage Facility;
Mongolia, Battle Front Hospital; Nepal Bible School.
Bogota Bible Institute, Managua Worship Center; Tiblisi,
Georgia Bible College; Bethel Bible College Philippine;
Siberian Theological Institute; Medical Outpost, China;
Northwest China Church; Myanmar Bible School; Builders
International; Warsaw Bible College; Spain Minister’s
Training Center; Africa Literature Center, Springfield.
Kinshasa Bible School, Congo; Loilio Church, Philippines;
ICI Distribution Center, Philippines; Tashkent Evangel Bible
School, Uzbekistan; Evangelical Faith Church, Anointed
church, Armavir, Armenia; New Life church, Yerevan-Avan,
Armenia; Xianing Christian Church, China; Dafan Christian
Church, China; Zhao Xian Church, China.
Harbin Bible College, China; Albania Bible College,
WAAST (Theological Seminary din Togo); Caribbean
Retreat Center; Christian Family church, Buenos Aires;
Continental Theological Seminary, Brussels, Pointe Noire,
Congo Bible School, Worship Center, Pamplona, Spain;
Asia/Pacific Theological Seminary; Honduras Worship
Center; Bible College, Thailand; Printing Press, Philippines
(ICI); Botswana, Africa Training Center; Cebu, Philippines
Bible College, Universitatea Biblică din România, şi altele.
Rev. Thomas Paino Jr. Este un campion al lucrării lui
Dumnezeu mondiale, model pentru pastori, părinţi, lideri.
Tot timpul am fost fascinat de înţelepciunea şi energia pe
care a primit-o de la Dumnezeu. Politeţea, integritatea,
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dorinţa de a ajuta, sunt trăsăturile de caracter ale Pastorului
Thomas Paino Jr.
Este fondator al Adunărilor lui Dumnezeu din România.
Doresc şi pe această cale să îmi exprim recunoştinţa pentru
tot ce a făcut pentru noi cei din România.
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REV. DR. THOMAS E. TRASK

Reverendul Thomas E. Trask este Superintendentul
General al Organizaţiei „Assemblies of God” USA.
Rev. Trask a fost ales lucrător executiv al organizaţiei la al
45 lea Consiliul General din august 1993 şi a început să
slujească la data de 19 noiembrie, 1993. Ca superintendent al
Assemblies of God, cea mai mare denominaţiune penticostală
din lume, el este membru al Bordului de Administraţie şi
Prezbiter Executiv. Înainte de alegerea sa, a slujit din 1988 ca
Trezorier General. Organizaţia are peste 12.200 congregaţii
în Statele Unite, cu 2,7 milioane de membri şi aderenţi.
Rev. Trask a slujit în diferite funcţii din anul 1956 când
şi-a început lucrarea în Dictrictul Minnesota. Ca absolvent al
Colegiului Biblic Central Rev. Trask a petrecut peste 50 de
ani în lucrarea Domnului, din care 25 i-a devotat lucrării de
pastoraţie.
El a fost ordinat în 1958. Lucrarea lui a pus un puternic
accent pe misiunile locale şi pe cele internaţionale. El şi
congregaţia lui au ajutat la plantarea a 7 biserici mamă.
În plus, el a slujit ca asistent superintendent al Districtului
Michigan şi a fost superintendent al districtului timp de trei
ani. De asemenea, a fost Directorul Departamentului de
tineret şi al Şcolii duminicale timp de 4 ani.
În prezent, el slujeşte în numeroase Borduri de conducere:
Assemblies of God Theological Seminary, Central Bible
College şi Evangel University. El este preşedintele Organizaţiei World Assemblies of God Fellowship, Assemblies of
God Financial Services Group şi Global University.
Este de asemenea membru în Bordul de conducere al
Organizaţiei National Association of Evangelicals şi în
Bordul de directori al National Religious Broadcasters.
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Rev. Trask a scris numeroase cărţi în colaborare, printre
acestea numărându-se Back to the Altar; Back to the Word;
The Battle, o carte despre războiul spiritual; The Blessing, o
carte despre puterea Duhului Sfânt astăzi; The Choice, o carte
despre viziunea lui Dumnezeu în acest nou mileniu; şi The
Fruit of the Spirit. El este de asemenea unul dintre editorii
publicaţiei The Pentecostal Pastor.
Rev. Trask şi soţia lui, Shirley, au o fiică şi trei fii.
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CAPITOLUL V
FAMILIA MONDIALĂ PENTICOSTALĂ
Motto: „Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna
vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta
de prouncile Domnului, Dumnezeului tău, pe care
ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini.”
(Deut. 28:13)
I. PEF – FEDERAŢIA PENTICOSTALĂ EUROPEANĂ
PEF - Pentecostal European Fellowship (Federaţia
Penticostală Europeană) este o asociaţie internaţională care
reprezintă o reţea istorică de Mişcări Penticostale Europene
numărând peste 3 milioane de credincioşi (în 2005). Această
asociaţie cuprinde în prezent 40 mişcări penticostale de pe
întreg continentul european.
Federaţia s-a constituit în 1966 la Roma, după care, în
1969, a avut loc prima conferinţă penticostală europeană în
Suedia. Alte două date deosebit de importante din istoria PEF
sunt obţinerea, în 2004, a statutului legal ca asociaţie
internaţională non – profit şi deschiderea sediului oficial PEF
la Bruxelles (2005). Adunările lui Dumnezeu din România
este membru fondator al acestei organizaţii.
În Declaraţia sa de misiune, Federaţia îşi propune să
încurajeze mişcările penticostale europene, cu scopul:
1. De a sluji Domnului conform cu Mărturisirea de Credinţă
2. De a discuta şi evalua aspecte doctrinare, morale şi
sociale în lumina Cuvântului lui Dumnezeu
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3. De a realiza o platformă de părtăşie, cooperare, schimb de
experienţă, edificare şi echipare pentru a îndeplini Marea
Însărcinare Misionară
4. De a apăra la nevoie drepturile omului şi drepturile
religioase ale credincioşilor şi a bisericilor penticostale în
contextul actual al relaţiilor cu Parlamentul European
Printre activităţile întreprinse de PEF se numără:
conferinţe, seminarii, adunări publice, acţiuni pentru tineretul
creştin şi pentru copii, evanghelizări şi acţiuni pentru
plantarea de biserici în Europa şi în alte locuri din lume,
acţiuni sociale în diverse direcţii (luptă contra sărăciei, a
drogurilor şi alcoolului şi contra discriminărilor sociale),
acţiuni educative şi de pregătire prin şcoli biblice, centre
educaţionale şi de formare, dezvoltarea Mass Mediei
Penticostale – presă, publicaţii, radio, TV, Internet, etc.
În ceea ce priveşte structura şi conducerea, Adunarea
Generală a asociaţiei se numeşte Comitetul PEF. Acesta este
compusă din reprezentanţii mişcărilor membre ale asociaţiei
şi se întruneşte odată pe an, în luna martie. Conducerea
executivă a asociţiei se numeşte Prezidiu şi se compune din
următorii membri:
 Patru lideri executivi (preşedinte, vicepreşedinte,
secretar, trezorier) aleşi prin vot secret de Adunarea
Generală a Comitetului;
 Reprezentanţii Regionalelor Europene, sunt desemnaţi
astfel:
2 reprezentanţi pentru Europa de Nord –
Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia,
Lituania, Norvegia, Suedia;
 2 reprezentanţi pentru Europa de Vest - Belgia,
Franţa, Marea Britanie, Irlanda, Luxemburg,
Olanda;
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2 reprezentanţi pentru Europa Centrală –
Austria, Republica Cehă, Germania, Ungaria,
Polonia, Slovacia, Elveţia;
 1 reprezentant pentru Europa de Sud – Grecia,
Italia, Portugalia, Spania;
 1 reprezentant pentru Comunitatea Statelor
Independente – Belarus, Moldova, Rusia,
Ukraina;
 1 reprezentant pentru Statele Balcanice –
Albania, Bosnia, Bulgaria, Croaţia, Macedonia,
România, Serbia şi Muntenegru, Slovenia;


Evenimentele susţinute de PEF sunt: Conferinţa
Penticostală Europeană (PEC), o dată la trei ani, conferinţe,
seminarii, acţiuni de evanghelizare în oraşe europene
strategice, sesiuni de lucru ale Comitetului PEF, întâlniri ale
Departamentelor PEF;
Organizaţia are trei ramuri:
PEM – Pentecostal European Missions (Organizaţia
Misiunilor Penticostale Europene).
 EPTA
– European Pentecostal Theological
Association (Asociaţia Teologică Penticostală
Europeană).
 PEFY – Pentecostal European Forum for YOUTH
(Forumul Penticostal European pentru Tineret).


Declaraţia de credinţă a PEF:
A. Noi credem că Biblia este inspirată şi că ea este
Cuvântul lui Dumnezeu infailibil, plin de autoritate.
B. Noi credem că este un singur Dumnezeu, etern,
existent în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
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C. Noi credem în dumnezeirea Domnului Nostru Isus
Hristos, în naşterea Lui din Fecioară, în viaţa lui fără
de păcat, în minunile şi în victoria Lui asupra morţii
prin sângele vărsat, în învierea trupească şi înălţarea
Lui la dreapta Tatălui dar şi în revenirea Lui în putere
şi slavă.
D. Noi credem că pentru mântuirea celor pierduţi şi
păcătoşi, regenerarea făcută de Duhul Sfânt prin
credinţa în Isus Hristos este absolut esenţială.
E. Noi credem în botezul credincioşilor prin scufundarea
în apă, conform Scripturilor.
F. Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt cu dovada
vorbirii în alte limbi şi folosirea darurilor spirituale în
lucrare.
G. Noi credem în lucrarea Duhului Sfânt care locuieşte în
credincios dându-i puterea să trăiască o viaţă sfântă.
H. Noi credem în învierea atât a celor mântuiţi cât şi a
celor nemântuiţi; Cei care au fost mântuiţi vor învia
întru viaţa veşnică iar cei care nu au fost mântuiţi vor
fi condamnaţi.
I. Noi credem în biserica lui Isus Hristos şi în unitatea
credincioşilor.
J. Noi credem în aplicarea practică a credinţei creştine în
fiecare experienţă de zi cu zi şi în slujirea oamenilor
din toate categoriile sociale.
Membri PEF
ARMENIA
1. Church of Christians of Evangelical Faith of Yerevan
AUSTRIA
2. Freie Christengemeinde
3. Pfingstgemeinde in Österreich
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BELARUS
4.The Union of Christians of Evangelical Faith, Belarus
BELGIA
5. Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten
BOSNIA ŞI HERZEGOVINA
6. Evangelical Church, Bosnia and Herzegovina
BULGARIA
7. Pentecostal Assemblies of Bulgaria
CROAŢIA
8. Evangelical Pentecostal Church in Croatia
CEHIA
9. Apostolska Cirkev
ESTONIA
10. Estonian Christian Pentecostal Church
FINLANDA
11. Fida International ry,
12. Finlands Svenska Pingstmission r.f. (FSPM)
FRANŢA
13. Assemblees de Dieu,
14. Union Evangelique des Eglises de Reveil
GERMANIA
15. Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden,
16. Gemeinde Gottes,
17. Gemenide der Christen Ecclesia
GRECIA
18. Synod of Apostolic Church of Pentecost
UNGARIA
19. Evangelical Pentecostal Fellowship of Hungary
ITALIA
20. Federazione Chiese Pentecostali,
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21. Chiese Elim,
22. La Chiesa di Pentecoste
KOSOVO
23. Pentecostal Church of Jesus-Fellowship of Lord's People
LATVIA
24. Latvian Pentecostal Union of Churches,
25. International Church of God Latvian Pentecostal Union
LITUANIA
26.Union of Pentecostal Churches of Lithuania
MACEDONIA
27. Evangelical Pentecostal Church
MOLDOVA
28. Pentecostal Union of Moldova
OLANDA
29. Verenigde Pinkster – en Evangeliegemeenten
NORVEGIA
30. The Norwegian Pentecostal Movement
POLONIA
31. Pentecostal Church of Poland
ROMÂNIA
32. Adunările lui Dumnezeu din România
SERBIA & MUNTENEGRO
33. Protestant Evangelical Church
SLOVACIA
34. Apostolic Church in Slovakia
SPANIA
35. Assemblies of God of Spain
SUEDIA
36. Pingst Fria Församlingar i Samverkan
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ELVEŢIA
37. Schweizersche Pfingstmission
TURCIA
38. Association of Kurtulus Churches
MAREA BRITANIE
39. Assemblies of God,
40. Elim Foursquare Gospel Alliance
II. ADUNĂRILE LUI DUMNEZEU
În 13 august 2003, Adunările lui Dumnezeu din România
au fost primite ca membru în World Assemblies of God
Fellowship (Federaţia Mondială a Adunărilor lui Dumnezeu).
Assemblies of God îşi are rădăcinile într-o trezire religioasă
care a început în anii 1800 şi a continuat până în secolul al
XX – lea prin reînvierea experienţelor spirituale biblice.
În acel timp, mulţi creştini din Statele Unite şi alte părţi ale
lumii au început să simtă o nevoie tot mai mare de a vedea
puterea lui Dumnezeu manifestându-se în vieţile lor.
Individual şi în grupuri, ei au început să se roage şi să caute
să-şi conformeze experienţele spirituale cu cele ale Noului
Testament.
Ca răspuns, Duhul Sfânt a coborât peste mulţi dintre ei,
născând o închinare spontană, plină de bucurie, şi o dorinţă
intensă de a răspândi Evanghelia. Aşa cum Biblia atestă în
cartea Faptele Apostolilor, această experienţă numită „botezul
în Duhul Sfânt” era însoţită de vorbirea în alte limbi. Ea era
asociată cu venirea Duhului Sfânt la sărbătoarea Rusaliilor
(Fapte 2), astfel că cei prezenţi acolo au fost numiţi
„penticostali”.
Începutul trezirii penticostale moderne este în general
recunoscută a fi întâlnirea de rugăciune de la Bethel Bible
College din Topeka, Kansas, la data de 1 ianuarie, 1901. Cu
toate că multe alte persoane vorbiseră în limbi cu alte ocazii
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când avuseseră loc treziri spirituale, majoritatea cercetătorilor
sunt de acord că cei care au experimentat acest lucru în acel
loc, au crezut, în urma studiului Scripturilor, că vorbirea în
limbi este dovada botezului în Duhul Sfânt.
Trezirea s-a răspândit rapid din Missouri în Texas şi apoi
în California şi în alte părţi. Trezirea de pe Strada Azusa din
Los Angeles a atras credincioşi din toată naţiunea dar şi din
afară şi a slujit drept punte de lansare a mesajului penticostal
în întreaga lume.
Ecourile a ceea ce s-a întâmplat acolo au ajuns în mii de
periodice şi publicaţii, care au luat fiinţă o dată cu mişcarea.
Treziri spontane au început de asemenea să izbucnească şi în
alte părţi ale lumii şi în numeroase câmpuri misionare.
Aspectele penticostale ale trezirii nu au fost în general bine
primite de către bisericile tradiţionale astfel că participanţii
care au luat parte la acea mişcarea au decis curând să formeze
organizaţii separate. Au fost forţaţi să-şi caute propriile locuri
de închinare şi în scurt timp s-au format sute de biserici
penticostale.
În 1914, mulţi lucrători şi pastori au realizat rapida
extindere a trezirii. Nenumăratele evenimente evenghelistice
au creat anumite probleme practice. S-a născut nevoia
recunoaşterii formale în lucrare a pastorilor precum şi
aprobarea şi sprijinul misionarilor cu fonduri concrete. În
plus, se simţea din ce în ce mai mult nevoia de unitate
doctrinară, literatură evanghelistică şi o şcoală de pregătire
biblică.
Aceşti lideri au înţeles că pentru a proteja şi păstra efectele
trezirii, miile de noi credincioşi botezaţi în Duhul Sfânt
trebuie să fie uniţi într-o părtăşie. În 1914, aproximativ 300
de predicatori şi membri din 20 de state şi alte câteva ţări s-au
adunat pentru un „Consiliu General” în Hot Springs,
Arkansas, pentru a discuta şi acţiona în scopul împlinirii
acelor nevoi.
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Cele 5 motive pentru care s-au întâlnit erau: unitatea
doctrinară, păstrarea lucrării, misiunea internaţională,
strângerea bisericilor sub un nume comun - din raţiuni legale
- şi nevoia unei şcoli de pregărire biblică.
Astfel, în urma acelei întâlniri, s-a născut o federaţie sub
numele "The General Council of the Assemblies of God." Consiliul General al Adunărilor lui Dumnezeu.
Majoritatea delegaţilor aveau dorinţa de a forma o nouă
denominaţiune astfel că şi-au structurat organizaţia pentru a
uni adunările în slujire şi dându-le identitate legală în timp ce
fiecare adunare rămânea autonomă. Această structură
continuă până în prezent.
În 1916, Consiliul General a aprobat Declaraţia
Adevărurilor fundamentale. O declaraţie simplă, care a rămas
neschimbată şi care continuă să asigure o bază sigură pentru
organizaţie.
De la început, Assemblies of God s-au concentrat pe
evanghelizare şi pe misiune având ca rezultat o creştere
continuă atât pe plan local cât şi internaţional. Membrii au
crescut de la 300 la peste 2,7 milioane în Statele Unite şi
peste 54 milioane pe plan internaţional.
Astăzi, Assemblies of God au peste 12.200 biserici în
SUA, şi 236.022 biserici şi locaţii în alte 212 naţiuni.
Programul misionar agresiv al bisericilor este menit să
stabilească biserici autonome în fiecare ţară. Pastorii şi liderii
sunt pregătiţi în 1891 Şcoli Biblice în alte ţări - mai multe
decât în orice altă denominaţiune din America. Assemblies of
God are 21 Universităţi Biblice, Colegii de arte.
Sediul general al Assemblies of God este în Springfield,
Missouri. El include clădirea administrativă, Editura Gospel
Publishing House şi Centrul de Distibuţie Internaţională.
Gospel Publishing House este principala editură a bisericii,
care produce mai mult de 16 tone de literatură evanghelică
zilnic.
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MISIUNEA NOASTRĂ
Assemblies of God are o misiune care cuprinde trei aspecte
principale:
1. De a fi o agenţie a lui Dumnezeu pentru evanghelizarea lumii
2. De a fi un corp comun în care oamenii să se poată
închina lui Dumnezeu.
3. De a fi un canal al scopului lui Dumnezeu în zidirea
trupului sfinţilor, desăvârşiţi în imaginea Fiului Său.
VIZIUNEA NOASTRĂ
„Noi suntem oameni ai Duhului. Suntem oameni ai
viziunii. Născuţi în focul trezirii, acum o sută de ani, avem o
influenţă mondială prin închinarea, ucenicia şi evanghelizarea noastră. Ceea ce Dumnezeu a făcut şi ceea ce încă face
trebuie să ne umple de recunoştinţă şi respect, să ne facă să
ne rugăm cu şi mai multă ardoare.
Acum 100 de ani, Dumnezeu a ridicat această denominaţiune cu un grup de 300 de lideri. Să privim însă la ceea ce a
făcut El în acest timp! Împreună cu celelalte organizaţii de
peste hotare, am devenit o comunitate de 54 de milioane de
oameni. Ne adunăm în fiecare săptămână în peste 175000 de
congregaţii. Cine poate prevede ceea ce va face Duhul Sfânt
în câţiva ani ? Putem crede acum într-o familie spirituală de
100 de milioane de oameni sau chiar mai mult?
Nu putem – şi nu trebuie – să limităm ceea ce Duhul Sfânt
poate face dacă noi rămânem credincioşi mandatului de a
predica Evanghelia întregii lumi (Marcu 16:15), nu putem
crede ce resurse de putere putem primi (Fapte 1:8). Noi
credem că trecutul este prologul unei revărsări fără
precedent a Duhului Sfânt dacă noi ne supunem mandatului
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divin şi continuăm să împlinim Marea Însărcinare ducând,
prin toate mijloacele, Evanghelia tuturor popoarelor
În 1914, fondatorii noştri au declarat: "Ne dedicăm atât pe
noi înşine cât şi această mişcare Evanghelizării. Toate
acţiunile noastre, cooperarea dintre noi cât şi rugăciunile le
punem în slujba acestui scop.” Bazele puse în credinţă de
către înaintaşii noştri sunt puternice. Aceasta pune pe umerii
noştri o mare responsabilitate. Credem că Duhul Sfânt ne-a
dat o viziune şi că El ne pregăteşte pentru cea mai mare
extindere a Împărăţiei pe care lumea a putut-o vedea
vreodată.
Districtele din SUA şi bisericile locale din SUA şi-au
exprimat dorinţa de a lărgi Împărăţia lui Dumnezeu
pretutindeni în lume. Scopul nostru este: închinare, ucenicie
şi evanghelizare. Privind spre viitor, ne declarăm totală
dependenţă de Domnul Isus Hristos şi de Duhul Sfânt.
Aşa cum şi liderii fondatori au făcut-o, şi noi ne dedicăm
Lui în închinare, ucenicie şi evanghelizare.
NE DEDICĂM LUI... ÎN ÎNCHINARE.
Noi ne dedicăm închinării sub ungerea Duhului Sfânt –
pentru a-l glorifica pe Dumnezeu în Duh şi adevăr, fără să ne
fie ruşine de dragostea noastră pentru Isus Hristos. În efortul
nostru de a ajuta fiecare credincios să fie un închinător
adevărat, îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea lideri de închinare
cu ungerea lui Dumnezeu şi să ne ajute să-i echipăm în orice
mod posibil pentru a putea conduce bisericile noastre într-o
închinare autentică, spirituală, înaintea lui Dumnezeu.

66

NE DEDICĂM LUI... ÎN UCENICIE
Noi ne dedicăm creşterii spirituale şi uceniciei. Este voia
lui Dumnezeu pentru orice credincios să se maturizeze în
caracterul lui Hristos. Formarea spirituală aduce slavă
Creatorului şi Salvatorului nostru şi validează mărturia
noastră în lume. Vom folosi orice mijloc eficient pentru a
dezvolta spiritual credincioşii şi pentru a pregăti generaţiile
viitoare pentru slujire.
NE DEDICĂM LUI ÎN …EVANGHELIZARE
Noi ne dedicăm pasiunii reînnoite pentru evanghelizare. Îl
rugăm pe Dumnezeu să ne facă să simţim compasiune pentru
cei care pier fără Hristos. Fiecare membru şi fiecare slujitor al
acestei Organizaţii trebuie să fie motivat în evanghelizare şi
să înţeleagă starea în care se află lumea de azi.
Noi dorim să-i atingem pe cei care sunt sub puterea
păcatului, pe cei răniţi şi oprimaţi, pe cei care se îndreaptă
către moarte prin materialism, imoralitate, degradare. Cu
ajutorul lui Dumnezeu, vom atinge fiecare casă şi fiecare
cultură cu Evanghelia lui Isus Hristos.
III. FEDERAŢIA MONDIALĂ PENTICOSTALĂ
În 12 aprilie 2004, Adunările lui Dumnezeu din România a
fost primită în Federaţia Mondială Penticostală care numără
peste 600 milioane credincioşi.
Pentecostal World Fellowship (Federaţia Mondială
Penticostală) este o asociaţie de biserici şi grupuri
penticostale din întreaga lume. Nu este un corp legislativ dar
este mai degrabă o coaliţie de biserici dedicate răspândirii
Evangheliei până la capătul pământului.
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Scopul nostru este:







Să ne susţinem unul pe altul în rugăciune
Să ne sprijinim şi să ne încurajăm unul pe altul în
misiune şi evanghelizare.
Să promovăm părtăşia creştină şi cooperarea între
penticostali
Să găsim mijloace de consultare şi cooperare între
membri
Să distribuim ajutoare în timp de criză.
Să promovăm schimbul de personal în domenii
speciale ale lucrării.

Declaraţia de credinţă
Pentecostal World Fellowship a adoptat următoarele
principii care depăşesc barierele denominaţionale. Membrii
PWF trebuie să subscrie următoarei declaraţii de credinţă:
Noi credem:
 Noi credem că Biblia este inspirată şi că ea este
Cuvântul lui Dumnezeu infailibil, plin de autoritate.
 Noi credem că este un singur Dumnezeu, etern,
existent în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
 Noi credem în dumnezeirea Domnului Nostru Isus
Hristos, în naşterea Lui din Fecioară, în viaţa lui fără
de păcat, în minunile şi în victoria Lui asupra morţii
prin sângele vărsat, în învierea trupească şi înălţarea
Lui la dreapta Tatălui dar şi în revenirea Lui în putere
şi slavă.
 Noi credem că pentru mântuirea celor pierduţi şi
păcătoşi, regenerarea făcută de Duhul Sfânt prin
credinţa în Isus Hristos este absolut esenţială.
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 Noi credem în botezul credincioşilor prin scufundarea
în apă, conform Scripturilor.
 Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt cu dovada
vorbirii în alte limbi şi folosirea darurilor spirituale în
lucrare.
 Noi credem în lucrarea Duhului Sfânt care locuieşte în
credincios dându-i puterea să trăiască o viaţă sfântă.
 Noi credem în învierea atât a celor mântuiţi cât şi a
celor nemântuiţi; Cei care au fost mântuiţi vor învia
întru viaţa veşnică iar cei care nu au fost mântuiţi vor
fi condamnaţi.
 Noi credem în biserica lui Isus Hristos şi în unitatea
credincioşilor.
 Noi credem în aplicarea practică a credinţei creştine în
fiecare experienţă de zi cu zi şi în slujirea oamenilor
din toate categoriile sociale.
MEMBRII FEDERAŢIEI MONDIALE PENTICOSTALE

Apostolic Faith Mission Church (Africa de Sud)
Apostolic Faith Mission of Namibia (Namibia)
Asia Assembly Mission Council (Hong Kong)
Apostolic Church of Pentecosal of Canada
Assemblies of God (USA & International)
Assemblies of God din Australia (Australia)
Assemblies of God din Marea Britanie şi Irlanda
Assemblies of God Nigeria (Nigeria)
Assemblies of God din Malaysia (Malaysia)
Assemblies of God din Singapore (Singapore)
Adunările lui Dumnezeu din România (Romania)
Assembleia de Deus (Brazil)
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (Germany)
Calvary Church (Malaezia)
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Church of God (USA & International)
Church of God din Korea (Coreea de Sud)
Church of God din Mexico (Mexico)
Church of God in Christ (SUA & International)
Church of the Foursquare Gospel in the Philippines (Filipine)
Deeper Christian Life Ministry (Nigeria)
Enlise des Assemblees de DIeu (Togo)
Evangelical Pentecostal Fellowship (Ungaria)
Fida International (Finlanda)
Foursquare Gospel Church dinCanada (Canada)
Graha Bethany (Indonesia)
Hillsong (Australia)
Igreja Methodista Wesleyana (Brazil)
International Church of the Foursquare Gospel (SUA &
International)
International Pentecostal Holiness
International)
Japan Assemblies of God (Japonia)

Church

Liberia Assemblies of God (Liberia)
Lighthouse Chapel International (Ghana)
Manna International (India)
New Life Assembly of God (India)
Pakistan Assemblies of God (Pakistan)
Pentecostal Assemblies of Canada (Canada)
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(SUA

&

Pentecostal Holiness Church of Canada (Canada)
Pentecostal Holiness Church (Hong Kong)
Pentecostal Movement din Norway (Norway)
Renueve de Plenitud (Central America)
Swedish Pentecostal Movement (Sweden)
The Swedish Pentecostal Research and Information Center
(Sweden)
Union of Pentecostal Churches din Lithuania (Lithuania)
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CAPITOLUL VI
O NOUĂ STRATEGIE DE ORGANIZARE
Motto: „Să mergeţi să cuceriţi ţara pe care v-o dă Domnul
în stăpânire, Domnul Dumnezeul vostru”
(Iosua 1:11)
După zece ani de la înfiinţarea organizaţiei, ne-am oprit ca
să facem o analiză a lucrurilor care au funcţionat foarte bine
dar şi a lucrurilor care au mers mai puţin bine. Am convocat o
adunare generală naţională la Bucureşti în 9 şi 10 decembrie
2005 şi am prezentat noua formă de organizare a Adunărilor
lui Dumnezeu din România. Înainte de a vorbi mai mult
despre ce s-a întâmplat la acestă Adunare Generală Naţională,
vreau să amintesc despre una din cererile pe care le-am avut
înaintea lui Dumnezeu. Aceasta a fost aceea de a avea un
mentor care să mă înveţe cum să organizez Mişcarea
Naţională, atât din punct de vedere adiministrativ cât şi
spiritual. Dumnezeu mi-a răspuns la această rugăciune,
aşezându-mă în preajma mai multor oameni cu experienţă
deosebită în lucrare Sa.
Am avut harul de a sta 14 ani lângă cel mai mare bărbat pe
care l-a avut Mişcarea Penticostală din România – pastorul
Pavel Bochian, cel care a condus Cultul Penticostal în cea mai
grea perioadă din istorie, şi de la care am învăţat multe
lucruri, pe care le voi prezenta într-o altă carte. Acest bărbat
s-a luptat pentru ca Mişcarea Penticostală din România să
rămână o forţă, deşi, din cauza „râvnei”, penticostalii sunt
greu de ţinut împreună.
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Regret că după zeci de ani de muncă şi de organizare,
Pavel Bochian a fost înlăturat de la conducerea Cultului
Penticostal, tocmai de către colaboratorii săi. Aceiaşi oameni,
peste câţiva ani, m-au exclus şi pe mine din Cultul
Penticostal.
Un alt bărbat care mi-a devenit sfătuitor este Rev. Robert
Crabtree. El a condus Adunările lui Dumnezeu din Statul
Ohio timp de peste 20 ani. M-am întâlnit cu el şi l-am rugat să
petreacă timp cu mine, să mă înveţe cum să organizez noua
mişcare. El a venit în România şi a predat la Universitatea
Biblică un curs de Conducere şi a slujit în unele biserici din
Bucureşti. Împreună cu un grup de păstori români şi Rev.
Robert Crabtree am avut săptămâni de lucru la noul Statut şi
Regulament de Funcţionare al Adunărilor lui Dumnezeu din
România.
La Adunarea Generală Naţională din Decembrie 2005,
acest statut a fost aprobat în unanimitate de către păstorii şi
reprezentanţii bisericilor prezenţi. Printre lucrurile pe care
această formă nouă o cuprinde este că fiecare lucrător
recunoscut de Adunările lui Dumnezeu trebuie să plătească
zeciuiala la Organizaţie iar membrii bisericii să plătească
zeciuiala la biserică. 2 % din venitul fiecărei bisericii locale
trebuie alocat plantării de biserici. Bisercile care au peste 10
membri sunt recunoscute ca Puncte de Predicare iar cele cu
peste 20 membri sunt recunoscute ca Adunări Afiliate (filiale)
ale organizaţiei.
Fiecare păstor de biserică va primi o remuneraţie pastorală,
indiferent de numărul de membri pe care-i păstoreşte.
Fiecare biserică va avea personalitate juridică, înregistrată la
Judecătoria de care aparţine localitatea, conferindu-se astfel o
stabilitate bisericii.
Este adevărat că toate aceste lucruri necesită un efort din
partea Conducerii Adunărilor lui Dumnezeu, a păstorilor şi a
membrilor dar îi mulţumesc lui Dumnezei pentru oamenii de
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calitate pe care îi aveam şi pentru cei pe care ni-i va da în
viitor.
La invitaţia fratelui Rev. Crabtree, împreună cu pastorul
Mihai Măndoiu, am participat în februarie 2006 la Tabăra de
instruire pentru plantare de biserici din Atlanta, America,
pentru a învăţa cum se plantează corect o biserică.
În luna martie 2006 împreună cu soţia mea Emilia, fratele
Robert & Roberta Crabtree am călătorit în România timp de
două săptămâni pentru a studia localităţile unde am dori să
plantăm biserici. Am fost uimit de dezvoltarea economică a
României şi de potenţialul existent pentru plantare de biserici.
Viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o este de a planta
biserici şi afirm că nimeni nu poate opri plantarea de biserici,
nici chiar diavolul. Ne aşteptăm la opoziţie, ne aşteptăm la
greutăţi dar în Numele Dumnului vom merge înainte.
Un alt aspect al viziunii este pregătirea, perfecţionarea şi
promovarea liderilor. Vrem ca prin Universitatea Biblică din
România să dezvoltăm liderii care să facă o lucrare de impact
în România şi chiar internaţională.
Având în vedere că familia Adunărilor lui Dumnezeu este
cea mai mare organizaţie mondială, vrem ca în România
această lucrare să nu fie îngrădită şi nu vom admite ca tradiţia
să se ridice deasupra Cuvântului lui Dumnezeu sau ca
persoane limitate să oprească extinderea lucrării pe care
Dumnezeu vrea s-o facă. Una din barierele care există în mai
multe biserici din România este scepticismul faţă de
implicarea femeilor în lucrare. În Adunările lui Dumnezeu,
femeile sunt recunoscute în lucrare. Credem că orice
persoană, indiferent de sex, poate lucra pentru Dumnezeu şi
poate face lucruri mari pentru El.
„Cine este înţelept, să ia seama la aceste lucruri! Cine este
priceput, să le înţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte; şi
cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele..”
Osea 14:9
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CAPITOLUL VII
MOMENT ANIVERSAR – 10 ANI DE LA
ÎNFIINŢAREA ADUNĂRILOR LUI DUMNEZEU DIN
ROMÂNIA

Motto: „Inima mea se îndreaptă spre căpetenia lui Israel,
spre aceia din popor care s-au arătat gata să lupte.
Binecuvântaţi pe Domnul!” (Jud. 5 : 9)
Prin puterea lui Dumnezeu am trecut biruitor peste toate
frământările şi momentele dificile ale începutului.
Binecuvântăm pe Dumnezeu pentru tot sprijinul acordat, şi
pentru minunile săvârşite în aceşti ani şi de aceea am vestit o
adunare de sărbătoare în care să-i mulţumim Lui pentru
viziune, pentru încercări şi pentru binecuvântări.
De n-ar fi fost Domnul nostru de partea noastră să o spună
pastorii din Adunările lui Dumnezeu din România.
Cu ocazia aniversării a celor zece ani de la înfiinţarea
Adunărilor lui Dumnezeu din România, am primit mai multe
mesaje de încurajare şi felicitare cu privire la realizările pe
care Dumnezeu le-a dat lucrării Sale din România.
În continuarea voi prezenta câteva dintre aceste mesaje ale
liderilor din diverse ţări din întreaga lume.
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PRINCE GUNERATNAM,
PENTECOSTAL WORLD FLLOWSHIP:
Dragă frate Ceuţă:
Felicitări cu ocazia celei de-a 10 aniversări!
Ne bucurăm împreună cu voi de ceea ce Dumnezeu a lucrat
în Adunările lui Dumnezeu în ultimii 10 ani. Sunteţi o
mărturie frumoasă a harului, dragostei şi puterii lui
Dumnezeu. Veţi avea un viitor strălucit căci Biblia spune:
„Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume”
(1 Ioan 4:4). Să nu vă fie teamă să credeţi în viziunea pe care
Dumnezeu v-o dă pentru România. Vă asigurăm că ne rugăm
pentru voi!
„Domnul să vă binecuvinteze şi să vă păzească;Domnul să
facă să lumineze Faţa Lui peste voi şi să se îndure de voi!
Domnul să-şi înalţe Faţa peste voi şi să vă dea pacea!”
(Numeri 6:24-26)
Cu sinceritate,
Prince Guneratnam
Secretar al Federaţiei Penticostale Mondiale
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REV. DAVID MORTELLITI,
SUPERINTENDENT GENERAL
ASSEMBLIES OF GOD, CANADA:
Dragă Dr. Ioan Ceuţă,
Salutări din Canada!
Suntem onoraţi să primim invitaţia dumneavostră de a
participa la cea de-a 10-a aniversare a Adunărilor lui
Dumnezeu din România. Nu putem promite că cineva va
reprezenta Organizaţia noastră dar vă vom ţine la curent.
Permiteţi-mi însă să-mi exprim felicitările pentru ceea ce
Dumnezeu a făcut în mişcarea dumneavostră deschizând o
fereastră în ultimii zece ani. Ştim că nimeni nu se poate
împotrivi Domnului de vreme ce El a promis că porţile
iadului nu vor birui Biserica lui Isus Hristos. Domnul v-a
răsplătit credinţa şi perseverenţa. A Lui să fie gloria pentru
lucrurile pe care le-a făcut!
În numele Comitetului Executiv şi al membrilor Organizaţiei
Assemblies of God Canada, vă rugăm să primiţi cele mai
calde salutări în Hristos!
Rev. David Mortelliti
Preşedinte - Adunările lui Dumnezeu din Canada
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REV. BILL PREVETTE:
Misionar Assemblies of God SUA.
Familia Prevette doreşte să îşi exprime aprecierea şi să
felicite Adunările lui Dumnezeu din România pentru această
„piatră de căpătâi” în istoria acestei organizaţii: 10 ani de la
înfiinţarea ei.
Acest Consiliu General reprezintă un dinamic timp de
părtăşie pentru bisericile penticostale din România. Suntem
încredinţaţi că atât Consiliul cât şi conducerea lui vor fi
încredinţate Domnului în zilele care vor urma, scopul
participanţilor fiind acela de a arăta dragostea lui Isus
Hristos tuturor românilor şi întregii lumi.
*****
REV. GEORGE RAY:
Secretar în Bordul de Director al Universităţii Biblice din
România
Trish şi eu credem că Dumnezeu ne-a chemat să echipăm şi
să sprijinim lucrătorii şi pastorii bisericilor din România. Noi
credem că prin plantarea de biserici de către pastorii români
calificaţi, Adunările lui Dumnezeu din România va deveni o
organizaţie de succes. În vederea acestui scop, suntem
dedicaţi plantării, în anii viitori, unei alte biserici în zona
Iaşi.
Felicităm familia Ceuţă, pe Dr. Ioan Ceuţă şi pe soţia Mili
pentru munca, sacrificiul şi viziunea lor! Ne încredem în
Dumnezeu că El va continua să-i întărească şi să le dea
înţelepciune în multele oportunităţi de slujire ce vor urma.
Lucruri mai bune decât acestea vor urma!
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REV. DR. THOMAS E. TRASK:
Preşedinte al Adunărilor lui Dumnezeu din SUA.
Dragi prieteni,
Vă trimitem salutările noastre în Numele Domnului Nostru
Isus Hristos!
Doresc să profit de acestă oportunitate şi în numele
Consiliului General al Assemblies of God să felicit Adunările
lui Dumnezeu din România cu ocazia aniversării a 10 ani!
Am avut privilegiul de a vizita Universitatea Biblică din
România în Bucureşti. Ea este o mărturie minunată a ceea ce
Dumnezeu realizează prin lucrarea Adunărilor lui
Dumnezeu! Îl felicităm pe Dr. Ioan Ceuţă şi ne rugăm
Domnului ca aceste zile speciale să fie zilele recoltei şi ca
Adunările lui Dumnezeu din România, să facă astfel ca mii de
oameni să-L cunoască pe Hristos ca Domn şi Mântuitor.
Vă mulţumesc pentru tot efortul şi pentru rugăciunile
dumnevoastră! Vă suntem alături şi ne încredem în
Dumnezeu că vom vedea zile şi mai glorioase.
Fie ca Domnul să vă binecuvinteze prin rugăciunea nostră
sinceră!
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PASTOR ESAIE SAGARA, PREŞEDINTE EEADM:
Vă salutăm frăţeşte în Numele lui Isus Hristos şi vă mulţumim
pentru dorinţa de a colabora cu noi!
Deşi nu suntem decât o biserică mică şi nou înfiinţată, dorim
să colaborăm şi intenţionăm să întreprindem o vizită în
România.
Salutările noastre frăţeşti întregii Biserici din România,
Preşedintelui şi familiei lui şi vă dorim TOATE CELE BUNE
ÎN ACEST AN 2006!

*****
DR. DAVID PETTS,
PREŞEDINTELE BORDULUI DE DIRECTORI AL
ASSEMBLIES OF GOD – MAREA BRITANIE
Sincerele noastre felicitări Adunărilor lui Dumnezeu din
România cu ocazia celei de-a zecea aniversări! Regret că nu
pot patricipa la acest eveniment special din luna mai dar sunt
încredinţat că Dumnezeu vă va binecuvânta din plin nu numai
cu această ocazie dar şi în anii care vor urma.
Fie ca mii de oameni să fie câştigaţi pentru Domnul Isus
Hristos şi să primească darul Duhului Sfânt!
Prietenul şi fratele vostru în Hristos, Dr. David Petts
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PASTOR: HECTOR A. HUNTER,
SUPERINTENDENT GENERAL, CUBA:
Dr. Ceuţă Ioan,
Dragi fraţi şi surori, salutări din Cuba!
Este o mare bucurie să primesc invitaţia de a veni în
minunata dumneavoastră ţară şi regret că nu vă pot fi alături
în persoană. Am aflat în Cuba că veţi sărbători 10 ani de la
înfiinţarea Adunărilor lui Dumnezeu în România!
Domnul a ales cu adevărat Adunările lui Dumnezeu şi
binecuvântează lumea prin ea. Iar voi faceţi parte din această
mare organizaţie. Fie ca Domnul să ne ajute să fim
credincioşi până la sfârşit şi la apropiata Lui venire să nu ne
ascundem ruşinaţi ci cu toată bucuria să-L întâmpinăm.
Vă dorim să aveţi victorie în Domnul, purtând întotdeauna în
minte cuvintele Paslmului 20, versetul 8b:
„Noi ne ridicăm şi rămânem în picioare!”
Noi proclamăm::"
R O M Â N I A P E N T R U H R I S T O S!”
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DIKRAN SALBASHIAN
PREŞEDINTE ASSEMBLIES OF GOD IORDANIA:
Dr. Ceuţă,
Salutări în Numele minunatului nostru Domn, Isus Hristos!
M-am bucurat foarte mult să primesc invitaţia dumneavoastră la cea de-a zecea aniversare de la înfiinţarea
Adunărilor lui Dumnezeu din România. Sunt onorat!
Regret însă că nu voi putea participa de această dată dar
sper ca Dumnezeu să-mi ofere oportunitatea de a vizita ţara
dumneavoastră în viitor.
Fiţi binecuvântaţi şi fie ca Domnul să facă să aveţi o
minunată sărbătoare!
Al vostru în Hristos, Dikran Salbashian
*****
JOHN BUENO
DIRECTOR EXECUTIV, ASSEMBLIES OF GOD WORLD
MISSIONS:
Dragă Dr. Ceuţă,
Mulţumesc pentru invitaţia de a fi oaspete la cel de-al 10lea
Consiliu General în Bucureşti, 21-26 mai 2006. Regret însă
că nu voi putea participa la acest eveniment special.
Gândurile şi rugăciunile noastre vor fi cu voi în timpul
acestei sărbători!
Cu sinceritate,
John Bueno,
Assemblies of God World Missions
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REV. N. BLACKBURN:
Dragă Dr. Ceuţă,
Salutări din Maurice în Numele scump al lui Isus!
Mulţumesc pentru invitaţia de a celebra împreună ce de-a
10-a aniversare a Adunărilor lui Dumnezeu din România!
Membrii Adunărilor lui Dumnezeu din Maurice doresc să vă
felicite cu această ocazie. Este minunat să aflăm ceea ce
Dumnezeu a făcut în ţara dumneavostră! În ciuda închiderii
bisericilor dumneavostră în 1950, Dumnezeu a intervenit şi
au fost redeschise în ziua de 4 iulie 1996. Acest eveniment
trebuie cu adevărat sărbătorit!
Vă dorim toate binecuvântările cu această ocazie şi ne rugăm
pentru continuarea lucrării dumneavoastre!
Fie ca Domnul să vă binecuvinteze,
Fratele vostru în Hristos,
N. Blackburn
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REV. TUN CHHAY,
PREŞEDINTE AG CAMBODIA:
Dragă frate Dr. IOAN CEUŢĂ,
Salutări din Cambodia!
Mulţumesc foarte mult pentru invitaţia de a participa la cea
de-a 10-a aniversare a Adunărilor lui Dumnezeu din
România!
Este o onoare şi un privilegiu pentru mine! Îmi doresc să pot
participa la acest eveniment deosebit dar angajamentele
anterioare nu îmi dau această posibilitate!
Cu sinceritate,
Rev. Tun Chhay
*****
REV. WES MILLS,
PREŞEDINTE–BISERICA APOSTOLOCĂ PENTICOSTALĂ
DIN CANADA

Dragă frate Ceuţă,
Mulţumesc pentru invitaţia dumneavoastră – din nefericire
este imposibil să particip la acest eveniment.
Fie ca Domnul să vă binecuvinteze în timp ce sărbătoriţi 10
ani de Har de la Dumnezeu şi fie ca El să vă dea încă mulţi
ani de slujire eficientă!
Cu sinceritate,
Rev. Wes Mills
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DR. BOLIVAR AVALOS CASTILLO,
COSTA RICA:
Dragă Dr.Ioan Ceuţă,
Salutări din Costa Rica!
Mulţumim pentru că ne-aţi comunicat despre această
sărbătoare a Organizaţiei dumneavostră. Ne bucurăm şi îi
dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest eveniment!
Mulţumim pentru invitaţie şi ne rugăm pentru dumneavoastră
pentru că Isus Hristos poate veni în orice moment!
Binecuvântări în Isus pentru dumneavoastră şi familie!
Sincerely
Dr. Bolivar Avalos Castillo.
*****
DR. LAMAR VEST,
VICEPREŞEDINTE FEDERAŢIA MONDIALĂ PENTICOSTALĂ

Dragă Dr. Ceuţă:
Mulţumesc foarte mult pentru emailul despre cea de-a 10-a
aniversare a Adunărilor lui Dumnezeu din România!
Vă felicit pentru realizările uimitoare pe care le-aţi avut
într-un timp atât de scurt! Din nefericire, programul deja
stabilit nu-mi permite să fiu cu voi în timpul acestei sărbători
dar sunteţi în rugăciunile noastre!
Cu sinceritate,
Lamar Vest
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INGOLF ELLSSEL, PREŞEDINTELE
FEDERAŢIEI PENTICOSTALE EUROPENE

Dragă frate Ceuţă,
Mulţumesc pentru această veste despre sărbătoarea pe care o
veţi avea dar, din păcate, nu voi putea participa. Vă trimit
însă, dumneavostră şi întregii adunări, salutul meu însoţit de
Psalmul 133.
Fie ca Domnul să vă dea harul unităţii în mişcarea
dumneavoastră şi în părtăşia cu alte organizaţii, pentru ca
cerul să se deschidă şi mai mult ca până acum!
Mă bucur să păstrez legătura cu dumneavoastră prin
Pentecostal European Fellowship şi sper ca şi în viitor să fim
împreună în această mare provocare de a aduce trezirea în
Europa. Să păstrăm împreună această viziune!
Domnul să vă binecuvinteze,
Ingolf Ellssel, Preşedinte PEF
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DAMIR SPOLJARIC, CROAŢIA
PREŞEDINTE:
Dragă frate Ceuţă,
Salutări din Croaţia! Ne bucurăm să aflăm despre
credincioşia pe care Dumnezeu a arătat-o faţă de
Organizaţia dumneavoastră de-a lungul anilor!
În această perioadă, în luna mai, vom sărbători şi noi aici în
Croaţia trezirea de la Azusa.
Felicitări cu prilejul aniversării a 10 ani de existenţă a
Adunărilor lui Dumnezeu din România! Penticostalii din
România ne-au inspirat întotdeauna pe noi, cei din fosta
Iugoslavie!
Fie ca Domnul să vă călăuzească în continuare să urmaţi
paşii Lui şi să zidiţi Împărăţia Lui în anii care vor veni!
Damir Spoljaric,
Preşedinte
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EPISCOP ELISIÁRIO ALVES DOS SANTOS
GENERAL SUPERINTENDENT:
Stimate Dr. Ioan Ceuţă,
Salutări în Numele Domnului! Am primit scrisoarea
dumneavoastră cu anunţul despre cea de-a 10-a aniversare a
Adunărilor lui Dumnezeu din România! Ne-am bucurat să
aflăm că biserica a trecut prin momente grele dar totuşi a
rămas în voia lui Dumnezeu!
Este minunat că aţi putut arăta ţării că, atunci când o
biserică îl are pe Isus Hristos la conducere, ea poate învinge
toate dificultăţile! Ne rugăm să puteţi rămâne credincioşi
Cuvântului lui Dumnezeu şi promisiunilor Lui!
Dorinţa noastră este ca Domnul să poată spune despre voi
ceea ce a spus despre biserica din Filadelfia: „Ştiu faptele
tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o
poate închide, căci ai puţină putere şi ai păzit Cuvântul Meu
şi n-ai tăgăduit Numele Meu” (Apoc. 3:8)
Ne rugăm ca Dumnezeu să continue să-Şi reverse
binecuvântările Sale peste România! Fie ca pacea Domnului
şi Salvatorului nostru să fie cu voi azi şi întotdeauna!
Cu sinceritate,
Bishop Elisiário Alves dos Santos
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PASTOR HAMANI MOUSSA ALI
PREŞEDINTE AL ASSEMBLIES OF GOD, NIGER:
Dragă Dr. CEUŢĂ,
Salutări în Numele Domnului şi Salvatorului nostru! Dorim
să felicităm Adunările lui Dumnezeu din România pentru
slujirea lui Dumnezeu şi pentru a 10-a aniversare!
Nu putem fi prezenţi alături de voi în trup dar suntem una cu
voi în Duh şi sunteţi în inimile noastre. Ne vom ruga ca
Dumnezeu să continue să lucreze cu putere în mijlocul
voastru!
Domnul să vă binecuvinteze!
Pastor, HAMANI MOUSSA ALI
*****
DONAVAN NG, SAN PEDRO SULA:
Dragă frate Ioan Ceuţă,
Salutări din Hong Kong!
Mulţumesc foarte mult pentru invitaţia de a participa la cea
de-a 10-a aniversare a bisericii dumneavostră din luna mai.
Regret însă că nu voi putea veni la sărbătoarea aceasta!
Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze şi să vă călăuzească
întotdeauna.
Cu sinceritate,
Donavan NG, San Pedro Sula
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PASCAL SAMBIENI:
Dragă Dl. Ceuţă,
Mulţumesc pentru invitaţia dv. referitoare la cel de-al 10-lea
congres al Adunărilor lui Dumnezeu din România.
Prin harul lui Dumnezeu, vă vom fi alături!
Domnul să vă binecuvinteze!
Pascal Sambieni
*****
DR. FELIPE S. FERREZ,
PREŞEDINTE FOURSQUARE CHURCHES, ASIA-PACIFIC
MEMBRU ÎN COMITETUL EXECUTIV AL ORGANIZAŢIEI
PENTECOSTAL WORLD FELLOWSHIP:

Dr. Ceuţă şi iubiţi fraţi,
Calde salutări în Numele Domnului nostru Înălţat! Familia
bisericii Foursquare din Filipine şi toţi credincioşii din ţara
noastră doresc să vă felicite cu ocazia cele de-a 10-a
aniversări!
Deşi nu vom putea fi prezenţi personal pentru această
sărbătoare, este minunat că putem să trecem peste distanţa
dintre noi prin rugăciunile noastre. Este minunat că Domnul
va continua lucrarea pe care a început-o în vieţile noastre şi
în naţiunea dv.
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Trăim un timp strategic în istorie. Lumea întreagă priveşte
către biserică pentru a găsi răspunsuri la întrebările la care
nu şi-au putut răspunde. Niciodată speranţele atâtor oameni
nu au depins de credincioşia a atât de puţini! Totuşi, deşi
suntem în minoritate, nu disperăm în faţa crizelor. Chiar
existenţa dv. ca donominaţiune în ceea ce a reprezentat un
mediu ostil este o dovadă a puterii lui Dumnezeu. El este viu
şi a fost dintotdeauna!
Fie ca inimile voastre să fie pline de bucuria Duhului Sfânt în
timpul sărbătoririi acestui eveniment, ştiind că cele mai bune
zile ale Bisericii ne stau înainte. Maranatha!
DR. FELIPE S. FERREZ
*****
REV. ALCIDES BANEGAS,
SUPERINTENDENT AL ASSEMBLIES OF GOD,
HONDURAS:
Dr. Ioan Ceuţă,
Doresc să vă mulţumesc pentru invitaţia de a vizita minunata
dumneavoastră ţară pentru a sărbători împreună cea de-a
10-a aniversare a Adunărilor lui Dumnezeu din România! Ne
rugăm Domnului pentru ca El să ne binecuvinteze cu
resursele necesare pentru a putea fi prezenţi la acest
eveniment!
Mă bucur să aflu că Domnul v-a ajutat în împrejurări dificile
şi că Evanghelia a fost propovăduită în ciuda tuturor
obstacolelor.
Domnul să vă binecuvinteze!
Rev. Alcides Banegas, Superintendent al Assemblies of God,
Honduras, America Centrală
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DR. JOHN IP,
HONG KONG, ASIA ASSEMBLY MISSION COUNCIL
(H.K.):
Dragă Dr. Ioan Ceuţă
Salutări în Numele lui Isus! Suntem bucuroşi să aflăm despre
cea de-a 10 aniversare a Adunărilor lui Dumnezeu din
România din mai 2006.
Redeschiderea Adunărilor lui Dumnezeu în ţara
dumneavostră a fost un eveniment plin de mărturii. Istoria
este martoră a minunatei puteri a Duhului Sfânt. Lucrarea
dumneavoastră nu este în zadar ci este o minunată mărturie
pentru gloria lui Dumnezeu. De asemenea, biserica
dumneavostră este o încurajare pentru altele.
Şi noi, creştinii chinezi am trecut prin aceleaşi greutăţi dar îi
dăm slavă lui Dumnezeu. Vom continua să vă purtăm în
rugăciunile noastre pentru ca tot mai multe suflete să fie
salvate în România. O lucrare şi mai mare va fi făcută pentru
slava Lui.
„Domnul să vă binecuvinteze şi să vă păzească; Domnul să
facă să lumineze Faţa Lui peste voi şi să se îndure de voi!
Domnul să-şi înalţe Faţa peste voi şi să vă dea pacea!”
(Numeri 6:24-26)
Al vostru în Hristos,
Dr. John Ip, Hong Kong, Asia Assembly Mission Council
(H.K.)
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PASTOR JEAN AND CHRISTINE:
Stimate Pastor Ceuţă,
În primul rând doresc să vă felicit pentru aniversarea
dumneavoastră! Acesta este mesajul meu pentru voi: „Mare
putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov
5:16). Domnul s-a folosit de acest verset pentru a mă motiva
pe mine şi pe soţia mea să ne rugăm pentru ţara noastră.
Astăzi, cuvintele care ni s-au încredinţat acum 15 ani au
determinat o schimbare drastică în ţara noastră! Rugăciunea
este o armă puternică pentru a schimba lucrurile, chiar şi
cele care par imposibile.
Mulţumim pentru invitaţia dumneavostră şi vă dorim să aveţi
un timp minunat în timpul acestei sărbători! Regretăm însă
că nu vom putea veni. Vom avea 100 de zile de speranţă în
Rwanda. Cele 100 de zile care au fost zilele genocidului vor fi
folosite pentru a aduce speranţă în Rwanda. Aşteptăm ca
multe lucruri bune să se întâmple în timpul acestor zile.
Vorbitori din multe ţări ale lumii vor aduce pentru această
ţară mesajul speranţei. Assemblies of God din Rwanda
plănuiesc cu această ocazie să planteze 100 de biserici.
Să ne rugăm unii pentru alţii!
Pastor Jean and Christine
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JAMES D. LEGGETT –
PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI MONDIALE
PENTICOSTALE:

Stimate Frate Ceuţă,
Salutări de la Organizaţia Pentecostal World Fellowship!
Am fost încântat să primesc scrisoarea dumneavostră despre
cea de-a 10-a aniversare a Adunărilor lui Dumnezeu din
România. Înţeleg că lucrarea dumneavostră a început cu ani
în urmă dar că a fost oficial redeschisă pe data de 4 iulie
1996, o dată cu aprobarea oficială a guvernului român.
Aveţi toată dreptatea să sărbătoriţi acest eveniment.
Personal, regret că nu pot fi cu voi dar doresc să vă transmit
felicitările mele precum şi cele ale Organizaţiei Pentecostal
World Fellowship. Este o zi importantă în istoria dumneavoastră şi a Adunărilor lui Dumnezeu din România. Sunt
încredinţat că Domnul vă va binecuvânta în această zi
importantă.
Fie ca binecuvântările Domnului să rămână peste
dumneavoastră şi este conducerea Adunărilor lui Dumnezeu
din România, precum şi peste toţi oamenii dedicaţi acestei
mişcări.

James D. Leggett
Preşedinte
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MICHAEL DISSANAYEKE
SUPERINTENDENT GENERAL, SRI LANKA:

Dragă frate Ioan Ceuţă,
Mulţumesc pentru emailul dumneavostră şi informaţiile
despre Săptămâna Duhului Sfânt. Ne rugăm ca Domnul să-şi
reverse Duhul Său în acest timp când este şi Centenarul
Trezirii de la Azusa.
Să ne încredem în Domnul pentru o revărsare a Duhului Său
din Europa peste tot restul lumii.
Multe binecuvântări,
Michael Dissanayeke
*****

REV. KAIHATU IZAC
SUPERINTENDENT GENERAL-ASSEMBLIES OF GOD,
INDONESIA:
Dr. Ioan Ceuţă,
Mai întâi, aş dori să îmi exprim mulţumirea pentru faptul că
am fost invitat să particip la cea de-a 10-a aniversare a
Adunărilor lui Dumnezeu din România. Această invitaţie este
o onoare nu numai pentru mine personal ci şi pentru întreaga
organizaţie Assemblies of God din Indonesia.
Totuşi, vă rog să acceptaţi scuzele noastre pentru
imposibilitatea de a participa, din cauza numeroaselor
evenimente la care trebuie să participăm în Indonezia. Deşi
nu pot participa, acest lucru nu micşorează respectul şi
dragostea pe care o purtăm noi, Assemblies of God din
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Indonesia pentru Assemblies of God din România şi în mod
particular poporului român. Ne rugăm continuu ca poporul
român să fie câştigat pentru Hristos.
Din scurta istorie pe care mi-aţi trimis-o, am înţeles că
Assemblies of God Romania a avut un trecut plin de
dificultăţi. Evenimentele prin care a trecut organizaţia
dumneavoastră vor fi înregistrate cu litere de aur în istoria
dumneavostră şi vor fi răspândite în secolele care vor urma
în istoria bisericii ca dovadă a spiritului de evanghelizare nu
numai pentru poporul român şi pentru naţiunile europene ci
pentru întreaga lume. Istoria Adunărilor lui Dumnezeu este
similară cu ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu afirmă: Lucrarea
lui Dumnezeu nu poate fi împiedicată de nimeni. Şi noi am
experimentat aceleaşi lucruri în Indonezia deşi nu din partea
comuniştilor ci din partea necredincioşilor. Totuşi, îi dăm
slavă lui Dumnezeu care nu ne-a părăsit.
În ultimii trei ani, Assemblies of God din Indonesia au făcut
planuri de a planta noi biserici. În septembrie 2003, la al
20-lea Congres al Assemblies of God Indonesia ţinut în
oraşul Yogyakarta, s-a luat hotărârea de a planta 1.500 de
noi biserici timp de 4 (patru) ani, din octombrie, 2003 până
în septembrie, 2007. Este încurajator că până acum, în mai
puţin de trei ani, am plantat deja 700 de noi biserici. Şi
acesta este numai harul lui Dumnezeu, în ciuda numeroaselor
provocări şi obstacole cu care am avut de-a face. Cu
siguranţă, pentru a câştiga un suflet pentru Hristos este
întotdeauna un preţ de plătit! Dar nu trebuie să descurajăm,
pentru că Dumnezeu a promis să ne dea putere: „Ci voi veţi
primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi...”
(Fapte 1:8). Deci, trebuie nu numai să căutăm puterea Lui ci
şi sfinţenia lui Dumnezeu şi să trăim în ea. Căci dacă trăim în
sfinţenia lui Dumnezeu, El va fi cu noi. Iar dacă El va fi cu
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noi, na va da darurile Sale spirituale, dragostea şi puterea de
care avem nevoie pentru a rămâne tari în credinţă. “Fiind
înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după
învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri
către Dumnezeu”(Coloseni 2:7).
Ne rugăm cu această ocazie, Assemblies of God Romania să
aibă acelaşi entuziasm pentru evanghelizare. Cu siguranţă că
Domnul va folosi toate obstacolele şi barierele pentru
extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu în Romania. Biblia
spune: “Nu te teme căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu
îngrijorare căci Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu
îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare”
(Isaia 41:10).
În cele din urmă, în aceste momente de bucurie, noi toţi cei
din Assemblies of God Indonesia vă dorim o aniversare
fericită. “Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate
trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus
Hristos” (Filipeni 4:19).
DOMNUL SĂ BINECUVINTEZE ROMÂNIA!
Rev. Kaihatu Izac
General Superintendent of
The Assemblies of God in Indonesia.
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RAY BELFIELD:
Dragă frate Ioan Ceuţă,
Calde salutări dumneavoastră şi soţiei! Acum, în apropierea
Sărbătorii Paştelui, Domnul să vă binecuvinteze şi să vă
încurajeze! Mulţumesc pentru informaţiile despre Săptămâna
Duhului Sfânt, aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea
Adunărilor lui Dumnezeu din România. Cred că va fi o
sărbătoare excelentă iar persoanele invitate sunt persoane de
prestigiu.
Cu siguranţă veţi avea o sărbătoare minunată, un excelent
timp de învăţătură şi veţi întări relaţiile care există. Regret
însă că responsabilităţile pe care mi le-am luat pentru acest
an fac imposibilă participarea mea.
Vă rog să transmiteţi salutările mele întregii adunări. Fiţi
binecuvântaţi dincolo de ceea ce aţi gândit sau aşteptat şi fie
ca măreţia puterii Lui să se manifeste în mijlocul vostru.
Sub însărcinare regală,
RAY BELFIELD
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CAPITOLUL VIII
BISERICA LOCALĂ
Motto: „Isus străbătea toată Galilea, învăţând pe norod în
sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi
tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în
norod.
I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe
toţi cei ce sufereau de felurite boale şi chinuri; pe
cei îndrăgiţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi; şi El
îi vindeca.” (Matei 4 : 23-24)
Conceptul de Biserică din zilele noastre, născut din planul
lui Dumnezeu, îşi are originea în Noul Testament. Deşi primii
creştini se întâlneau mai mult în case decât în clădiri separate,
aşa cum se întâmplă astăzi, conceptul a rămas acelaşi. Astfel
noi trebuie să-i încurajăm şi să-i ajutăm pe urmaşii lui Hristos
să-L poată sluji pe Dumnezeu şi să-i poată aduce şi pe alţii la
Hristos. În Adunările lui Dumnezeu noi credem că biserica
locală este încă parte vitală din lucrarea eficientă, care nu
trebuie confundată cu clădirea sau cu condiţiile materiale;
Biserica locală reprezintă grupul de persoane dedicate să
împlinească lucrarea lui Dumnezeu.
Noi credem că Biserica are trei scopuri:
- Să-i aducă pe cei pierduţi la Hristos.
- Să asigure o atmosferă potrivită pentru închinare
înaintea lui Dumnezeu, atmosferă în care credincioşii cu
aceleaşi valori şi cu aceeaşi dragoste pentru Dumnezeu,
să poată avea părtăşie.
- Să-i pregătească pe credincioşi şi să se îngrijească în
mod eficient de ei.
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Dacă noi, ca şi creştini, dorim să ne menţinem umblarea cu
Dumnezeu, trebuie să ne supunem Cuvântului Său şi să ne
înrădăcinăm tot mai mult în credinţă. Aceste scopuri pot fi
atinse numai cu ajutorul unei Biserici locale (Fapte 20:28;
Filipeni 2:15; 1 Tesaloniceni 5:11; Evrei 10:25).
Noi credem că toţi oamenii se confruntă cu problema
păcatului din cauza neascultării primului om, Adam. Ca
rezultat al căderii, toţi oamenii sunt născuţi în păcat şi au
nevoie de salvare. Aceasta poate fi primită prin modelul vieţii
şi prin moartea şi învierea lui Isus Hristos. Numai primind
iertarea Lui şi acceptându-L ca Domn, oamenii pot fi iertaţi
de păcatele lor (Romani 5:12-19).
Mărturisirea de credinţă cuprinde 16 puncte, patru dintre
ele fiind puncte cardinale:
1. Mântuirea dată prin Isus Hristos care s-a jertfit pentru
păcatul omenirii (Ioan 3:3,16,17; Romani 10:13;
Efeseni 2:8-9);
2. Vindecarea divină a bolnavilor prin rănile lui Hristos
(Iacov 5:14-16);
3. A doua venire a lui Hristos. El se va întoarce pentru a-i
lua la Sine pe aceia care L-au acceptat ca Domn şi
Mântuitor. (1 Tes. 4:16,17; 1 Corinteni 15:51,52).
4. Botezul în Duhul Sfânt spre zidirea credincioşilor
(Fapte 1:8; 2:4,17,18,38,39).
Botezul în Duhul Sfânt este una dintre doctrinele
caracteristice tuturor Bisericilor penticostale, prin urmare şi a
Adunărilor lui Dumnezeu.
Organizaţia „Adunările lui Dumnezeu" crede că Botezul în
Duhul Sfânt oferă credincioşilor mai multe daruri duhovniceşti şi mai multă putere spirituală, aşa cum ne spune Noul
Testament: putere de a le mărturisi şi de a le sluji altora;
dedicare în lucrarea lui Dumnezeu; dragoste mai intensă
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pentru Hristos, pentru Cuvântul Lui şi pentru cei pierduţi
(Fapte 1:4,8; 8:15-17).
Organizaţia „Adunările lui Dumnezeu" crede că atunci
când Duhul Sfânt se revarsă peste un credincios, el primeşte
darul vorbirii într-o limbă necunoscută aşa cum s-a întâmplat
cu cele 120 de persoane în ziua Rusaliilor. Crezul în vorbirea
în alte limbi, ca dovadă fizică, este unic. Deşi aceasta este
învăţătura care ne deosebeşte de alte denominaţiuni, ea nu
este mai importantă decât alte doctrine (Fapte 2:4).
În timp ce denumirea "Adunările lui Dumnezeu" este
atribuită bisericii pentru a o distinge net de biserica
penticostală, mesajul ei principal este mântuirea; noi credem
că oamenii pot găsi iertare de păcate prin jertfa Domnului
Isus care de bună voie şi-a dat viaţa pentru omenire.
Graţie dragostei lui Hristos care s-a oferit spre iertarea
păcatelor, fiecare persoană poate fi curăţită şi mântuită de
iadul pregătit pentru cei ce o resping. Acceptându-L pe Isus
Hristos ca Mântuitor şi punându-L pe El pe primul loc în
viaţa noastră, ni se garantează viaţa veşnică.
Noi credem că relaţia dintre om şi Dumnezeu este stabilită
prin Isus Hristos. Acesta este mesajul central al religiei
creştine şi tema cheie pentru om, astăzi (Tit 2:11; Rom.10:9,
10; Ioan 3:3,5).
Noi credem că orice om poate avea legătură directă cu
Dumnezeu având ca fundament moartea lui Isus pe cruce.
Acest adevăr duce la o relaţie personală şi specială cu El,
manifestată în citirea zilnică a Bibliei şi în rugăciune.
Mărturisirea de credinţă a organizaţiei Adunările lui
Dumnezeu este de fapt mărturisirea caracteristică familiei de
biserici protestante, cu excepţia doctrinelor penticostale.
Ca multe alte grupări creştine, Adunările lui Dumnezeu, îşi
întemeiază credinţa pe cele trei persoane: Tatăl, Fiul (Isus) şi
Duhul Sfânt, fiinţe vii, care lucrează fără încetare. Noi
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credem, de asemenea, că acest Dumnezeu, în trei persoane,
este unul, singurul Dumnezeu adevărat.
Din punctul de vedere al mesajului transmis, organizaţia
Adunările lui Dumnezeu face parte din categoria bisericilor
evanghelice.
Aceasta este trăsătura distinctivă a Bisericii, care plasează
la nivel înalt inspiraţia Scripturii şi misiunea ei: să aducă pe
cei pierduţi la cunoştinţa mântuitoare şi să-i pună într-o relaţie
bună cu Isus Hristos.
Noi credem că Biblia este Cartea de căpătâi pentru toţi
creştinii şi că ea este mesajul lui Dumnezeu adresat omenirii.
Este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, care nu poate fi
limitat în timp, şi este un ghid spiritual pentru toate
generaţiile, şi pentru toate culturile. Mai mult decât atât, noi
credem că Biblia este infailibilă (nu conţine erori) şi că ea
este singurul standard sfânt şi adevărat pentru evaluarea
credinţei şi a conduitei.
În general noi interpretăm Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia)
din punct de vedere literal, acceptând adevărurile ei aşa cum
sunt consemnate. Din această perspectivă credem că
Dumnezeu a înfăptuit fiecare minune şi lucrare supranaturală
aşa cum ne spune Biblia. Spre exemplu, noi credem că
universul şi omul au fost creaţi aşa cum ne este relatat în
cartea Genesa. Noi credem, de asemenea, că Potopul şi
corabia, hrănirea celor 5000 de oameni, despărţirea Mării
Roşii, multe pedepse pentru păcat şi numeroase vindecări au
fost evenimente propriu-zise. Credem că evenimentele
schiţate în cartea finală, Apocalipsa, vor avea loc cândva în
viitor.
Închinarea joacă un rol important în Adunările lui
Dumnezeu. Libertatea în închinare este acceptată şi
încurajată.
Mulţi se vor ruga cu voce tare şi-I vor mulţumi lui
Dumnezeu; alţii se vor ruga liniştiţi exprimând puţine emoţii,
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în timp ce alţii vor vărsa lacrimi înaintea Domnului
exprimându-şi astfel dragostea şi adoraţia. Indiferent de stil,
orice exprimare sinceră este apreciată. În timp ce aceste
expresii de credinţă şi dragoste se unesc, reprezentând
comunicarea cu Dumnezeu, fiecare adunare îşi va dezvolta
modul unic de închinare. Acest lucru creează o diversitate de
stiluri de comunicare. Cele mai multe biserici ale Adunărilor
lui Dumnezeu se manifestă prin ridicarea mâinilor sau prin
bătaia din palme. Aceste exprimări vizibile nu sunt scenice şi
nu izvorăsc din firea pământească, dar credem că, în prezenţa
Domnului, putem alege mai multe căi de a ne apropia şi
comunica cu El (Psalmul 47:1; 134:2).
Slujba de duminică dimineaţa se deschide cu o cântare,
urmată de citirea Scripturii şi de rugăciune. Se cântă mai
multe cântări şi se înalţă rugăciuni. De multe ori creştinii se
roagă toţi în acelaşi timp, sau anumite persoane se roagă cu
voce tare (Psalmul 30:4; 96:1-9; Efeseni 5:19-20).
Slujba cuprinde câteva forme speciale de închinare: cor,
solo, duet, fanfară, orchestră (1 Cronici 15:16; 2 Cronici
5:13). Sunt momente în care Biserica se roagă cu voce tare
pentru nevoile adunării; se înalţă rugăciuni pentru bolnavi şi li
se face ungerea cu untdelemn. După rugăciune urmează
predica pastorului inspirată din Scriptură. Predica trebuie să
fie dinamică şi să poarte pecetea Duhului Sfânt. După predică
urmează un timp de dedicare, în rugăciune, la altar, unde
oamenii care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor vin să se
roage. Se fac rugăciuni pentru nevoile speciale din viaţa lor
(Fapte 26:18; Efes.4:23; Ps.25:16-18; 34:17-19).
Biserica are două sacramente: Sfânta Cină şi Botezul în
Apă. Hristos însuşi i-a învăţat pe ucenicii Lui aceste practici.
Cina, în mod obişnuit, are loc lunar. În fiecare adunare cina
Domnului este deschisă pentru toţi aceia care L-au acceptat
pe Hristos ca Mântuitor, atât membri cât şi vizitatori. Este un
timp în care ne amintim de moartea lui Hristos pe cruce.
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Celor care se împărtăşesc, li se dă pâine care semnifică trupul
Lui frânt, şi vin ca simbol al sângelui vărsat. Este un timp de
dedicare şi rededicare pentru creştini (1 Corinteni 11:24-26).
Botezul în apă este un al doilea act simbolic pe care
Hristos l-a lăsat ucenicilor pentru credincioşi. Acest act
reprezintă al doilea pas, după mântuire.
În Adunările lui Dumnezeu credincioşii sunt botezaţi prin
imersiune în apă. Această practică a botezului în apă este o
mărturisire publică, înaintea oamenilor, care semnifică
moartea naturii păcătoase a omului şi noua naştere în Isus
Hristos. Este un eveniment important în viaţa credinciosului,
care confirmă puterea de schimbare a lui Isus Hristos (Matei
28:19; Marcu 16:16; Romani 6:4).
În Adunările lui Dumnezeu, slujba de duminică dimineaţa
este precedată de o oră de educaţie pe care noi o numim
şcoala duminicală sau educaţie creştină. Biserica locală oferă
de asemenea un număr de programe de învăţare şi dedicare
bazate pe vârstă, gen şi interes. Aproape toate bisericile au
grupe pentru bărbaţi, femei, adulţi, adolescenţi, copii etc.
Acestea sunt numai o parte din programele naţionale
desemnate să lucreze şi să educe credincioşii. Dar, dincolo de
nevoia comunităţii locale, biserica noastră este implicată în
misiune mondială.
În Adunările lui Dumnezeu, Hristos este recunoscut ca
fiind Capul Bisericii. El este suveran şi viaţa Lui este modelul
suprem pentru conduita Bisericii şi pentru toate lucrările ei
(Efeseni 5:23; Coloseni 1:18).
Pastorul răspunde de cea mai mare parte a lucrării publice
şi de funcţionarea administrativă zilnică a bisericii locale. Un
comitet de diaconi este ales să-l ajute pe pastor şi să conducă
biserica din punct de vedere administrativ. În organizaţia
Adunările lui Dumnezeu sunt două feluri de Biserici: Biserici
Afiliate (Filiale) şi Puncte de Predicare. Bisericile afiliate se
bucură de autonomie deplină, atingând treapta de pe care se
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pot guverna şi susţine singure. Aceste principii fundamentale
au jucat rolul unui catalizator pentru creşterea organizaţiei.
Puncte de predicare sunt acelea care nu s-au dezvoltat până la
faza la care să se califice pentru o autonomie deplină.
Tuturor bisericilor li se cere să adere la Mărturisirea de
credinţă şi la modelul de conduită Biblică. Fiecare adunare
operează în lucrare sub structura naţională şi zonală, iar sediul
naţional operează cu prioritate ca o organizaţie de slujire,
îngrijindu-se de programele de educaţie, misiune,
recunoaşterea lucrătorilor, supravegherea şcolilor teologice,
de supravegherea programelor naţionale şi a lucrărilor
Adunărilor lui Dumnezeu (Fapte 16:4-5; Evrei 13:17).
Adunările lui Dumnezeu nu este singura biserică autentică,
ci Dumnezeu foloseşte multe altele pentru a-i câştiga pe cei
pierduţi care au nevoie de El.
Într-o imagine mai largă, noi suntem una din multele
biserici şi denominaţiuni dedicate să-i aducă pe alţii la
Hristos.
Rugăciunea noastră în Adunările lui Dumnezeu este
menită să fie un canal prin care Dumnezeu să-i ajute în mod
direct pe cei pierduţi şi răniţi, oferindu-le o atmosferă în care
Duhul Sfânt să îşi poată face lucrarea în viaţa credincioşilor.
Dacă nu ai o biserică în care să mergi, te invit să vii cu noi
duminica, pentru a ne închina împreună în Duh şi-n adevăr
(Ioan 4:24).
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CAPITOLUL IX
DOCTRINA ADUNĂRILOR LUI DUMNEZEU
Motto: „Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.
Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar
cine nu va crede, va fi osândit.
Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în
Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi
noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de
moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste
bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa.”
(Marcu 16:15-18)
Schimbarea este un lucru obişnuit pentru omenire. Ceea ce
suntem azi, nu am fost ieri, iar mâine nu vom fi ceea ce
suntem azi. Pentru că suntem oameni, mare parte din ceea ce
suntem, facem sau spunem este temporar, se înscrie între
hotarele timpului. Cu toate astea, sunt lucruri care nu se
schimbă niciodată, sau cel puţin, n-ar trebui să se schimbe.
Unul dintre acestea este Dumnezeu. Spre deosebire de fiinţa
umană, Dumnezeu nu se schimbă niciodată (Maleahi 3:6). El
este acelaşi ieri şi azi şi în veci. Adevărul Său este veşnic. El
este singura constantă din această lume dinamică ale cărei
valori culturale nu se schimbă. Aceste adevăruri sfinte
reprezintă Cuvântul Său. Ele apar consemnate în Biblie şi
sunt fundamentale trăirii unei vieţi pline de succes.
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I. BIBLIA A FOST INSPIRATA
Întreaga Biblie a fost inspirată de Dumnezeu. Ca atare, nu
doar ideile au fost insuflate; chiar şi alegerea cuvintelor a fost
inspirată de Dumnezeu, ţinând cont mai ales de faptul că
scriitorii au scris ceea ce le-a spus Dumnezeu să scrie. De
aceea, noi credem că:
1.Scripturile sunt revelaţia lui Dumnezeu adresată
omenirii;
2. Scripturile sunt infailibile;
3. Scripturile sunt ghidul divin autoritar pentru credinţa
noastră, crezul şi stilul de viaţă.
Dacă nu credem că Scriptura este în întregime inspirată de
Dumnezeu şi că ea este infailibilă atunci nu avem un standard
solid pe care să ne bazăm vieţile. Din moment ce Dumnezeu
nu se schimbă, putem fi siguri că şi adevărul Său rămâne
acelaşi, învingând timpul, generaţiile şi culturile.
II. UN SINGUR DUMNEZEU ADEVĂRAT
Există un singur Dumnezeu. El s-a revelat pe Sine însuşi
ca existând dintotdeauna, în afara oricărei cauze sau agent
care să-I fi provocat apariţia (Isaia 43:10). El este Creatorul
Cerului şi al Pământului şi este singurul care răscumpără,
mântuie şi scoate omenirea din păcat, şi o salvează de la
consecinţele lui devastatoare (Isaia 43:11). Dumnezeu s-a
revelat pe Sine însuşi ca o singură Fiinţă, Tridimensională,
Tată, Fiul şi Duhul Sfânt (Matei 28:19; Luca 3:22). Acest
concept al lui Dumnezeu, de Fiinţă formată din trei persoane,
se numeşte Trinitate.
Afirmaţia dată de Scriptură în ceea ce priveşte Fiul, Tatăl
şi Duhul Sfânt ca cele trei fiinţe divine sau moduri în care
Dumnezeu s-a revelat pe Sine însuşi, este destul de contradictorie. De-a lungul secolelor unele învăţături false au creat
109

diviziuni în rândul bisericilor. Deşi conceptul de „trei într-o
singură persoană" nu poate fi explicat în termeni umani, este
foarte important şi esenţial să avem o viziune potrivită a
naturii multiple a lui Dumnezeu (Zaharial4:9; Matei 1:21-23;
11:25-27,28:19; Luca 1:35; Ioan 1:1,2,14,18,29,49; 5:1730,32,37; 8:17-18; 14:16-17; 15:26; 17:11,21; Fapte 2:32-36;
Romani 1:1-3,7; 14:11; 1 Cor.1:24, 15:24-28; 2 Cor.13:14;
Filip.2:8-9; Ev.1:1-13;7:3;12:2; 1 Pet.1:8; 3:22; 1 Ioan 1:3,4;
2:22-23; 3:8; 4:1-5,10,14; 2 Ioan 3,9; Apocalipsa 1:13,17;
4:8-11; 5:6-14; 7:9-10).
III. DOMNUL ISUS HRISTOS ESTE FIUL LUI
DUMNEZEU
Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a existat
dintotdeauna. El nu cunoaşte început sau sfârşit (Apoc.1:8).
Pentru a-şi împlini misiunea pe Pământ, El a luat trup
omenesc, s-a născut dintr-o fecioară, conceput de Duhul Sfânt
(Matei 1:23, Luca 1:31, 35). El a trăit o viaţă fără de păcat
(1 Petru 2:22; Evrei 7:26). În timpul lucrării Sale pe pământ,
El a făcut multe minuni prin ungerea Duhului Sfânt
(Fapte 2:22; 10:38). Pentru a restaura lumea decăzută, El a
murit pe cruce ca preţ pentru păcatele fiecărei persoane
(1 Corinteni 15:3,2; 2 Corinteni 5:11). El a fost înviat din
morţi prin puterea supranaturală a lui Dumnezeu (Matei 28:6,
Luc.24:39, 1 Cor.6:14, 15:4). Din moment ce sărbătorim
învierea Sa, ne şi bucurăm că El stă la dreapta Tatălui.
Naşterea neobişnuită a lui Hristos, viaţa lui fără de păcat,
înfăptuirea minunilor, toate acestea sunt mărturia faptului că
El este Fiul Sfânt a lui Dumnezeu, Cel care a luat chip de om,
şi s-a dăruit pe Sine însuşi ca jertfa supremă pentru păcatele
noastre. Nici o jertfa omenească nu poate obţine iertarea
păcatelor întregii omeniri.
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Cunoaşterea faptului că Isus a venit de la Dumnezeu, că El
este Dumnezeu, şi că s-a întors în slăvile senine după moartea
şi învierea Sa, ne asigură că suntem mântuiţi şi restaurează
relaţia noastră cu Dumnezeu.
IV. CĂDEREA OMULUI ÎN PĂCAT
Omul a fost creat fiinţă perfectă; Dumnezeu a spus: „Să
facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el
să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste
vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă
pe pământ.” Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a
făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte
femeiască i-a făcut" (Geneza 1:26-27). Totuşi, din proprie
iniţiativă, omul a ales să ignore poruncile lui Dumnezeu prin
simpla alegere de a face ceea ce ştia că este greşit în faţa lui
Dumnezeu. Ca rezultat, omul a căzut din starea de
nevinovăţie şi bunătate, fapt care a cauzat atât moartea
biologică, cât şi pe cea spirituală, adică separarea lui de
Dumnezeu (Genesa 1:26 -27; 2:17; 3:6; Romani 5:12-19).
Faptul că omenirea a căzut din starea de har, este ignorat
de filozofiile umanistice care spun că rasa umană îşi poate
îmbunătăţi deficienţa morală prin educaţie. Adevărul însă este
că, despărţită de Dumnezeu, lumea este pierdută în deficienţă
morală. Biblia ne învaţă că omul este predestinat să rămână în
păcat până când tendinţa sa de a păcătui va fi reorientată spre
acceptarea mântuirii adusă prin moartea şi învierea lui Isus,
Fiul lui Dumnezeu.
Educaţia poate contribui la perfecţionarea omului din
punct de vedere social şi intelectual, dar numai credinţa în
lucrarea de mântuire a Domnului Isus îl poate schimba pe om
din punct de vedere moral. Mântuirea restaurează relaţia,
dintre om şi Dumnezeu, relaţie distrusă prin căderea omului
în păcat.
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V. MÂNTUIREA OMULUI (UNA DINTRE
CELE 4 DOCTRINE CARDINALE)
Mântuirea înseamnă salvare de la moartea spirituală,
eliberare din robia păcatului (Efeseni 2:8; Tit 2:11; 3:5-7).
Dovada mântuirii, dovada interioară, şi anume Duhul
Sfânt, este martorul direct al mântuirii. Acest martor este Cel
care oferă omului siguranţa că Dumnezeu 1-a acceptat
(Romani 8:16). Dovada exterioară, cea pe care o văd ceilalţi,
este o viaţă trăită în adevărată sfinţenie (autentică) (Efeseni
4:24; Tit 2:12). Cu alte cuvinte, este vorba de o viaţă trăită în
întregime în devotament faţă de Dumnezeu.
Restaurarea relaţiei dintre Dumnezeu şi omul decăzut este
mesajul central al Bibliei. Întreaga Biblie, începând de la
Geneza şi până la Apocalipsa îl evidenţiază pe Dumnezeu
care a iubit lumea atât de mult, că L-a dat pe singurul Său Fiu
să moară, pentru ca toţi cei care cred în Isus Hristos şi în
lucrarea Lui de mântuire, să aibă viaţă veşnică. Fiecare creştin
adevărat experimentează mântuirea şi devine o nouă persoană
în Hristos. Fără acest adevăr, toate celelalte afirmaţii legate de
doctrină ar fi lipsite de sens. Chiar mai mult, viaţa creştinului
ar fi goală, n-ar avea o semnificaţie reală fără acest adevăr.
VI. SACRAMENTELE BISERICII
Unele biserici folosesc termenul „sacrament" în loc de
serviciu religios. Sacramente, totuşi, pentru unii oameni,
implică săvârşirea de fapte spirituale atunci când se experimentează sacramentul. Adunările aleg să considere botezul în
apă şi luarea cinei, slujbe,deoarece ele sunt practici religioase
rânduite şi stabilite de însuşi Isus. Pentru împlinirea acestor
îndatoriri creştine, credincioşilor li se reaminteşte lucrarea
importantă ce a avut loc în inima creştinului.
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Botezul în apă (prin scufundare)
Această practică este menţionată chiar în Scriptură (Marcu
16:16). Toţi cei care se pocăiesc şi îl primesc pe Isus în vieţile
lor ca Domn şi Mântuitor, trebuie să fie botezaţi (să se
boteze). Acest act al botezului declară simbolic faptul că
vechea fire păcătoasă, precum şi vechiul stil de viaţă au murit
odată cu Hristos, şi o nouă fiinţă spirituală a înviat împreună
cu Hristos, la o nouă viaţă (Matei 28:19; Marcu 16:16).
Cina Domnului
Cina Domnului, Sfânta Împărtăşanie sau Sfânta
Comuniune sunt toate denumiri pentru acelaşi act de cult
fundamental care a fost prezent în practica bisericii încă de la
început, fiind instituită chiar de Mântuitorul însuşi (Matei
26:26-29). Actul în sine comemorează patimile şi moartea
ispăşitoare a Domnului Isus spre iertarea păcatelor şi
mântuirea noastră. Elementele folosite au fost stabilite de
însuşi Domnul nostru Isus Hristos în noaptea în care a fost
vândut: Azima (pâine nedospită) reprezintă trupul fără păcat
al Mântuitorului, frânt pe cruce pentru noi (1 Cor. 11:24), iar
rodul viţei nefermentat reprezintă sângele care a curs pentru
iertarea păcatelor omenirii. Cina Domnului mai este numită şi
Sfânta Comuniune deoarece reprezintă părtăşia intimă a
credinciosului cu Dumnezeu ca dovadă a faptului că toţi cei
ce se împărtăşesc cu Trupul lui Hristos sunt mădulare ale
aceluiaşi Trup (1 Corinteni 10:16,17). Participarea periodică a
fiecărui credincios la actul Cinei Domnului reprezintă
împlinirea unei porunci (1 Corinteni 11:25,26) şi o adevărată
sursă de viaţă şi vindecare (Ioan 6:51,53-56). În acelaşi timp
însă, credinciosul trebuie să fie conştient de importanţa
acestui act care poate să-i aducă osândă, şi chiar boală şi
aţipire spirituală în cazul în care nu „deosebeşte trupul
Domnului" (1 Corinteni 11:27-31).
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Importanţa acestei doctrine
Botezul prin scufundarea în apă şi Cina Domnului nu sunt
doar simple slujbe religioase. Ambele concentrează mesajul
central al credinţei creştine. Botezul este evenimentul care are
loc o dată în viaţa omului, prin care noul creştin face public
faptul că acum este un copil al lui Dumnezeu şi că s-a
identificat astfel cu Isus Hristos, cu moartea şi învierea Sa.
Cina Domnului este un eveniment ce are loc o dată pe lună
şi simbolizează faptul că noi am primit mântuirea prin
suferinţa, moartea şi învierea lui Isus Hristos. Amândouă
slujbele se concentrează pe adevărul central al religiei
creştine.
VII. BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT (UNA DIN CELE
PATRU DOCTRINE CARDINALE)
Toţi creştinii sunt îndreptăţiţi să primească botezul cu
Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt era o experienţă
obişnuită pentru toţi credincioşii din Biserica primară.
Această experienţă aduce cu sine puterea divină pentru o viaţă
în slujire victorioasă. Creştinii primesc de asemenea daruri
spirituale pentru a-şi împlini lucrarea cu mai multă eficienţă
(Luca 24:49; Fapte 1:4,8; 1 Corinteni 12: 1-31).
Botezul cu Duhul Sfânt este o experienţă distinctă, diferită
de cea a mântuirii şi care vine în urma naşterii din nou (Fapte
8:12-17; 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9). Odată cu primirea
Botezului cu Duhul Sfânt, creştinul experimentează umplerea
cu Duhul Sfânt (Ioan 7:37-39; Fapte 4:8), însoţită de o putere
divină (Fapte 1:8).
Botezul cu Duhul Sfânt este una dintre doctrinele
principale ale mişcării penticostale. Unii creştini au crezut că
penticostalii evidenţiază mai mult persoana Duhului Sfânt în
detrimentul celorlalte două persoane ale Trinităţii (Dumnezeu
Tatăl şi Fiul Său Isus Hristos), precum şi în detrimentul
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doctrinelor fundamentale ale credinţei creştine: mântuirea şi
sfinţirea. Noi credem însă că penticostalii au introdus, după
secole de neglijenţă, în experienţa creştină, importanţa
persoanei şi a lucrării Duhului Sfânt.
VIII. DOVADA FIZICĂ, INIŢIALĂ, A
BOTEZULUI CU DUHUL SFÂNT
Botezul cu Duhul Sfânt este însoţit de primul semn fizic:
vorbirea în limbi (Fapte 2:24). Această vorbire în limbi este,
în principal, asemănătoare cu darul vorbirii în limbi.
(1 Corinteni 12:4-10,28). Diferenţa o dă scopul şi folosirea ei.
Manifestarea vorbirii în limbi poate fi observată în viaţa plină
de Duh Sfânt a fiecărui creştin, şi ar trebui să continue să se
manifeste pe tot parcursul vieţii de rugăciune a creştinului. Cu
toate astea, vorbirea în limbi se manifestă în mod frecvent în
public, de obicei la diverse întâlniri congregaţionale. Acest
dar este urmat de cel al tălmăcirilor. Ambele sunt date
persoanelor din interiorul Bisericii. Scopul este zidirea
spirituală a Bisericii.
Alţi creştini afirmă că un caracter asemenea lui Hristos şi
roada Duhului sunt cele mai potrivite dovezi ale botezului cu
Duhul Sfânt, şi nu vorbirea în limbi. Ei cred că experienţa
botezului cu Duhul Sfânt are loc în acelaşi timp cu botezul în
apă, fără nici o manifestare a vorbirii în limbi. Penticostalii
susţin vorbirea în limbi ca fiind dovada fizică iniţială a
botezului cu Duhul Sfânt, fenomen separat de mântuire. Acest
crez are la bază cele cinci împrejurări biblice ale primirii
darului vorbirii în limbi, menţionate în Fapte 2,8,9,10,19. Ca
atare, penticostalii afirmă cu tărie că Duhul Sfânt prinde viaţă
în inima fiecăruia dintre noi încă din momentul primirii
mântuirii, dar aceasta este o lucrare diferită de cea a botezului
cu Duhul Sfânt.
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IX. SFINŢIREA
Sfinţirea este un proces prin care noi am fost despărţiţi de
cel rău şi identificaţi cu tot ceea ce este bun, drept şi pur din
punct de vedere moral. Vorbim aici despre o transformare
totală a caracterului creştinului care se pune la dispoziţia lui
Dumnezeu (Rom. 2:1,2; 1 Tes. 5:23; Evrei 13:12). Scriptura
ne învaţă că suntem sfinţi pentru că Dumnezeu este Sfânt
(1 Petru 1:16; Evrei 12:14). Trăirea în sfinţenie este posibilă
doar prin puterea Duhului Sfânt.
Un creştin este sfinţit prin simpla identificare cu Hristos şi
prin acceptarea, în credinţă, a jertfei supreme a lui Hristos.
Sfinţirea este o recunoaştere zilnică a uniunii noastre cu
Dumnezeu prin Fiul Său Isus Hristos. Prin această identificare
creştinul trebuie să-I închine fiecare domeniu din viaţa sa lui
Dumnezeu, şi să-L lase pe Duhul Sfânt să preia controlul
asupra vieţii lui (Romani 6:1-11,13; 8:1,2,13; Galateni 2:20;
Filipeni 2:12,13; 1 Pet.1:5).
Mântuirea nu reprezintă sfârşitul creşterii spirituale a unui
creştin. Cu toate că am fost declaraţi sfinţi şi sfinţiţi prin
mântuire, în creşterea noastră spirituală avem de trecut prin
mai multe experienţe. Pe măsură ce creştinul se supune
Cuvântului lui Dumnezeu şi lucrării Duhului Sfânt, el va fi
treptat transformat într-o natură divină, ca cea a lui Hristos.
Această doctrină este deosebit de importantă pentru că mulţi
creştini nu mai cresc spiritual după ce au primit mântuirea,
sau după ce au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Dar,
scopul major al lui Dumnezeu este ca roada Duhului Sfânt din
vieţile noastre să fie pe zi ce trece tot mai evidentă.
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X. BISERICA SI LUCRAREA EI: MISIUNEA
Aşa cum apare descrisă în Biblie, Biserica este alcătuită
din oamenii care cred în Isus Hristos. Biserica îi include pe
toţi creştinii şi nu cunoaşte barieră de vârstă, rasă, gen
sau denominaţiune. Ea este trupul Iui Hristos, locul în care
sălăşluieşte Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Hristos este capul
Bisericii. Fiecare creştin este parte integrantă a Bisericii.
Numele tuturor credincioşilor (ale acelora ce alcătuiesc
Biserica) sunt scrise în ceruri (Efeseni 1:22-23; 2:22;
Evrei 12:23).
Scopul major al lui Dumnezeu pentru omenire este
mântuirea celor pierduţi (Luca 19:10). El doreşte să fie
glorificat de toţi oamenii (Apocalipsa 19:10; 22:9) şi să
formeze un singur trup din toţi credincioşii maturi în credinţă,
care să se asemene lui Isus Hristos - Fiul Său (Efeseni 4:12).
De aceea prioritatea Adunărilor lui Dumnezeu, ca parte a
bisericii este:
1. Să fie un agent al evanghelizării oamenilor (Fapte 1:8;
Matei 28:19-20; Marcu 16:15-16).
2. Să devină un trup unit, în care omul să-L glorifice pe
Dumnezeu (1 Corinteni 12:13).
3. Să contribuie la realizarea scopului lui Dumnezeu:
zidirea sfinţilor creaţi după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu.
Pentru realizarea acestor trei scopuri majore ale Bisericii,
membrii Adunărilor lui Dumnezeu sunt instruiţi şi încurajaţi
să se roage pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt,
conform învăţăturii Noului Testament. Ca rezultat al
botezului, creştinii se implică în evanghelizări prin puterea
Duhului Sfânt, însoţite de minuni (Marcu 16:15-20; Fapte
4:29-31; Evrei 2:3-4) şi îl glorifică pe Dumnezeu într-o
dimensiune spirituală nouă (1 Cor. 2:10-16; 1 Cor. 12-14).
Creştinii plini de Duhul Sfânt urmează modelul primilor
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creştini şi propovăduiesc lucrarea lui Dumnezeu, dând dovadă
de maturitate spirituală în lucrarea pe care o fac. Ei trăiesc o
viaţă curată, iar darurile spirituale ce le-au fost încredinţate se
manifestă în lucrarea lor. Toţi lucrează împreună pentru a
forma Biserica, simbolul Trupului lui Hristos (1 Cor.12:28;
14:12; Galateni 5:22-26; Efeseni 4:11-12; Coloseni 1:29).
Importantul rol al Bisericii (toţi membrii Trupului lui
Hristos) în lucrarea lui Dumnezeu este recunoscut de toţi
creştinii născuţi din nou; cu toate acestea, biserica locală este
adesea prea puţin apreciată şi aproape deloc înţeleasă. Unii
creştini aflaţi în misiune aleg să înfiinţeze noi centre creştine
atunci când nu găsesc o biserică locală pe placul lor. Din
nefericire, ei nu se supun poruncii speciale a lui Dumnezeu,
aceea ca toţi creştinii să se unească într-un singur Trup
(Evrei 10:25). Urmărirea unui serviciu de închinare la
televizor sau ascultarea unei slujbe religioase la radio nu vor
fi niciodată suficiente. Scopul lui Dumnezeu cu privire la
poporul Său este închinarea, zidirea şi încurajarea de a
petrece timp în mijlocul altor creştini.
XI. MISIUNEA
Implicarea în misiune, ca răspuns la chemarea divină, este o
cerinţă biblică. Este parte din scopul lui Dumnezeu în ce
priveşte conducerea Bisericii: evanghelizarea oamenilor
(Marcu 16:16-20), proslăvirea Numelui Său (Ioan 4:23-24) şi
„zidirea Trupului lui Hristos" (Efeseni 4:11-16).
Toţi creştinii plini de Duhul Sfânt din adunările penticostale
ar trebui să fie motivaţi de Duhul Sfânt să se implice în
lucrarea de misiune a bisericii. De aceea, Dumnezeu a
pregătit lideri spirituali care să înveţe şi să conducă adunarea
în lucrarea sa de slujire, pentru întâmpinarea atât a nevoilor
spirituale, cât şi a celor materiale, în interiorul sau în afara
bisericii locale. Liderii spirituali trebuie să fie recunoscuţi ca
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daruri ale lui Hristos pentru Biserică (Efes.4:11), oferinduli-se
respectul şi aprecierea corespunzătoare. Această doctrină este
deosebit de importantă, deoarece întregul succes pe care îl are
o adunare în împlinirea misiunii ei depinde foarte mult de
liderii care au ungerea Duhului Sfânt.
XII. VINDECAREA DIVINA (UNA DINTRE
DOCTRINELE CARDINALE)
Vindecarea divină este una dintre învăţăturile biblice
fundamentale propovăduită de biserica penticostală. Vindecarea bolii este urmarea intervenţiei divine, atunci când este
cerută, cu credinţă, de cel bolnav sau de cei apropiaţi lui. Atât
Vechiul cât şi Noul Testament relatează nenumărate cazuri în
care oamenii au fost vindecaţi în urma rugăciunii. În Noul
Testament întâlnim şi practica ungerii cu untdelemn, înainte
de rugăciunea cu punerea mâinilor practicată de către
apostoli. Vindecarea este un privilegiu de care pot beneficia
toţi creştinii (Isaia 53:4-5; Matei 8:16-17; Iacov 5:14-16).
Răspândirea spectaculoasă a mesajului penticostal şi
creşterea numărului de credincioşi pot fi atribuite şi lucrării
speciale a lui Dumnezeu în vieţile oamenilor cu diverse
probleme emoţionale, spirituale şi fizice. Mulţi credincioşi
din Adunările lui Dumnezeu au experimentat în mod personal
manifestarea Duhului Sfânt în viaţa lor. Unii au primit
vindecarea chiar pe patul de suferinţă. Cu toate astea, nu toţi
oamenii primesc vindecarea. Biblia ne învaţă că moartea este
experienţa prin care vom trece toţi (Evrei 9:27). Deşi nu ne
putem explica de ce unii oameni primesc vindecare, iar alţii
nu, Dumnezeu cunoaşte şi înfăptuieşte totul după planul Său,
cunoscut doar de El. Faptul că mii de oameni nu primesc
vindecare nu contrazice ideea că Dumnezeu o dă. În fiecare
adunare penticostală există persoane care au experimentat
vindecarea divină.
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XIII. A DOUA VENIRE A LUI HRISTOS (UNA
DINTRE CELE PATRU DOCTRINE)
Toţi creştinii care au murit vor învia şi îl vor întâlni pe
Domnul în văzduh. Creştinii care nu au murit vor fi ridicaţi la
ceruri pentru a trăi cu Domnul pentru eternitate. Adevărul
scriptural al reîntoarcerii lui Isus este numit în Biblie
„răscumpărarea trupului" (Romani 8:23; 1 Cor. 15:51-52;
1 Tesaloniceni 4:16-17; Tit 2:13).
Această doctrină este extrem de importantă pentru că
asigură justificarea principală pentru trăirea unei vieţi sfinte.
Pentru un creştin, a doua venire a lui Isus este într-adevăr o
nădejde binecuvântată! Răpirea va pune capăt tuturor
suferinţelor, durerilor şi încercărilor. Şi toţi creştinii vor fi cu
Domnul în slavă pentru eternitate. Deşi trupul nu este înviat
în acest proces de moarte şi viaţă, sufletul este şi va fi
întotdeauna viu, în prezenţa Domnului (2 Corinteni 5:8).
Pentru un păcătos, însă, Răpirea reprezintă orice, în afară
de nădejde. Să fi lăsat la urmă va provoca o suferinţă
profundă, timp în care Dumnezeu va judeca pe cei ce nu I
s-au supus. Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să vină la
pocăinţă şi să aibă părtăşie cu El.
Dumnezeu aşează preocuparea pentru cei pierduţi în
inimile celor care-L cunosc deja. De aceea, principala
misiune a Bisericii este să ducă mesajul Său mai departe,
pentru ca tot mai mulţi oameni să primească mântuirea
înaintea Judecăţii de Apoi.
XIV. DOMNIA DE O MIE DE ANI A LUI HRISTOS
A doua venire a lui Hristos include răpirea tuturor
creştinilor la cer. Este ceea ce noi numim nădejdea
binecuvântată, urmată de întoarcerea vizibilă a lui Hristos
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împreună cu toţi sfinţii pentru a împăraţi o mie de ani pe
pământ (Zaharia 14:5; Matei 24:27,30; Apocalipsa 1:7;
19:11-14; 20:1-6). Această domnie de o mie de ani va aduce
mântuirea Israelului ca naţiune (Ezechiel 37:21-22; Romani
11:26-27) şi restaurarea păcii universale (Psalmul 72:3-8;
Isaia 11:6-9; Mica 4:3-4).
Uneori pare că diavolul a robit atât de mult lumea, încât
eliberarea ei este imposibilă. Dumnezeu nu a murit însă, după
cum afirmă unii sceptici. El a spus că într-adevăr condiţia
socială, morală şi spirituală a omului se va înrăutăţi înainte de
venirea Sa. Ştiind acest lucru, n-ar trebui să ne pierdem
speranţa, chiar dacă numărul crimelor şi al calamităţilor
naturale creşte pe zi ce trece. Cuvântul lui Dumnezeu a prezis
tot ceea ce vedem noi astăzi, dar tot El ne spune că în cele din
urmă El va învinge. împărăţia de o mie de ani va demonstra
că domnia, guvernarea Sa sunt infailibile. Profeţiile biblice
indică faptul că poporul lui Israel va avea un loc aparte în
planul lui Dumnezeu, în vremurile din urmă.
Noi credem că inimile multor evrei vor fi convertite de
Mesia, şi îşi vor întoarce privirile spre Cel ce a murit pentru ei
şi pentru întreaga omenire.
XV. JUDECATA FINALA
Va fi o judecată la care toţi păcătoşii - vii sau morţi - vor fi
judecaţi după felul în care-şi vor fi trăit vieţile. Toţi cei ale
căror nume nu vor fi găsite în Cartea Vieţii (lista cu numele
celor care au primit iertarea lui Hristos) vor fi aruncaţi pentru
veşnicie în iazul de foc, împreună cu diavolul şi cu ceata Lui
de îngeri, fiara şi profetul mincinos. Acest lucru reprezintă, de
fapt, o a doua moarte (Mat.25:46; Mar.9:43-48; Apoc. 19:20;
20:11-15).
Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, dar El este
totuşi Dumnezeu. El nu poate accepta păcatul. Una dintre
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învăţăturile false afirmă că toţi oamenii, fie că sunt drepţi sau
nu, vor primi mântuirea în cele din urmă. Această doctrină
contravine învăţăturii Bibliei, care ne vorbeşte despre
importanţa mântuirii şi a trăirii în neprihănire, deoarece,
finalmente, toţi oamenii vor avea parte de judecata de apoi,
unii pentru răsplătire, iar alţii pentru osândă (2 Cor.5:10).
XVI. UN CER NOU ŞI UN PAMANT NOU
2 Petru 3:13: „Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm
ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea”
(Apoc. 21:22).
În mijlocul încercărilor şi al dificultăţilor din viaţa noastră,
suntem încurajaţi de promisiunile date de Dumnezeu prin
Cuvântul Său. Isus a făgăduit ucenicilor Săi, şi a făcut această
promisiune tuturor generaţiilor de creştini: Ioan 14:2-3: „în
casa Tatălui Meu Sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi
spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi
duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu
Mine, ca acolo unde Sunt Eu, să fiţi şi voi”.
După împărăţia de o mie de ani, creştinii vor locui veşnic
cu Dumnezeu şi vor avea acces la un univers minunat.
Importanţa acestei doctrine rezidă în ideea că ni se oferă
siguranţa unui viitor într-o lume mult mai bună decât aceasta.
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CAPITOLUL X
BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT
Motto: „Şi orişicui va vorbi împotriva Fiului omului, i se va
ierta; dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt,
nu i se va ierta.
Când vor vor duce înaintea sinagogilor, înaintea
dregătorilor, şi înaintea stăpânirilor, să nu vă
îngrijoraţi, cum veţi răspunde pentru apărarea
voastră, nici ce veţi vorbi.” (Luca 12: 10 - 12)

Puţine sunt doctrinele bisericeşti care au ridicat întrebări
controversate cu privire la acest subiect. Disputa are ca punct
de plecare misiunea Cincizecimii descrisă în Fapte, capitolul
2. Mulţi martori de atunci au generat adevărate controverse la
care apostolul Petru le răspunde printr-o predică specială. El
face referire astfel la Vechiul Testament pentru a aduce puţină
lumină asupra problematicii Duhului Sfânt.
De-a lungul istoriei Bisericii, Duhul Sfânt nu a fost
niciodată pasiv. începând cu Tertulian din secolul al II-lea
până în secolul al X-lea, John Wesley din secolul al XVIII-lea
şi apoi mişcările americane din secolul al XlX-lea, oamenii au
experimentat manifestările puternice ale Duhului Sfânt. Dar,
una dintre cele mai mari revărsări ale Duhului Sfânt a început
în secolul XX. Câteva dintre grupurile sfinţeniei ai căror
membrii au căutat să experimenteze o nouă revărsare a
darurilor divine, au fost, la acele întâlniri, martorii minunilor
similare celor prezentate în cartea Faptele Apostolilor. Aceia
care au experimentat botezul cu Duhul Sfânt, au vorbit în
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limbi, au profeţit şi s-au rugat pentru cei bolnavi, care ulterior
au primit vindecarea, cucerind astfel întreaga lume.
Penticostalii secolului XX au înţeles experienţele lor
spirituale ca fiind o împlinire a promisiunii lui Isus din Fapte
1:4,5. Mulţi penticostali au fost ridiculizaţi în public şi
alungaţi din bisericile locale datorită credinţei lor în lucrarea
Duhului Sfânt.
Cu toate astea, mişcarea de trezire spirituală lua
amploare. S-au închiriat la început clădiri modeste,
frecventate iniţial de oameni săraci sau modeşti pe plan
material. Numărul crescător al miracolelor a atras chiar
oameni de afaceri sau din înalta societate.
În următorii 50 de ani creştinii penticostali şi-au ridicat
biserici şi instituţii de pregătire a misionarilor. Au organizat
şcoala duminicală ca un mod de a educa atât copiii cât şi
adulţii şi au trimis misionari pretutindeni. Nu şi-au pierdut
niciodată încrederea în lucrarea Duhului Sfânt din vieţile
oamenilor.
În anii 1960 un alt curent de trezire spirituală a revărsat
binecuvântări printre penticostali. Mulţi lutherani au început
să vorbească în alte limbi şi să se roage pentru vindecarea
celor bolnavi. Mulţi romano-catolici şi-au ridicat mâinile în
închinare şi s-au rugat prin Duhul.
Astăzi, creştinii din toate denominaţiunile privesc din nou
la „promisiunea Tatălui". Această experienţă, care se
distinge de cea a primirii mântuirii, îi oferă creştinului o viaţă
împlinită în Duhul Sfânt.
Întrebările care s-au ridicat cu privire la Botezul cu
Duhul Sfânt sunt legitime şi nu fac altceva decât să pună
sufletul într-o relaţie cât mai intimă cu Dumnezeu.
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ÎNTREBĂRI PRIVITOARE LA BOTEZUL
CU DUHUL SFÂNT
A. SCOPUL BOTEZULUI CU DUHUL SFÂNT

Creştinii primesc Duhul Sfânt odată cu mântuirea?
Dacă da, în ce măsură această experienţă este diferită de
cea a Botezului cu Duhul Sfânt?
Când oamenii îl acceptă pe Isus ca Mântuitor, Duhul Sfânt
începe o lucrare în vieţile lor. Duhul Sfânt, care îşi găseşte
adăpost în inima omului, este Cel care îl atenţionează atunci
când greşeşte, arătându-i în acelaşi timp credincioşia lui
Dumnezeu. Nici un om nu devine creştin fără lucrarea de har
a Duhului Sfânt (Ioan 6:44; 14:17; Romani 8:9; 1 Cor.12:13).
Totuşi, mai există o lucrare distinctă a Duhului Sfânt,
numită Botezul cu Duhul Sfânt (Matei 3:11; Luca 11:13;
24:49; Fapte 2:33,38). Prin această lucrare creştinul primeşte
darurile Duhului Sfânt, aşa cum Tatăl Ceresc a promis.
Scopul principal al Botezului cu Duhul Sfânt este de a oferi
mai multă putere mărturiei creştinilor (Fapte 1:8), dar şi o mai
profundă bucurie în slujire, şi în viziunea pentru planul ce
trebuie aplicat, astfel încât tot mai mulţi oameni să se întoarcă
la Hristos.
Poate o persoană să primească viaţa veşnică fără a
experimenta Botezul cu Duhul Sfânt? Şi dacă da, atunci
de ce este nevoie să fim botezaţi şi în Duhul?
Primirea vieţii veşnice nu depinde de botezul cu Duhul
Sfânt, deoarece mântuirea nu vine prin har ci prin credinţă
(Habacuc 2:4; Ioan 6:28,29; Galateni 3:6; 5:6; Efes. 2:8), ci
este darul pregătit pentru noi de Hristos atunci când a murit
pe Cruce. Tot ceea ce avem de făcut este să acceptăm acest
dar, după cum tâlharul de pe cruce a primit siguranţa
veşniciei, alături de Hristos, în locurile cereşti. Mulţi afirmă:
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„Dacă nu vorbeşti în limbi nu vei intra în cer". Această
afirmaţie însă este falsă, pentru că ea contrazice Scriptura.
Deşi Biblia nu susţine ideea că mântuirea este condiţionată
de Botezul cu Duhul Sfânt, totuşi spune că Isus le-a poruncit
ucenicilor să aştepte pogorârea Duhului Sfânt după înălţarea
Sa la cer (Luca 24:49; Fapte 1:8). Biblia ne spune „să fim
plini cu Duhul" (Efeseni 5:18). Această poruncă specială cere
să fie respectată şi preţuită de orice creştin. Odată cu această
experienţă, înţelegerea darurilor divine cunoaşte o treaptă
spirituală superioară (1 Corinteni 2:9-13).
Din moment ce o persoană este botezată cu Duhul
Sfânt, de ce este nevoie ca ea să fie reumplută mai târziu?
În ziua Cincizecimii 120 de ucenici au fost „umpluţi" cu
Duhul Sfânt (Fapte 2:4). Acest lucru a împlinit promisiunea
pe care le-o făcuse Hristos cu câteva zile mai înainte. El a
spus „Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile,
veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt" (Fapte 1:5). Această
experienţă a botezului cu Duhul Sfânt este de fapt începutul
unui şir de experienţe. Dumnezeu vrea ca noi să fim mereu
umpluţi cu Duhul Sfânt.
Pentru o mai bună înţelegere a acestui fenomen, o analogie
ar fi binevenită. Creştinii pot fi comparaţi cu nişte rezervoare
de producere a curentului electric. Acceptarea lui Hristos
poate fi comparată cu momentul final al construirii rezervorului. Creştinul are potenţialul de a fi util şi de a-i influenţa
şi pe alţii. Dar până când nu se primeşte apa care pune în
mişcare rezervorul, nu se produce energie. Deci, atâta timp
cât porţile bazinului rămân deschise, apa poate pătrunde. La
fel se întâmplă şi cu inima creştinului; atât timp cât ea este
deschisă Cuvântului, Duhul Sfânt se va revărsa şi o va umple
de binecuvântări. Numai atunci putem spune că suntem
eficienţi în lucrare. Mai mult, această experienţă nu este un
proces continuu. Atunci când puterea noastră spirituală se
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reduce, trebuie să ne reîntoarcem la sursă şi să lăsăm Duhul
Sfânt să se reverse şi să ne umple cu o nouă putere. Iată ceea
ce au experimentat creştinii din vremea lui Isus, atunci când
au fost botezaţi cu Duhul Sfânt. Dar, mai târziu, când
persecuţia a fost îndreptată împotriva lor, ei au avut nevoie de
o reorientare spre sursa de energie. S-au rugat lui Dumnezeu
din nou şi „au fost umpluţi cu Duhul Sfânt" (Fapte 4:31).
Secretul unei vieţi pline de Duh Sfânt constă în acceptarea
acelui proces continuu de primire şi dăruire, de a fi umplut cu
Duhul Sfânt şi de a împărtăşi cu ceilalţi ceea ce Dumnezeu
ţi-a dat, de a primi puterea lui Dumnezeu şi de a o folosi în
misiunile bisericeşti.
Care este diferenţa dintre „vorbirea în alte limbi"
atunci când persoana este botezată cu Duhul Sfânt şi
„vorbirea în alte limbi" în public? Care este avantajul
„rugăciunii în alte limbi" în viaţa particulară a unui
creştin?
Există câteva utilizări sau scopuri ale vorbirii în alte limbi,
toate în conformitate cu Noul Testament:
1. Ca dovadă exterioară a botezului cu Duhul Sfânt (Fapte
2:4; 10:46; 19:6)
2. Ca dar pentru zidirea bisericii, atunci când această
vorbire în limbi este tălmăcită (1 Corinteni 12:10).
3. Ca mărturie pentru cei necredincioşi care probabil vor
ajunge să creadă (1 Corinteni 14:22).
4. Ca sursă de putere de la Dumnezeu, pentru trăirea unei
vieţi creştine eficiente (1 Corinteni 14:2,4; 14:18).
În toate aceste cazuri, vorbirea în alte limbi este aceeaşi,
dar are scopuri diferite. Neînţelegerea adecvată a folosirii sau
a scopului vorbirii în alte limbi a generat multă confuzie
printre creştini. La momentul botezului cu Duhul Sfânt, prin
vorbirea în alte limbi, este glorificat Dumnezeu. La fel se
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întâmplă şi cu creştinii din ziua de astăzi; odată cu botezul
Duhului Sfânt, ei primesc şi darul vorbirii în limbi. Cu toţii
suntem martorii acestei experienţe, deşi nu toţi o primim. în
plus, acest dar necesită un altul odată cu el: tălmăcirea
limbilor. Privitor la vorbirea în limbi în public, cineva din
adunare este motivat să vorbească în limbi, pentru ca apoi altă
persoană să fie motivată de Duhul Sfânt să ofere tălmăcirea.
într-un astfel de cadru spiritual, Duhul Sfânt este Cel care
oferă o modalitate de închinare şi de proslăvire a lui
Dumnezeu. Scopul acestui dar constă în zidirea bisericii
(1 Corinteni 14:2-12).
Rugăciunea făcută în limbi în timpul de părtăşie personală
cu Dumnezeu este o lucrare adiţională a Duhului Sfânt. Mulţi
creştini din vremea noastră mărturisesc faptul că rugăciunea
în limbi îmbogăţeşte viaţa spirituală a creştinului respectiv.
Limitele intelectului sunt cucerite de Duhul Sfânt care dă
putere sufletului prin închinarea sa înaintea lui Dumnezeu.
Toate barierele limbajului uman dispar atunci când Duhul
Sfânt îşi revarsă din belşug darurile în inimă. Este ca şi cum
cerul şi pământul s-ar reuni pe acelaşi câmp glorios de
închinare.
Din moment ce vorbirea în limbi se manifestă în mod
public, n-ar trebui să fie cineva să ofere şi tălmăcirea?
Cine anume ar trebui s-o facă?
În 1 Corinteni 14, Apostolul Pavel afirmă în mod clar că
vorbirea publică în limbi într-o comunitate de credincioşi este
acceptată doar dacă este urmată şi de o traducere. Această
afirmaţie a generat însă anumite neînţelegeri; de aceea el
afirmă în 1 Corinteni 14:9,20,23,28: „Tot aşa şi voi, dacă nu
rostiţi cu limba o vorbă înţeleasă, cum se va pricepe ce
spuneţi? Atunci parcă aţi vorbi în vânt; Fraţilor, nu fiţi copii
la minte; ci, la răutate, fiţi prunci; iar la minte, fiţi oameni
mari; Deci, dacă s-ar aduna toată Biserica la un loc, şi toţi ar
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vorbi în alte limbi, şi ar intra şi dintre cei fără daruri sau
necredincioşi, n-ar zice ei că sunteţi nebuni?; Dacă nu este
cine să tălmăcească, să tacă în Biserică, şi să-şi vorbească
numai lui însuşi şi lui Dumnezeu".
Tot datorită liberei practici a vorbirii în alte limbi,
apostolul Pavel subliniază superioritatea profeţiei faţă de
vorbirea în limbi fără tălmăcire (1 Corinteni 14:5).
Responsabilitatea traducerii limbilor este atribuită celui
care o oferă. Cel care vorbeşte în limbi, fie se asigură mai
întâi că în adunare este cineva care poate să-1 traducă, fie este
pregătit el însuşi să o facă (1 Corinteni 14:13,27,28).
Cine beneficiază de vorbirea în limbi urmată imediat
de o tălmăcire?
Se poate vorbi despre un dublu scop al vorbirii în limbi. În
primul rând, vorbirea în limbi ţinteşte să fie o mărturie pentru
cei ce nu cred în puterea Duhului Sfânt. Un al doilea scop al
său este zidirea sufletească a bisericii. Vorbirea în limbi şi
tălmăcirea declară atotputernicia lui Dumnezeu, preamăresc
Numele Său şi-i motivează pe creştini să I se închine lui
Dumnezeu în duh şi-n adevăr. Tot ea este cea care încurajează
biserica în misiunea pe care o are de îndeplinit.
În 1 Corinteni 14 Pavel scrie că vorbirea în limbi este un
semn dat în primul rând pentru cei necreştini. De înţeles este
faptul că vorbirea în limbi, tradusă corespunzător, vorbeşte
despre gloria lui Dumnezeu. Necreştinul va fi atras de această
formă de manifestare.
Unii însă confundă vorbirea în limbi cu darul profeţiei.
Apostolul Pavel a făcut diferenţa între cele două: el a afirmat
că scopul profeţiei este acela de a întări, de a încuraja şi de a
oferi pace în Domnul; ca atare, profeţia este benefică în
primul rând creştinilor: 1 Cor. 14:3,31. De asemenea, Pavel
atrage atenţia asupra faptului că necreştinii care aud cuvântul
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profetic se pot pocăi, şi astfel îşi pot întoarce faţa spre
Dumnezeu (1 Corinteni 14:24,25).
Este posibil ca tălmăcirea vorbirii în limbi să vină în
contradicţie cu învăţăturile Biblice?
Dacă Duhul Sfânt este cu adevărat Cel ce a inspirat
traducerea, atunci aceasta nu va contrazice niciodată
învăţăturile Biblice.
Dacă tălmăcirea contrazice Biblia, atunci aceasta trebuie
anulată. Biblia este standardul la care orice tălmăcire trebuie
raportată.
De exemplu, în urmă cu câţiva ani, în timpul unei slujbe
religioase, s-a rostit un cuvânt profetic: „şi oasele Sale au fost
zdrobite", fapt care contravine învăţăturii biblice din 1 Ioan
19:36: Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească
Scriptura: „Nici unul din oasele Lui nu va fi sfărâmat”.
Biblia nu poate fi contrazisă (Psalm 119:89; Matei 5:18;
24:35; 1 Petru:25). Evangheliile sunt complete, nu li se mai
poate adăuga nimic (Apocalipsa 22:18,19).
Apostolul Pavel n-a ezitat nici o clipă în a trasa liniile
directoare conform cărora darurile Duhului Sfânt trebuie să
opereze: 1 Corinteni 14:29: „cât despre prooroci, să vorbească
doi sau trei, şi ceilalţi să judece"; 1 Cor.14:32: „Duhurile
proorocilor Sunt supuse proorocilor". Ca atare, toate darurile
spirituale sunt divine, de origine sfântă. Ele au fost oferite
oamenilor, dar tot ele trebuie să opereze în conformitate cu
învăţăturile biblice. Ordinea (disciplina) stabilită de liderii
aleşi de biserică, reflectă adevărata cale a lui Dumnezeu
(1 Corinteni 14:33,40).
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Noi, ca persoane, ce rol jucăm în biserică pentru a
asigura o mai bună funcţionare a vorbirii în limbi sau a
altor daruri spirituale?
Disponibilitatea umană a fost mereu o parte integrantă din
scopurile lui Dumnezeu. în Scriptură există o îngemănare
evidentă între scopurile suverane ale lui Dumnezeu şi
disponibilitatea umană în implementarea acestora.
Darurile spirituale funcţionează doar în strânsă legătură cu
această disponibilitate umană. Deşi darurile sunt
supranaturale atât ca provenienţă cât şi ca mod de
funcţionare, manifestarea lor este posibilă numai dacă există
inimi supuse şi gata de slujire. Isus le porunceşte ucenicilor în
Luca 24:24: „şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui
Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de
sus”. Apoi Fapte 2: 4 spune: „şi toţi s-au umplut de Duh
Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da
Duhul să vorbească". Probabil, această relaţie dintre Duhul
Sfânt şi disponibilitatea umană poate fi reliefată cel mai bine
în modul următor: creştinul trebuie să dobândească o
înţelegere clară a bazelor biblice privitoare la darurile
promise; el trebuie să dorească cu ardoare ca aceste daruri să
se supună voinţei interioare, singura cale prin care Duhul
Sfânt îşi face simţită prezenţa. Dar creştinul trebuie să-şi pună
la dispoziţia Duhului Sfânt inima, sentimentele, voinţa şi
dorinţa; numai astfel Acesta va putea funcţiona. Secretul
constă într-o disponibilitate supusă, însoţită de o dorinţă
sinceră de a-i fi plăcut lui Dumnezeu.
B. RĂSPUNSURI BIBLICE LA DIFERITE ÎNTREBĂRI

Este posibil ca o persoană să fie umplută cu Duhul
Sfânt fără să aibă darul vorbirii în limbi?
Pentru început, trebuie să verificăm ceea ce spune
Scriptura. În Fapte 2:4 ni se spun următoarele: „şi toţi s-au
umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi,
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după cum le da Duhul să vorbească". Apoi, în Fapte 10:44,46:
„Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul
Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul; Căci îi auzeau
vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu", iar Fapte 19:6:
„Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a
pogorât peste ei, şi vorbeau în alte limbi, şi prooroceau". Este
evident faptul că şi Pavel era umplut cu Duhul Sfânt şi că
vorbea în limbi (Fapte 19:7; 1 Corinteni 14:18). Aceste
versete arată în mod clar raptul că vorbirea în limbi este prima
dovadă exterioară a botezului cu Duhul Sfânt. Primii creştini
primeau şi darul vorbirii în limbi atunci când primeau botezul
cu Duhul Sfânt, fapt valabil şi în zilele noastre. Milioane de
credincioşi din întreaga lume împărtăşesc această experienţă.
Plinătatea Duhului Sfânt, evidenţiată la început prin
fenomenul vorbirii în limbi, este experienţa comună tuturor
creştinilor, care o acceptă cu bucurie.
Există însă oameni care experimentează aceeaşi trăire
dinamică a unei vieţi schimbate de Duhul Sfânt, dar care n-au
primit darul vorbirii în limbi. De aceea, noi afirmăm cu tărie
că nu privim darul vorbirii în limbi ca pe o dovadă spirituală
superioară, ci el este valoroasa promisiune făcută de Hristos,
şi consemnată în Cuvântul lui Dumnezeu. Ignorarea sa duce
la pierderea unei mari binecuvântări.
La prima revărsare a Duhului Sfânt menţionată în
Noul Testament, au venit din cer limbi de foc şi un sunet
ca vâjiitul unui vânt puternic. De ce în zilele noastre nu
mai au loc experienţe de genul acesta?
În Biblie ni se spune la Fapte 2:3,4: „Nişte limbi ca de foc
au fost văzute împărţiiidu-se printre ei, ...şi toţi s-au umplut
de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după
cum le da Duhul să vorbească". Se pare că astfel de fenomene
au avut loc numai o dată în istorie. Această experienţă a arătat
în mod dramatic importanţa revărsării Duhului Sfânt asupra
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ucenicilor. Să însemne oare acest lucru faptul că nu vor mai
exista demonstraţii de felul acesta? Este o greşeală să gândim
astfel? Unii creştini experimentează o bucurie imensă, alţii
izbucnesc în hohote de plâns, şi în alte forme de manifestare.
Toate însă sunt generate de o exaltare puternică faţă de tot
ceea ce este divin. Duhul Sfânt este cel care decide felul de
manifestare, în funcţie de personalitatea fiecărui creştin, însă
vorbirea în limbi este experienţa împărtăşită de toţi creştinii
penticostali din întreaga lume.
Este posibil să-L primeşti pe Domnul Isus în inima ta şi
în acelaşi timp să fii botezat cu Duhul Sfânt?
Nu trebuie să existe un salt temporal între convertire şi
botezul cu Duhul Sfânt. Cu toate astea, pentru acest lucru se
cere ca o persoană să fie în primul rând creştină. Botezul nu
este pentru cei ce nu sunt creştini.
În primul rând, Duhul Sfânt este cel care lucrează la inima
păcătosului arătându-i păcatele sale şi descoperindu-i-L pe
Isus Hristos ca Mântuitor personal. Apoi El umple viaţa
creştinului cu putere divină pentru o trăire victorioasă cu
Dumnezeu.
Una dintre cele două îndatoriri ale Duhului Sfânt este de a
regenera, cealaltă de a da putere. Aceste două îndatoriri nu au
aceeaşi semnificaţie; ele se succed. Mulţi creştini pot
afirma că mai întâi L-au acceptat pe Isus ca Domn şi
Mântuitor şi abia mai târziu au experimentat botezul cu Duhul
Sfânt.
1 Corinteni 13:8 spune: „Dragostea nu va pieri
niciodată. Proorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta;
cunoştinţa va avea sfârşit.” Oare acest verset susţine ideea
că botezul cu Duhul Sfânt a avut valabilitate acum
aproape 2000 de ani, doar pentru cei dintâi creştini?
Pentru a putea înţelege mai bine această afirmaţie, trebuie
să privim contextul în care a fost făcută. Pavel vorbeşte aici
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despre un viitor necunoscut atât celor din vremea aceea cât şi
nouă astăzi. Când va veni ziua aceea, nu va mai fi nevoie de
botezul cu Duhul Sfânt.
Cu toate acestea, manifestările de genul acesta sunt încă
necesare. Nu există nici o dovadă concretă a faptului că
vorbirea în limbi va dispărea. Pavel afirmă că darurile
spirituale vor opera spre slava lui Dumnezeu, până când El va
veni să-şi stabilească împărăţia,
Din moment ce Pavel sugerează în 1 Corinteni 14:19
c": este mai bine să se rostească numai cuvinte inteligibile
în biserică, nu putem deduce faptul că vorbirea în limbi
nu mai este necesară în zilele noastre?
Afirmaţia din 1 Cor. 14:18 pare oarecum contradictorie;
dar dacă analizăm mai atent contextul, contradicţia dispare.
Astfel, înţelegem că Pavel se referă la vorbirea în limbi din
timpul serviciilor religioase, fără ca cineva să le dea
tălmăcirea. 1 Corinteni 14:13,32,33. El subliniază necesitatea
tălmăcirii pentru stabilirea disciplinei în activităţile
bisericeşti. Pavel pune însă accent pe rolul important ce-1
ocupă vorbirea în limbi în viaţa personală a creştinului
(1 Corinteni 14:4). Ca atare, putem afirma că Pavel nu s-a
opus vorbirii în limbi. El menţionează doar simplul fapt că
atunci când se vorbeşte în limbi într-o adunare, trebuie să fie
cineva care să traducă ceea ce se spune, pentru zidirea
bisericii.
Se poate vorbi despre o autenticitate a ungerii cu
Duhul Sfânt în zilele noastre?
Ceea ce experimentăm noi astăzi a fost profeţit de Ioel şi
împlinit în ziua Cincizecimii. Rolul pe care 1-a avut biserica
primară, înarmată cu Duhul Sfânt, a fost de a fi schimbat
lumea acelor vremuri; schimbări similare au loc de atunci
înainte în vieţile creştinilor. Hristos este propovăduit, vieţile
135

oamenilor sunt mântuite, bolnavii sunt vindecaţi, împărăţia lui
Dumnezeu se răspândeşte.
De ce susţin creştinii cu atâta dârzenie vorbirea în
limbi, când ea este menţionată doar de vreo câteva ori în
Fapte 2 şi în 1 Corinteni 14:2?
Creştinii penticostali, care sunt bine înrădăcinaţi în
Cuvântul lui Dumnezeu, nu dau o mai mare importanţă
vorbirii în limbi în detrimentul celorlalte manifestări ale
Duhului Sfânt şi nu neglijază nici importanţa botezului prin
scufundare sau mântuirea, adică naşterea din nou. Ei dau
importanţă acestui dar spiritual în aceeaşi măsură în care o dă
şi Noul Testament. Dumnezeu stabilit ordinea în biserici prin
mişcarea penticostală care i-a ajutat pe creştini să redescopere
importanţa darurilor spirituale.
C. PRIMIREA BOTEZULUI CU DUHUL SFÂNT

Cine ar trebui să primească botezul Duhului Sfânt?
Răspunsul îl aflăm în Fapte 2:4. Nici unul dintre cei de
acolo nu a fost lăsat la-o parte. Nu numai apostolii au fost cei
care au primit botezul, ci fiecare bărbat şi fiecare femeie
prezenţi în locul acela. Apostolul Petru se adresează mulţimii
şi spune:,, Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru
copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, indiferent
de numărul în care îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru"
(Fapte 2:3). După cum afirma şi Petru, botezul este la
dispoziţia fiecărui creştin din orice generaţie. Aceasta este o
promisiune universal valabilă.
Când oamenii sunt umpluţi cu Duhul Sfânt, se află ei
oare într-o stare extatică sau sunt pe deplin conştienţi de
ceea ce li se întâmplă?
Când acei apostoli au primit botezul cu Duhul Sfânt, cei
prezenţi au declarat că au băut; dar Petru le răspunde la
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acuzaţiile aduse, în versetele din Fapte 2:15-16 - „Oamenii
aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât
al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin
proorocul Ioel". Răspunsul lui Petru a fost cât se poate de
clar; a fost o experienţă dramatică pentru toţi acei creştini. În
zilele noastre mulţi creştini cu experienţă văd botezul cu
Duhul Sfânt în diferite moduri. Modul de manifestare al
botezului este stabilit de Dumnezeu. A căuta aceste
experienţe emoţionale contravine lucrării autentice a Duhului
Sfânt. Fiecare creştin trebuie să se concentreze asupra lucrării
interioare a Duhului Sfânt.
De ce unii creştini primesc imediat botezul cu Duhul
Sfânt iar alţii nu? Sau trebuie să aştepte mai mult timp
pentru a-l primi?
Înainte de înălţarea Sa la cer, Isus le-a spus ucenicilor Săi:
Fapte 1:5 - „Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după
multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt." Câteva zile mai
târziu ei au primit botezul (Fapte 2:4). Tot înainte de înălţarea
Sa Isus le-a spus:,,...voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui
Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de
sus” . Cu siguranţă că ucenicii s-au supus voii lui Isus. Iar
acea stare de aşteptare a luat sfârşit odată cu revărsarea
Duhului Sfânt. în zilele noastre nu se mai poate vorbi despre
această stare de aşteptare, ci mai degrabă despre o pregătire a
inimii pentru ungerea cu Duhul Sfânt.
Unii creştini primesc Duhul Sfânt imediat, dar alţii nu.
Întrebarea este de ce?
- Duhul Sfânt este Suveran; El decide cum şi când va lucra.
- Duhul Sfânt nu obligă pe nimeni să primească botezul Său
până nu este pregătit să-şi lase viaţa în întregime sub
controlul Său.
- Umplerea cu Duhul Sfânt implică un proces de pregătire şi
de aşteptare înaintea lui Dumnezeu.
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Se poate face ceva pentru ca umplerea cu Duhul Sfânt
să aibă loc mai repede?
Atenţia unui creştin trebuie să se concentreze asupra
persoanei care face Botezul, şi nu asupra actului în sine. Isus
este Cel care îi botează pe creştini cu Duhul Sfânt.
Iată şase paşi pe care orice creştin ar trebui să-i urmeze:
- Să înţeleagă că Botezul cu Duhul Sfânt este un dar al lui
Dumnezeu; el nu poate fi meritat sau câştigat, ci doar primit
cu o inimă deschisă;
- Să se asigure că botezul cu Duhul Sfânt este potrivit atât din
punct de vedere biblic, cât şi doctrinal;
- Să-şi mărturisească păcatele; să încerce să ducă o viaţă
curată cu ajutorul lui Dumnezeu;
- Să-L proslăvească pe Dumnezeu;
- Să-I arate lui Dumnezeu o dorinţă vie în ce priveşte primirea
botezului;
- Să permită acestei experienţe să-i pătrundă întreaga fiinţă
pentru ca astfel să I se închine lui Isus cu tot ce are.
Este vorbirea în limbi singura dovadă a umplerii cu
Duhul Sfânt? Mai există şi alte schimbări semnificative în
viaţa creştinului după primirea Duhului Sfânt?
Primul semn fizic al primirii botezului cu Duhul Sfânt este
vorbirea în limbi. Botezul nu este un scop în sine. El este
începutul, dar nu sfârşitul. El marchează începutul unei vieţi
creştine trăite conform Cuvântului lui Dumnezeu. Botezul cu
Duhul Sfânt are ca rezultat roadă Duhului Sfânt în viaţa
creştinului, roadă menţionată de Pavel în Galateni 5:22,23 „Roadă Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea,
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
blândeţea, înfrânarea poftelor. împotriva acestor lucruri nu
este lege/' Botezul cu Duhul Sfânt reprezintă o viaţă ce
trebuie trăită, nu o experienţă de care să-ţi aminteşti mereu.
întrebarea care se pune nu este doar: „Ai fost umplut cu
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Duhul Sfânt?" ci, mai degrabă „Cum ai trăit după ce ai fost
umplut cu Duhul Sfânt?" Botezul cu Duhul Sfânt este doar o
introducere în viaţa de creştin alături de Isus. Apostolul Pavel
ne îndeamnă în Galateni 5:25 -„Dacă trăim prin Duhul, să şi
umblăm în Duhul."
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CAPITOLUL XI
DARURILE ŞI ROADA DUHULUI SFÂNT
Motto: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L
va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate
lucrurile, şi vă va aduce aminte tot ce v-am spus
Eu.”
Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi
cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu
va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.”
(Ioan 14:26; 15:7-8)

Cuvântul lui Dumnezeu spune în Zaharia 4:6 „Atunci el a
luat din nou cuvântul, şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul
Domnului către Zorobabel, şi sună astfel: ...Lucrul acesta nu
se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu,
zice Domnul oştirilor!" Isus reprezintă exemplul demn de
urmat pentru toţi credincioşii, deoarece El S-a lăsat condus în
lucrarea Sa pe pământ de Duhul Sfânt (Luca 4:1,14). El a
dorit ca ucenicii Săi să-I urmeze în slujire, lăsându-le
promisiunea că vor primi putere atunci când Duhul Sfânt va fi
turnat în inimile lor (Fapte 1:8). Această putere prinde formă
în special prin intermediul darurilor spirituale ale Duhului
Sfânt care le dă puterea de a deveni slujitori maturi şi eficienţi
pentru Domnul.
Puterea Duhului Sfânt este la dispoziţia tuturor creştinilor
(Fapte 2:17,39). Prin puterea Duhului Sfânt ne slujim unii
altora, dar şi unei lumi decăzute (1 Petru 2:5,9).
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Ce sunt darurile spirituale şi roadă Duhului Sfânt şi cum
operează acestea în vieţile noastre? Cum ştim noi că
funcţionăm fie sub puterea Duhului Sfânt fie conform voinţei
umane?
Biblia oferă răspunsurile la aceste întrebări, precum şi la
altele legate de viaţa creştină. Scopul major al Adunărilor lui
Dumnezeu este acela de a-i ajuta pe credincioşi să trăiască o
viaţă sub îndrumarea Duhului Sfânt, şi nu sub cea a firii
pământeşti.
Fiecare dintre noi ne decidem stilul de viaţă. Ca şi creştini,
noi decidem dacă ne supunem sau nu vieţile lucrării Duhului
Sfânt. Este o decizie personală. O opţiune zilnică, o disciplină
continuă, dar una care oferă bucurie şi răsplată veşnică.
Darurile Duhului Sfânt
Ţinând cont de faptul că talentele şi abilităţile umane nu
sunt suficiente în împlinirea lucrării lui Dumnezeu, Duhul
Sfânt ne dă fiecăruia în parte o varietate de daruri prin care să
putem întâmpina anumite nevoi spirituale şi provocări de care
ne vom izbi într-o lume dominată de păcat. Aceste daruri
cunosc diferite modalităţi de manifestare. Nu este necesar ca
omul să intre în transă sau să îşi piardă controlul atunci când
Duhul Sfânt lucrează în el. Ca vase ale lui Dumnezeu ne
oferim trupul şi mintea în proslăvirea lui Isus, acceptând ca
Duhul Sfânt să lucreze prin noi.
Biblia ne prezintă câteva liste de astfel de daruri (Romani
12:6-8; 1 Corinteni 12:7-11,28-31; 13:1-3; Efeseni 4:7-12).
Nici una din aceste liste nu este completă în sine, ci fiecare
dintre ele oferă mostre (exemple) ale darurilor Duhului Sfânt.
Ca atare, fiecare dar poate fi considerat o categorie distinctă,
care poate conţine o varietate de manifestări. Darurile implică
o colaborare între creştin şi Duhul Sfânt, mai ales că Duhul
Sfânt este Cel care distribuie aceste daruri, ţinând seama de
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necesităţi, iar noi suntem cei care le primim (1 Cor. 12:11;
14:1).
În Efeseni 4:11-16 sunt descrise lucrările misionarilor,
profeţilor, apostolilor, evangheliştilor aleşi de Domnul, luaţi
sub călăuzirea Lui şi dăruiţi de El bisericii. Ei pot sluji în mai
multe biserici, nu numai în cea locală. Dar scopul lor este să-i
aducă pe creştini la acea maturitate spirituală conform căreia
să contribuie la zidirea bisericilor locale. Putem observa acest
lucru în cartea Faptele Apostolilor.
Tot ceea ce stă scris în Biblie, referitor la darurile
spirituale, ne arată că ele continuă să fie necesare şi în zilele
noastre. Ele sunt parte componentă din planul lui Dumnezeu
pentru Biserică, aşa cum tot El a asamblat toate membrele
trupului uman, pentru ca orice organ să funcţioneze potrivit
rolului său (1 Corinteni 12:18,28). înţelegem de aici că
darurile spirituale sunt valabile pentru Biserică, indiferent de
perioadă. Darurile spirituale vor funcţiona în Biserică până
când Isus va reveni pentru a-Şi lua Mireasa. Acum însă
cunoaştinţa noastră este limitată, iar darurile sunt parţiale. Dar
când Isus va reveni „vom fi ca El; pentru că îl vom vedea aşa
cum este".
Istoricii afirmă că darurile spirituale erau importante
pentru creşterea spirituală rapidă a Bisericii primare. Aceste
daruri au continuat să existe şi după cele trei secole de după
Hristos, pentru ca, după aceea, să dispară treptat. Rareori s-a
întâmplat apoi ca darurile spirituale să se mai manifeste, şi
atunci în unele mişcări de restaurare. Au fost însă în mare
parte neglijate de Biserică, până la naşterea mişcării
Penticostale de la începutul secolului XX. Această mişcare a
fost crucială în răspândirea Evangheliei în lume. La ora
actuală Africa, Asia şi America de Sud numără mai mulţi
creştini în comparaţie cu secolele trecutei Darurile spirituale
îi diferenţiază pe creştini de lume într-un mod deosebit de
frumos. Cea mai detaliată listă a darurilor spirituale se află în
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1 Corinteni 12:8-10. Cele nouă daruri menţionate de Pavel
aici sunt date spre zidirea spirituală a adunării locale, mai
degrabă decât spre zidirea persoanei prin care Duhul Sfânt îşi
manifestă darurile.
Manuscrisul în limba greacă după care a fost tradus Noul
Testament împarte darurile spirituale în trei categorii:
- Darurile de descoperire care cuprind darul înţelepciunii,
darul cunoştinţei si darul deosebirii duhurilor;
- Darurile de putere în care se includ darul credinţei, darul
tămăduirii şi darul minunilor;
- Darurile de vorbire care însumează darul prorociei, darul
vorbirii în alte limbi şi darul tălmăcirii limbilor.
Darurile speciale ale Duhului Sfânt:
Darul înţelepciunii
Acest dar este o revelare a consilierii de origine divină. El
oferă o pătrundere neobişnuită a unei nevoi particulare şi o
aplicaţie practică Cuvântului lui Dumnezeu. Înţelepciunea nu
vine în urma unei anumite pregătiri, ci este darul Duhului
Sfânt (Luca 21:13-15). Când Duhul Sfânt transmite un mesaj
de înţelepciune, o anumită parte din perspectiva în sine este
oferită pentru a satisface nevoia respectivă. Acest dar nu ne
ridică la un nivel înalt de înţelepciune şi nici nu ne fereşte de
greşeli în viitor. El poate da îndrumare într-o adunare de
creştini, aşa cum a făcut-o şi în Fapte 6:2-4; 15:13-21. El
poate să ne dea înţelepciune în ceea ce priveşte duşmanii pe
care îi avem (Luca 21:15), aşa cum s-a întâmplat în cazul
apostolilor şi al lui Ştefan (Fapte 4:8-14; 19-21; 6:9-10). Nu
trebuie să ne bizuim pe înţelepciunea noastră în îndeplinirea
lucrării lui Dumnezeu (1 Corinteni 2:5). Dacă ne lipseşte
înţelepciunea trebuie să o cerem de la El (Iacov 1:5).
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Darul cunoaşterii
Acest dar oferă perspectivă divină asupra adevărului
Scripturii precum şi aplicaţia sa în viaţa creştinului.
Cunoaşterea aceasta merge dincolo de ceea ce ne oferă studiul
Bibliei, după cum Pavel spunea în 1 Corinteni 2:12 - „Şi noi
n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu,
ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu
prin harul Său." Mulţi cred că acest dar relevă şi o parte din
planul ascuns al lui Dumnezeu cu privire la vieţile unora. Un
exemplu în acest sens ar fi cazul lui Anania din Fapte 5:1-10.
Totuşi, nici un loc din Biblie nu indică faptul că acest dar al
cunoaşterii ar fi menit să dezvăluie, vreo boală tăinuită sau
vreun păcat ascuns, cu toate că descoperirea acestor lucruri,
potrivit voii Sale, stă în puterea Duhului Sfânt.
Darul deosebirii duhurilor
Darul deosebirii duhurilor poate fi util în mai multe
situaţii. Uneori poate fi folosit pentru a „judeca" sau „cântări"
profeţiile. Alteori, pentru a-i feri pe oameni de amăgirile
diavolului. Ioan ne avertizează să nu credem orice duh, ci mai
întâi să îl verificăm:
1 Ioan 4:1 - „Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh;
ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în
lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi."
Unele manifestări sunt generate de firea umană, altele de
duhuri demonice. Duhul Sfânt ne poate arăta diferenţa. De
aici nu trebuie trasă concluzia că orice om poate merge în
biserici diferite, spunând ce fel de duh locuieşte în fiecare
persoană. Duhul Sfânt dă creştinului darul potrivit pentru
orice situaţie.
Darul credinţei
Credinţa, ca dar, nu este o credinţă mântuitoare. Este
nevoie de o credinţă minunată, care să preîntâmpine lucruri
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mai puţin obişnuite, aşa cum este scris despre eroii credinţei
din poporul Israel, în cartea 1 împăraţi 18:33-40. Credinţa
aceasta implică, de asemenea, capacitatea de a întări sau de a
zidi credinţa celorlalţi, aşa cum a procedat Pavel când vasul
era pe punctul de a se scufunda lângă Insula din Malta,
Fapte 27:25.
Darul tămăduirii
În cartea Faptele Apostolilor, darul vindecării miraculoase
i-a determinat pe mulţi să se pocăiască. Ambele cuvinte,
„darul" şi „vindecare", sunt folosite la plural în limba greacă,
astfel că nu se poate vorbi de un singur „dar" al vindecării, ci
mai degrabă, de acel dar care poate vindeca orice boală. Darul
vindecării nu este pentru persoana care are acest dar, ci pentru
cei bolnavi (Fapte 3:6). Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur,
n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Hristos din
Nazaret, scoală-te şi umblă!" Duhul Sfânt nu i-a dat lui Petru
darul vindecării pentru sine. De fiecare dată când o persoană
bolnavă urma să primească vindecarea, Petru cerea acest dar
de la Dumnezeu. Petru însuşi a recunoscut faptul că
Dumnezeu este Doctorul, şi Lui I se cuvine toată gloria
(Fapte 3:12-16; Exod 15:26).
Darul minunilor
Alungarea demonilor, schimbarea circumstanţelor sau
judecata divină, sunt lucrări ale unei puteri supranaturale care
îl glorifică pe Dumnezeu şi-1 înfrâng pe Satan.
Darul prorociei
A profeţi înseamnă a vorbi în numele lui Dumnezeu. Acest
dar are un scop bine determinat: ICorinteni 14:3-4 - „Cine
prooroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor, spre zidire,
sfatuire şi mângâiere." Acest dar sfinţeşte Biserica
(Fapte 15:32). în cartea Faptele Apostolilor, cei care şi-au
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exercitat acest dar în mod frecvent, au fost numiţi profeţi.
Totuşi, Duhul Sfânt poate folosi orice creştin. Orice
manifestare a acestui dar trebuie bine cântărită de ceilalţi
membrii ai Bisericii, pentru a vedea dacă acest dar se
conformează sau nu standardelor stabilite de Dumnezeu în
Biblie.
Darul vorbirii în limbi şi interpretarea acestora
Vorbirea în limbi necunoscute este un dar primit de sus.
Nici chiar persoana care are acest dar nu le înţelege. Când
oamenii vorbesc în limbi, Duhul Sfânt îi unge şi sunt întăriţi
spiritual prin unitatea în Dumnezeu.
Duhul Sfânt întăreşte Trupul bisericii într-un mod total
diferit. Pentru ca acest trup de credincioşi să fie întărit,
vorbirea în limbi trebuie să fie urmată de o interpretare în
limba vorbită de membrii adunării (1 Corinteni 4:4). Acest
lucru îi încurajează să-L laude mai mult pe Domnul. Dincolo
de literalitatea interpretării, se cere mai degrabă ca ea să
exprime în mod clar mesajul Duhului transmis prin persoana
respectivă. De exemplu, primul verset din Psalmul 23 conţine
numai patru cuvinte în limba ebraică, dar în limba engleză el
este format din nouă. Unele opinii afirmă că vorbirea în limbi
nu are mare importanţă, pentru că este menţionată ultima pe
lista darurilor Duhului Sfânt. Totuşi, ordinea darurilor pe
diferitele liste este aleatorie. Toate darurile sunt importante.
Apostolul Pavel nu a neglijat vorbirea în limbi, pentru că el
afirmă în 1 Corinteni 14:18: „Mulţumesc lui Dumnezeu că eu
vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi."
Întreaga Biblie, începând de la Genesa până la Apocalipsa,
subliniază ideea că Dumnezeu este un Dumnezeu al
Cuvântului. Probabil că acesta este unul din motivele pentru
care apostolul Pavel dă atâta atenţie vorbirii în limbi,
interpretării şi profeţiei, în 1 Corinteni 12 şi 14. Şi acest lucru
s-a întâmplat în ziua Cincizecimii când Petru s-a ridicat să
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vorbească mulţimii. El a vorbit inspirat de Duhul Sfânt. Nu
şi-a pregătit mesajul mai dinainte. Duhul Sfânt a vorbit prin
el, ca dar al profeţiei. Rezultatul a constat în mântuirea a 3000
de oameni care s-au alăturat Bisericii.
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI PRIVITOARE LA
DARURILE SPIRITUALE
În ce constă diferenţa dintre darurile spirituale şi cele
obişnuite /naturale?
Darurile naturale sunt cele pe care le moştenim de la
părinţii noştri. Dar îmbunătăţirea şi folosirea lor depind de
noi. Le putem folosi atât spre binele nostru, cât şi spre al celor
din jur, spre slava lui Dumnezeu. Sau le putem neglija, şi
astfel le putem pierde. Dar chiar şi binecuvântate, ele nu pot
substitui lucrarea darurilor primite prin puterea Duhului
Sfânt.
Darurile spirituale sunt supranaturale şi sunt împărţite de
Duhul Sfânt potrivit deciziei Sale. Ele nu devin posesia
noastră, nici nu pot fi supuse voinţei noastre. Este necesar să
ţinem legătura cu El ca singura sursă divină, de la care
primim toate darurile. Ne putem aştepta să primim orice dar,
potrivit diverselor situaţii, cu care ne confruntăm, dar El este
Cel ce alege persoana de care se va folosi.
Când vorbim despre aceste daruri ca fiind supranaturale,
ne referim la faptul că ele sunt lucrarea Duhului Sfânt. El se
va folosi de Duhul Sfânt şi de personalitatea noastră pentru
a-şi împlini planul.
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În ziua de astăzi, mulţi lideri spirituali cer creştinilor
din adunările locale să descopere darurile spirituale care
pot fi folosite în diferite situaţii. Este potrivit pentru un
creştin să caute darurile acestea care de fapt nu le sunt
destinate?
1 Corinteni 14:1 spune: „Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi
după darurile duhovniceşti, dar mai ales să proorociţi."
Dragostea va descoperi nevoia şi-i va determina pe creştini
să-şi dorească cu ardoare darul spiritual specific situaţiei
respective, dar Duhul Sfânt îşi alege persoana căreia să-i
încredinţeze acest dar. El vede nevoia şi-i poate folosi pe cei
ce doresc să primească darurile spirituale. în ciuda
chestionarelor pe care noi le completăm pentru a descoperi
darurile pe care le avem Duhul Sfânt ne poate da şi daruri
pentru care nu avem nici o aptitudine.
Dacă ele sunt daruri spirituale şi nu naturale, este oare
greşit să gândim că putem intra în posesia lor doar
alegând să le primim?
Duhul Sfânt este Cel care alege persoana căreia îi va
încredinţa darurile spirituale. Este greşit să gândim că le
putem avea numai pentru că le vrem. Pe de altă parte, noi
privim la Duhul Sfânt pentru că El ştie cu adevărat care sunt
nevoile noastre.
Darurile enumerate în 1 Cor. 12:8-10 sunt singurele
daruri ale Duhului Sfânt?
Aceste daruri scot în evidenţă bogăţia spirituală pe care o
adunare o află în Duhul Sfânt. Romani 12:6-8 le alătură
slujirea, învăţarea, încurajarea, dărnicia, cârmuirea şi
milostenia. 1 Cor.12:28 mai adaugă darul administrării şi pe
cel al ajutorărilor. De fapt, fiecare dar în parte implică o
varietate de manifestări. Este foarte posibil ca Duhul Sfânt, în
suveranitatea Sa, să mai adauge şi alte daruri, dar cu siguranţă
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vor face parte din aceeaşi categorie cu cele menţionate în
Biblie. El nu va încredinţa niciodată daruri care să ştirbească
din gloria lui Dumnezeu şi din zidirea bisericii.
Ce sunt minunile? Care este menirea minunilor, a
semnelor?
Cuvântul „minune" traduce trei cuvinte diferite din greacă
şi ebraică. în principal, el defineşte „semnele", „minunile" şi
„forţele/puterile" sau „faptele puterii". „Puterile" subliniază
sursa supranaturală a lui Dumnezeu; ele depăşesc cu mult
capacitatea umană, scoţînd în evidenţă natura măreaţă a lui
Dumnezeu. Astfel, scopul minunilor este acela de a-L
glorifica pe Dumnezeu, nu numai de a ne satisface propriile
dorinţe.
ROADA DUHULUI SFÂNT
În epistola sa către Galateni, apostolul Pavel arată
rezultatul credinţei: un stil de viaţă înviorat de Duhul Sfânt şi
caracterizat de roadă Lui. Astfel, darurile Duhului trebuie să
fie însoţite şi de roadă Sa. Numai în acest fel îi putem fi
plăcuţi lui Dumnezeu. În Galateni 5:22-23 găsim o listă a
roadei Duhului. Petru ne oferă o altă listă, care ne arată că
roadă creşte pe măsură ce ne întărim în credinţă (2Pet.1:5-9).
Dragostea
Dragostea a fost arătată pe cea mai înaltă treaptă prin
moartea lui Isus pe cruce. Oamenii folosesc cuvântul
„dragoste" cu mai multe înţelesuri. În Biblie dragostea este
descrisă ca fiind loială, statornică, lipsită de egoism, o
dragoste ce se dăruie necondiţionat pentru cei săraci, străini,
neprivilegiaţi şi pentru duşmanii noştri. Fără dragoste,
indiferent de câte daruri am beneficia, nu avem nimic şi nu
vom avea parte nici de răsplată (1 Cor.13:2-3).
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Bucuria
Bucuria nu este doar un simplu sentiment de fericire,
înseamnă mai mult decât a te simţi bine; ea este o plăcere
activă pe care o găsim în lucrarea de mântuire a lui
Dumnezeu, în ceea ce El face în vieţile credincioşilor şi în
nădejdea veşnică pe care o avem în Isus. Bucuria ne ţine
departe de autocompătimire. Putem avea parte de acest tip de
bucurie chiar şi în momente grele de încercări, suferinţă şi
persecuţie.
Pacea
Pacea pe care o prezintă Biblia vorbeşte mai degrabă
despre absenţa conflictului, decât despre linişte sau odihnă.
Ea este plină de viaţă şi aduce împlinire, sănătate, armonie şi
bunăstare. Ea îi ajută pe credincioşi să trăiască o viaţă în
strânsă legătură cu Dumnezeu şi să conştientizeze nevoia lor
reală de părtăşie în El.
Răbdarea
Răbdarea implică abilitatea de a ne înţelege bine atât cu
oamenii care nu se poartă bine cu noi, cât şi cu cei diferiţi de
noi în cultură şi educaţie, rasă, idei şi personalitate. Prin
răbdare recunoaştem faptul că fiecare are nevoie de timp
pentru a se maturiza. Răbdarea ne învaţă să iertăm greşelile
altora şi să fim îngăduitori cu cei din jurul nostru, fără a-i
critica. Mai este nevoie de răbdare până când Isus va reveni
pentru a ne aduce restaurarea finală, totală, deplină.
Bunătatea
Bunătatea este cea care îi apreciază pe ceilalţi, datorită
faptului că şi noi am fost apreciaţi de Dumnezeu: Tit 3:4-5
„Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul
nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru
faptele făcute de noi, în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui,
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prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul
Sfânt". Bunătatea a fost cel mai bine manifestată în viata lui
Isus. El nu a fost niciodată nepoliticos, ci i-a apreciat şi i-a
respectat pe oameni. Cel ce are bunătatea ca roadă a
duhului oferă necondiţionat şi de bunăvoie. Pilda Samariteanului cel milos este un bun exemplu în această privinţă.
Facerea de bine
Facerea de bine nu depinde de circumstanţe. Ea este
rezultatul unei vieţi trăite în credinţă şi încredere în Dumnezeu.
Nu depinde de anumite stări emoţionale, ci reflectă credincioşia lui Dumnezeu, Persoana pe care se poate mereu
conta. Prin credincioşia faţă de Dumnezeu şi prin ascultarea
de El, ne clădim relaţiile cu cei din jurul nostru şi contribuim
la consolidarea încrederii lor în Dumnezeu.
Blândeţea
Blândeţea nu este o slăbiciune şi nu se caracterizează prin
modestie falsă. Ea îşi are originea într-un umil interes pentru
ceilalţi. Este total lipsită de aroganţă, nu manipulează şi nu-şi
exercită niciodată autoritatea asupra celorlalţi. Ea nu se
ceartă, nu-şi apără drepturile şi nu pune nici o limită în a-i
ajuta pe cei în nevoie. Dimpotrivă, ea caută să-i protejeze pe
ceilalţi şi să-i încurajeze în cultivarea darurilor spirituale şi a
lucrării la care au fost chemaţi.
Înfrânarea poftelor
Înfrânarea poftelor subliniază ideea învingerii ispitelor
vieţii. Ea ne ajută, de asemenea, să nu permitem slăbiciunii
noastre să ne îndepărteze de Dumnezeu şi de Cuvântul Lui.
Mai mult, noi îl alegem pe Isus acceptând ideea că am fost
răscumpăraţi cu un preţ (1 Cor. 6:19-20). Suntem asemeni
acelor sportivi care aleargă pentru a câştiga marele premiu
(1 Cor. 9:24). Ca oameni, depindem de ajutorul Duhului
Sfânt: 2 Timotei 1:7 „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de
frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă."
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ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI PRIVITOARE LA
ROADA DUHULUI SFÂNT
În ce constă diferenţa dintre darul spiritual şi talentul
cu care te naşti?
Isus a spus în Ioan 3:6 - „Ce este născut din carne, este
carne şi ce este născut din Duh, este Duh"; şi în Ioan 15:5 „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi
în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine,
nu puteţi face nimic." Roadă Duhului Sfânt rezultă în urma
unei relaţii sănătoase cu Dumnezeu şi a unei cooperări cu
Duhul Sfânt. Nu există o altă cale prin care putem obţine
roadă spirituală. Darurile naturale nu pot arăta cu adevărat
ceea ce Duhul poate face. Dragostea umană este limitată.
Bucuria umană este temporară. Pacea umană poate fi orbită.
Bunătatea umană este folosită uneori pentru a-i manipula pe
ceilalţi. Avem nevoie de un dar de natură divină al Duhului
Sfânt.
Posedă creştinii toate aceste 9 caracteristici? Putem
avea noi mai mult de două sau trei?
Termenul-„roadă" apare în manuscrisele greceşti ca
substantiv la singular, şi diferă de termenul folosit la plural în
descrierea „darurilor". Această distincţie capitală ne arată că
Duhul Sfânt oferă multe daruri, însă o singură roadă. Dacă un
creştin plin de Duhul Sfânt poate avea toate darurile Sale,
atunci toţi creştinii umpluţi cu Duhul Sfânt ar trebui să aibă
roadă Sa din care izvorăsc dragostea, bucuria, pacea,
răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea,
înfrânarea poftelor. Ca şi creştini avem nevoie de roadă cu
cele nouă caracteristici. Lipsa uneia îngreunează dezvoltarea
celorlalte.
De exemplu, lipsa răbdării sau a stăpânirii poftelor nu
poate fi motivată de ideea că acestea nu au fost date de Duhul
Sfânt.
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Noi, ca şi creştini, ne controlăm sau ne însuşim vreuna
din darurile enumerate în Gal. 5:22,23, sau Dumnezeu
este Cel care face această alegere?
Dumnezeu este Cel care face această alegere. Roadă creşte
şi se dezvoltă în viaţa credinciosului pe măsură ce acesta se
maturizează. Apostolul Petru ne spune în 2 Petru 1:4-7 că noi
trebuie să ne facem „părtaşi firii dumezeieşti, după ce aţi fugit
de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă
şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu
fapta cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea,
răbdarea; cu răbdarea evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi;
cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.”
Ar putea însemna ceva faptul că noi, ca şi creştini, nu
posedăm nici una din acele daruri spirituale?
Petru spune în 2 Petru 1: 8,9 - „Căci, dacă aveţi din belşug
aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici
neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru
Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu
ochii închişi, şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate."
Biblia vorbeşte despre creştinii fireşti care se lasă călăuziţi de
roadă firii pământeşti, dar tot ea ne spune că nu putem rămâne
fireşti, fără roadă spirituală, şi în acelaşi timp să fim creştini,
plăcuţi lui Dumnezeu. Această idee este susţinută în 2 Petru
1:11-12; Matei 3:10; Ioan 15:5-6.
Biblia vorbeşte adesea şi despre o altă roadă ca o
mărturie personală. Cum este ea diferită de roada
spirituală?
Un bun exemplu l-ar constitui Col. 1:6,10; Evrei 13:15.
Putem fi siguri că lucrarea Duhului este implicată în toate
acestea, deoarece întreaga roadă îi aparţine Duhului Sfânt.
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CAPITOLUL XII
DOCTRINE CREŞTINE GENERALE
Motto: „Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie
botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea
păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului
Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi,
pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt
departe acum, în oricât de mare număr îi va
chema Domnul, Dumnezeul nostru.” Şi, cu multe
alte cuvinte, mărturisirea, îi îndemna, şi zicea:
Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”
(Faptele Ap. 2: 38 - 40)
Iertarea şi harul
Care este poziţia Adunărilor lui Dumnezeu în ceea ce
priveşte iertarea păcatelor? Oare Dumnezeu iartă orice
păcat? Există limite în ce priveşte harul lui Dumnezeu?
Nu există păcat pe care Dumnezeu să nu-1 poată ierta, deşi
este dificil pentru mintea omenească să înţeleagă acest lucru.
Acest crez are la bază Cuvântul lui Dumnezeu: Efeseni 4:32;
Evrei 10:17; Luca 15:11-32. Pilda fiului risipitor este un
exemplu perfect de dragoste.
Există totuşi un păcat grav pentru care nu i s-a promis
nimănui iertare. Isus spune în Marcu 3:28,29: „Adevărat, vă
spun că toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti
oamenii, li se vor ierta; dar oricine va huli împotriva Duhului
Sfânt, nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat
veşnic". Hula împotriva Duhului Sfânt se defineşte printr-o
respingere conştientă a capacităţii lui Dumnezeu de a mântui,
după ce omul a cunoscut adevărul răscumpărării. Dumnezeu
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iartă orice păcat pentru care se cere iertare. El nu va ierta însă
păcatul pentru care cineva nu ar dori să fie iertat. Iertarea lui
Dumnezeu, îşi are originea în Harul Său minunat: Romani
5:20 - „Ba încă şi Legea a venit pentru ca să se înmulţească
greşeala; dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a
înmulţit şi mai mult". Creştinii adevăraţi sunt aleşi de
Dumnezeu prin har, aşa cum scrie în Romani 11:5,6: „Tot
aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri,
prin har şi dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte;
altminterea, harul n-ar mai fi har şi dacă este prin fapte, nu
mai este prin har; altminterea, fapta n-ar mai fi faptă".
Adevărata însemnătate a Harului este aceea că Dumnezeu
este pentru noi. Harul este însumat în persoana Domnului Isus
Hristos, darul gratuit al lui Dumnezeu oferit spre salvarea
omenirii. Nu există limite în ce priveşte dragostea şi harul lui
Dumnezeu, lucru ce depăşeşte cu mult capacitatea noastră de
înţelegere.
Creştinii au responsabilitatea de a face mai mult decât de a
experimenta dragostea lui Dumnezeu în viaţa lor. Când îl
acceptăm pe Isus, trebuie să luăm parte la dragostea Lui prin
trăire biblică şi împărtăşire. Aşa cum nu există limite în ceea
ce priveşte iertarea lui Dumnezeu, nu trebuie să existe limită
nici pentru noi, în a ne ierta unii pe alţii. Răspunsul lui
Hristos, la întrebarea lui Petru cu privire la iertarea unui frate
care a greşit, îl aflăm în Matei 18:22 - „ Eu nu-ţi zic pînă la
şapte ori, ci pînă la şaptezeci de ori câte şapte." Când
Dumnezeu ne cere să facem ceva, El ne dă şi ajutorul Duhului
Sfânt să putem duce la îndeplinire responsabilitatea care ne-a
fost dată.
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Botezul cu Duhul Sfânt
De ce Adunările Lui Dumnezeu cred în botezul cu
Duhul Sfânt, şi în vorbirea în alte limbi ca dovadă a
primirii acestuia?
Botezul cu Duhul Sfânt este o experienţă deosebită în viaţa
de creştin. Este o lucrare specială a Duhului, dincolo de
mântuire, în ziua Cincizecimii, ucenicii care luaseră deja
hotărârea de a-L urma pe Isus: „s-au umplut de Duh Sfânt, şi
au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul
să vorbească" (Fapte 2:4). Pavel îi întreabă pe ucenicii din
Efes dacă au primit Duhul Sfânt «şi le-a zis: „Aţi primit voi
Duhul Sfânt când aţi crezut?"» Ei au răspuns: „Nici n-am
auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt." Creştinii Noului
Testament erau în mod constant provocaţi să ceară umplerea
cu Duhul Sfânt: Fapte 1:4,5; Efeseni 5:18. Adunările lui
Dumnezeu pun accent pe botezul cu Duhul Sfânt şi pe
vorbirea în limbi; poziţia Adunărilor lui Dumnezeu este
prezentată în mod clar în Fapte 2:4 - „ şi toţi s-au umplu de
Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum
le da Duhul să vorbească." Vorbirea în limbi este singurul
eveniment deosebit menţionat în Scriptură oridecâteori se
vorbeşte despre botezul cu Duhul Sfânt. în Fapte 10 se
vorbeşte despre vorbirea în limbi ca dovadă că „Toţi
credincioşii tăiaţi împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas
uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste
Neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe
Dumnezeu." Relaţia dintre fenomen şi experienţă nu poate fi
ignorată. Astfel, în Fapte 8 Simon a văzut ceva (foarte
probabil vorbirea în limbi) care 1-a împins să ofere o anume
sumă de bani; Fapte 9 ne spune numai că Saul (care a devenit
Pavel) a fost umplut cu Duhul Sfânt, fără a ne oferi şi alte
detalii. Totuşi Pavel va mărturisi mai târziu: „Mulţumesc lui
Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi"
(1 Corinteni 14:18). Este logic să tragem concluzia că a primit
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botezul Duhului Sfânt. Noi credem că botezul cu Duhul Sfânt
însoţit de vorbirea în limbi este promisiunea Tatălui pentru
fiecare creştin care doreşte o astfel de experienţă.
Credincioşii penticostali sunt foarte vigilenţi în combaterea
învăţăturilor care se opun botezului cu Duhul Sfint. Pentru
asta culeg anumite porţiuni biblice şi le conferă autenticitate
şi autoritate deplină. Dar, dacă ei procedează astfel cine poate
spune care porţiune este mai importantă? De aceea, noi luăm
drept autentice cuvintele lui Pavel din epistola sa către
Timotei: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de
folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune
în neprihănire" (2 Timotei 3:16).
Organizaţia
„Adunările
lui
Dumnezeu"
are
convingerea că Dumnezeu lucrează în toţi creştinii, fie că
aceştia au fost botezaţi sau nu cu Duhul Sfânt. Dumnezeu
poate alege şi folosi pe fiecare creştin pentru scopuri bine
determinate. Chiar dacă nu toţi au primit botezul cu
Duhul Sfânt, nu trebuie să le contestăm lucrarea la care
au fost chemaţi. Versetul din Efeseni 5:18 se potriveşte
tuturor creştinilor: „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este
destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh."
Credinţă pentru rugăciunea ascultată.
Ce părere au credincioşii Adunărilor lui Dumnezeu în
ce priveşte credinţa pe care trebuie s-o avem pentru a ne
fi ascultate rugăciunile?
Încă de la începuturile organizaţiei, Adunările lui
Dumnezeu a avut rezerve în ce priveşte credinţa agresivă - o
convingere biblică, care susţine că Dumnezeu face minuni
chiar având o credinţă slabă. Cea mai clară aplicaţie a
credinţei este văzută în doctrina vindecării, considerată una
dintre adevărurile cardinale ale mişcării noastre. „Vindecarea
divină este parte integrantă a Evangheliei. Eliberarea de boală
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este asigurată prin Ungere şi este un Privilegiu pentru
credincioşi (Is.53:4,5; Mat.8:16,17; Iacov 5:4-16)".
Cu toate acestea, în ziua de astăzi, unii oameni au schimbat
înţelesul acestui adevăr din „crezul de credinţă". De multe ori,
dorinţa umană se impune în detrimentul dorinţei şi scopului
lui-Dumnezeu. Iar acest fapt este generat de dorinţa de a
asista la un eveniment supranatural. Spre exemplu, oamenii
suferinzi sau aflaţi la strâmtorare au nevoie de vindecare. Ca
un act de credinţă, ei Îl invocă pe Dumnezeu să-i vindece. Dar
timpul trece fără ca ei să primească un răspuns imediat; astfel
devin din ce în ce mai nerăbdători şi cer cu insistenţă un
răspuns. Prin urmare, versetele izolate din Biblie sunt folosite
pentru a le menţine această insistenţă conform căreia
Dumnezeu trebuie să răspundă cerinţei lor. În mod trist, ceea
ce începe ca o tânjire sinceră după Dumnezeu degenerează
într-un duh de insistenţă. Iar când Dumnezeu întârzie să
răspundă la rugăciunea făcută, de multe ori se găsesc alţi
creştini zeloşi care să afirme: „Nu ai avut credinţă destulă",
sau „Trebuie să mai creşti în credinţă". Dar prin afirmaţii de
genul acesta, nu fac altceva decât să spună: „Nu mai fi
bolnav!”
Acest lucru pune accent mai degrabă pe credinţa în credinţă
decât pe credinţa în Dumnezeu. El trebuie să fie în exclusivitate
obiectul credinţei noastre. Toţi creştinii trebuie să găsească un
echilibru între credinţa agresivă şi supunerea în faţa voiei Sale,
echilibrul pentru care Biblia oferă mărturie.
Postul
Oferă Adunările lui Dumnezeu învăţătura privitoare la
ţinerea postului?
Postul a reprezentat o parte importantă a doctrinei şi
practicii Adunărilor lui Dumnezeu încă de la începuturile ei.
Postul este voluntar, privit ca o separare, în Duh, de activităţile
obişnuite. în mod normal, postul este practicat la nivel
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individual de către membrii unei biserici, implicând separare
certă de orice fel de hrană sau lichide. Postul este însoţit de
rugăciuni şi poate avea ca scop o intensificare a implicării în
lucrare, o creştere a interesului pentru Cuvânt şi câştigarea
controlului asupra slăbiciunilor trupeşti şi asupra voinţei
umane.
Scripturile vorbesc mult despre post. Practicarea postului în
Vechiul Testament putea fi aflat în strânsă legătură cu un duh
de jale în urma unei crize naţionale (Levitic 16:29-31). Profeţii
cereau deseori poporului Israel să se pocăiască cu post
(Ioel 2:12). Isaia evidenţiază faptul că oamenii posteau pentru
vreo dorinţă lacomă de a primi ceva pentru ei înşişi. Dar
Dumnezeu dorea să-i vadă postind pentru dreptate, să fugă de
egoism şi să aibă în ei dorinţa de a-i ajuta pe cei aflaţi în nevoie
(Isaia 58:2-6).
În vremea Noului Testament, practica a continuat pentru că
fariseii au impus o tradiţie elaborată a postului în poporul
Israel. Dar Isus a respins totalmente această manifestare
fariseică a postului, practicată de Fariseii care doreau să
atragă atenţia asupra lor înşişi atunci când posteau. Isus a spus
că postul trebuie ţinut în ascuns înaintea lui Dumnezeu
(Matei 6:16-18). în timp ce respingea toate încercările care
căutau să facă postul public, Isus însuşi a ţinut post, fapt
demonstrat în Matei 4:1-2 care vorbeşte despre pribegia Sa
de 40 de zile (Matei 4:1,2). Apostolul Pavel vorbeşte despre
post, fie ca act voluntar, fie impus de circumstanţele vieţii
(2 Corinteni 6:5). Primii credincioşi au postit şi au cerut
călăuzire diri partea lui Dumnezeu înainte de a trimite
misionari în lucrare (Fapte 13:2,3). Postul este întotdeauna
însoţit de rugăciune. Majoritatea posturilor din Biblie durau
doar o singură zi, începând de obicei la răsăritul
soarelui şi încheindu-se la apus. Mulţi oameni pot posti 3
sau 6 zile. Dar Biblia nu încurajează posturile lungi care să
dăuneze atât minţii cât şi trupului.
Postul nu trebuie privit ca un act manipulant, generator de
merite personale sau de negociere cu Dumnezeu. Scopul postului
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nu e acela de a-L apropia pe Dumnezeu de noi sau de nevoia
noastră, ci mai degrabă de a ne apropia pe noi de Dumnezeu şi
de voia Sa.
Sunt multe situaţii în viaţă care ne cer să ne apropiem de
Dumnezeu prin post şi rugăciune: nevoia de trezire spirituală,
convingerea fermă de prezenţa păcatului în vieţile oamenilor lui
Dumnezeu, dorinţa profundă de a fi aproape de Dumnezeu,
nevoia de credinţă mai multă în lucrare. Postul trebuie ţinut cu
o inimă sinceră şi cu o dorinţă vie de a-I da onoare lui
Dumnezeu şi de a-i ajuta pe ceilalţi.
Sfinţirea şi neprihănirea
Care este crezul Adunărilor lui Dumnezeu cu privire la
sfinţire şi cu ce se diferenţiază ea de celelalte biserici?
Ideea de bază a sfinţirii este aceea a separării sau a punerii
deoparte. în momentul în care o persoană îl primeşte pe
Hristos ea este socotită neprihănită (1 Corinteni 1:30; 6:11),
ceea ce înseamnă că s-a separat de viaţa păcătoasă şi se
dedică lui Dumnezeu. Biblia ne spune că Duhul Sfânt este Cel
care sfinţeşte (1 Tes. 2:13; 1 Cor.1:2; 1 Pet.1:2). Credem că
Biblia este cât se poate de clară în ce priveşte viaţa
creştinului: ea trebuie să fie despărţită de păcat şi dedicată în
slujba lui Dumnezeu, pentru că, aşa cum apostolul Pavel ne
spune, aceasta este voia Lui cu privire la noi (1 Cor. 7:1;
1 Tes. 4:3). Noi vedem sfinţirea ca pe un proces. Scopul
principal al sfinţirii este acela ca fiecare creştin să devină
asemenea lui Isus Hristos. Chiar dacă nu vor atinge
perfecţiunea absolută aici jos, pe pământ, creştinii trebuie să
urmărească să ducă o viaţă sfântă, deoarece fără sfinţire
nimeni nu-L va vedea pe Domnul (Evrei 12:14).
Adunările lui Dumnezeu îi învaţă pe credincioşi că
sfinţirea are loc la momentul mântuirii, pentru ca mai apoi să
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înceapă să se intensifice, pe măsură ce creştinul continuă să se
supună controlului Duhului Sfânt.
Zeciuiala
Care este poziţia Adunărilor Iui Dumnezeu cu privire
la zeciuială?
Adunările lui Dumnezeu susţin principiul zeciuielii, mai
ales că organizaţia noastră consideră că tot ceea ce avem vine
de la Dumnezeu. Această practică ne verifică lăcomia,
promovează o disciplină personală, spune despre credinţa pe
care o avem în Dumnezeu, promovează lucrarea lui
Dumnezeu în lume şi acoperă din nevoile umane. Nu
considerăm că zeciuiala este o condiţie a mântuirii, dar o
vedem un model biblic deosebit de important, model care ar
trebui să stabilească un standard minim pentru creştinii din
întreaga lume, indiferent de veniturile lor.
Deşi mulţi oameni consideră zeciuiala o practică valabilă
doar în epoca Vechiului Legământ, Adunările lui Dumnezeu
cred că zeciuiala a rămas modul prin care Dumnezeu doreşte
să fie susţinută lucrarea de evanghelizare a omenirii. Este
adevărat că nu există nici o poruncă directă prin care să se
afirme: „Trebuie să-I dai lui Dumnezeu a zecea parte din
venitul tău", dar, tot atât de adevărat, este şi faptul că nu se
afirmă nicăieri că practica aceasta şi-ar fi pierdut validitatea.
Cei care se opun dăruirii zeciuielii iau ca motivaţie versetul
din Matei 23:23, folosindu-1 ca suport biblic. în acest verset
Isus afirmă: „Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru
că voi daţi zeciuiala din izmă, din mărar şi din chimen, şi
lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri." Dacă ne oprim la
acest punct, pot interveni multe alte interpretări greşite. Isus
continuă însă şi afirmă: „din Lege: dreptatea, mila şi
credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu
le lăsaţi nefacute". De aici reiese că Isus a considerat zeciuiala
practicată în Vechiul Testament ca o continuare într-un nou
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legământ sub care trăim noi. Avraam a dat zeciuiala ca
răspuns la binecuvântările şi credincioşia lui Dumnezeu
(Genesa 14:18-20). Nu există nici o îndoială că el nu ar fi
primit binecuvântare din cauza acestui gest. Din zeciuiala
erau ajutaţi cei aflaţi în nevoie; preoţii şi leviţii erau plătiţi
pentru serviciile religioase pe care le ţineau. Biserica din
zilele nostre se bazează încă pe suportul zeciuielii.

Sabatul
Care este convingerea Adunărilor lui Dumnezeu în
ceea ce priveşte Sabatul? De ce acesta este ţinut duminica
şi nu sâmbăta, şi cum ar trebui creştinii să ţină Sabatul?
De-a lungul anilor, atitudinea Adunărilor lui Dumnezeu cu
privire la Sabat s-a schimbat considerabil. în vremurile de
demult, credincioşii refuzau să citească ziarul sau diverse alte
publicaţii în ziua de duminică, şi nu acceptau slujbe care
necesitau prezenţa la serviciu în această zi. Aceste standarde,
în unele cazuri, pot apărea prea legaliste, însă există pericolul
ca în ziua de astăzi să se piardă adevărata semnificaţie a
„odihnei de sabat".
În ebraică, cuvântul Sabat înseamnă „odihnă". Una dintre
cele zece porunci poate fi găsită în Deuteronom 5:12 şi se
referă la sabat. Scopul acestei porunci este ca toţi creştinii să
aibă o zi în care să se odihnească sau să se elibereze puţin de
programul zilnic. Isus afirmă că Dumnezeu a instituit sabatul
în beneficiul omului (Marcu 2:27). Dumnezeu oferă exemplul
suprem în „odihna sa" în a şaptea zi a săptămânii creaţiei
(Genesa 2:43). Semnificaţia spirituală a sabatului din Vechiul
Testament a fost oferită de Hristos, care dă odihnă spirituală
celor care-L recunosc ca Domn şi Mântuitor (Matei 11:28,29;
Evrei 4:1-11). Noul Testament ne spune că, în biserica
primară, creştinii se adunau pentru a se închina lui Dumnezeu
în ziua de duminică, în prima zi a săptămânii (Fapte 20:7).
162

Ucenicul lui Isus, Ioan, o numeşte „Ziua Domnului"
(Apocalipsa 1:10). Pentru primii creştini şi pentru cei din
zilele noastre, duminica se sărbătoreşte învierea lui Isus, care
a avut loc în prima zi a săptămânii (Luca 24:1). Nu ni se
porunceşte aşadar să ţinem sabatul în ziua de sâmbătă sau de
duminică; principiul sabatului este acela că o zi din cele şapte
trebuie pusă deoparte atât pentru odihnă fizică cât şi pentru
cea spirituală.

Părtăşia zilnică
De ce Adunările lui Dumnezeu consideră necesare
rugăciunea şi studierea zilnice ale Bibliei?
Studiul personal al Bibliei şi rugăciunea trebuie să
reprezinte jertfa şi focul altarului. Pavel a înţeles Scriptura ca
întrupare a revelaţiei profetice (Romani 16:25,26). Iacov
priveşte Biblia ca unica soluţie pentru un comportament
adecvat în societate (Iacov 2:8,9). însuşi Domnul Isus Hristos
se retrăgea deseori în locuri solitare pentru a se ruga (Marcu
1:35; 6:46; Luca 5:16; 6:12; 22:41,42). Structura studiului
Biblic personal şi a rugăciunii a fost stabilită de Hristos. Ca
ucenici ai Lui, nu trebuie să fim mai prejos decât El. Profetul
Amos a văzut o zi tragică în care Cuvântul lui Dumnezeu va
fi neglijat, Amos 8:11: „Iată, vin zile, zice Domnul
Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de
pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea
cuvintelor Domnului". Ne aflăm chiar în vremea aceea. Mulţi
oameni citesc Biblia numai ocazional. Rugăciunea este
adesea limitată doar la o rutină funcţională. Praful se depune
pe Biblie, iar colţul de rugăciune rămâne închis. Sufletul
trebuie hrănit cu studiu biblic şi cu rugăciune. Pentru cei ce
simt părtăşia zilnică ca o povară, biserica recomandă:
1. Folosiţi un ghid de citire a Bibliei cu tematici zilnice;
2. Precedaţi sau finalizaţi citirea Bibliei cu o rugăciune;
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3. Descoperiţi bucuria meditaţiei asupra Cuvântului lui
Dumnezeu;
4. Folosiţi o listă de rugăciune pentru diverse cereri;
5. Includeţi părtăşia ca sursă clară de inspiraţie;
6. Folosiţi harta mondială pentru a mijloci pentru întreaga
lume.
Siguranţa creştinului
Care este părerea Adunărilor lui Dumnezeu cu privire
la siguranţa mânturii?
Pornind de la învăţătura biblică a siguranţei creştinului ce
depinde de o relaţie vie cu Hristos (Ioan 15:6); ţinând cont de
chemarea Bibliei la o viaţă de sfinţenie (1 Petru 1:16; Evrei
12:14); din perspectiva învăţăturii clare că omul poate să-şi
piardă locul din Cartea Vieţii (Apoc. 22:19) şi cel credincios
poate să cadă din credinţă (Luca 8:13), Consiliul General al
Adunărilor lui Dumnezeu dezaprobă poziţia siguranţei
necondiţionate care susţine ideea că este imposibil ca o
persoană odată mântuită să-şi piardă naşterea din nou."
Lumea creştină se împarte în două mari curente de gândire
în ceea ce priveşte destinul oamenilor. Unul este Calvinismul,
numit astfel după John Calvin şi celălalt Arianismul, după
Iacov Armenius.
Calvinismul învaţă despre:
1) Îndepărtarea totală a omului de Dumnezeu;
2) Predestinarea sau libera alegere, necondiţionată, a lui
Dumnezeu în ceea ce priveşte mântuirea unora şi
pierderea altora;
3) Hristos a murit doar pentru cei aleşi şi nu pentru toţi
oamenii;
4) Nimeni nu se poate opune harului mântuitor al lui
Dumnezeu;
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5) Odată ce un suflet a fost mântuit, el nu mai poate fi
pierdut.
Arianismul învaţă cu totul alte aspecte:
1) Deşi s-a născut în păcat, omului i se oferă o rază din
harul divin care îl poate ajuta să răspundă pozitiv la
chemarea lui Dumnezeu;
2) Dumnezeu nu alege în mod arbitrar persoanele care să
primească osânda veşnică;
3) Hristos a murit pentru fiecare om în parte, chiar dacă
unii refuză să accepte poziţia mântuirii lor;
4) Nici o persoană nu este forţată să-L primească pe Hristos
împotriva voinţei sale;
5) Mântuirea poate fi pierdută prin nesupunere deliberată.
Dacă şcoala calvinistă vorbeşte despre predestinare
necondiţionată, arianismul învaţă despre predestinarea
condiţionată. Suntem predestinaţi vieţii veşnice, în cazul în
care acceptăm mântuirea lui Hristos.
Adunările lui Dumnezeu tind, mai mult, spre învăţătura
arianistă, deşi acceptă adevărul scriptural din ambele curente.
Suntem de acord cu poziţia calvinistă cu privire la
suveranitatea şi autoritatea supremă a lui Dumnezeu, dar
credem ferm şi în voinţa liberă a omului şi în
responsabilitatea sa în ce priveşte propriile acţiuni şi alegeri.
Credem că Biblia ne învaţă ambele adevăruri.
„Siguranţa veşnică" - conform viziunii calviniste înseamnă - „odată salvat, omul este mântuit pentru veşnicie!
Pasajul biblic ce se vrea o cheie pentru această perspectivă
este Ioan 10:28,29: „Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor
pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu,
care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le
poate smulge din mâna Tatălui Meu", susţinut şi de Romani
8:35,39: „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos?
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Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau
lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia?, nici
înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu
vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care
este în Isus Hristos, Domnul nostru".
Adunările lui Dumnezeu pledează în favoarea acestor
adevăruri, cunoscând faptul că nu ceva din afară ne poate
domina şi ne poate lua mântuirea, ci numai voinţa noastră.
Pentru că am fost creaţi cu voinţă liberă, trebuie să fim mereu
precauţi din cauza duşmanului sufletelor noastre, diavolul:
1 Petru 5:8,9: „Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul
vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută
pe cine să înghită. împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că
şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi";
Luca 8:13 şi Apocalipsa 22:19 afirmă clar faptul că creştinii
îşi pot pierde mântuirea.
"Odată mântuit" poate însemna şi salvat pentru eternitate,
dacă cineva îşi trăieşte viaţa în credinţă şi creşte în sfinţenie zi
de zi. Dumnezeu nu va uzurpa voinţa liberă a omului.
Dumnezeul nostru suveran nu va domina voinţa omului doar
pentru a-şi demonstra suveranitatea.
Păcatul neiertat
Care este părerea Adunărilor lui Dumnezeu cu privire
la păcatul neiertat?
Matei 12:31; Marcu 3:29 şi Luca 12:10, vorbesc despre
păcatul neiertat. Toţi autorii Bibliei descriu păcatul ca o
blasfemie la adresa Duhului Sfânt. Contextualizarea
versetelor din Matei şi Marcu indică faptul că omul a comis
acest păcat atribuind lucrarea lui Isus, făcută prin puterea
Duhului Sfânt, lui Beelzeebub, prinţul demonilor. Procesul
care duce la hula împotriva Duhului Sfânt este următorul:
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1. Dacă un credincios persistă în a-L întrista pe Duhul
Sfânt (Efes.4:30) el va sfârşi prin a I se împotrivi
(Fapte 7:51);
2. Împotrivirea faţă de Duhul Sfânt duce la stingerea Lui
(1 Tesaloniceni 5:19);
3. Stingerea Duhului duce la împietrirea inimii
(Evrei 3:8-13);
4. Împietrirea inimii duce la depravarea minţii şi, ca urmare
a tuturor acestor decăderi, credinciosul va lua binele
drept rău şi răul drept bine (Is.5:20; Rom.1:28). Când
această împietrire a inimii atinge o anumită intensitate,
constatată numai de Dumnezeu, Duhul va înceta să mai
călăuzească acea persoană spre pocăinţă (Genesa 6:3).
Pentru cei care sunt neliniştiţi de gândul că au săvârşit un
păcat de neiertat, chiar această dorinţă de iertare şi pocăinţă
pentru acel păcat este dovada nesăvârşirii acestui păcat.
Botezul copiilor şi dedicarea lor
De pe ce pistă privesc Adunările lui Dumnezeu botezul
copiilor, asigurarea lor în împărăţia cerurilor şi practica
dedicării lor Lui Dumnezeu?
Conform învăţăturilor Bibliei, orice om (adult sau copil)
care îşi recunoaşte nevoia de mântuire (se pocăieşte) şi crede
în Hristos, trebuie să fie botezat (Fapte 2:38,41; 8:36-38).
Totuşi, în Scriptură nu există nici o menţiune cu privire la
botezul bebeluşilor sau al copilaşilor, deoarece ei încă nu pot
înţelege nevoia de a avea un Mântuitor. Cu toate acestea,
Dumnezeu oferă o mare prioritate copiilor. în faţa întrebării:
cine va fi mai mare în împărăţia Cerurilor?, Isus răspunde:
„Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu
şi nu vă veţi face ca nişte. copilaşi, cu nici un chip nu veţi
intra în împărăţia cerurilor" (Matei 18:3). Dragostea lui
Dumnezeu pentru copii este arătată şi în Vechiul Testament.
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în Levetic Dumnezeu interzice poporului lui Israel să-şi aducă
pruncii ca jertfă dumnezeului păgân Moleh. Este înţelept să
concluzionăm că, dacă Dumnezeu a interzis sacrificarea
copiilor, El nu va da un ordin prin care aceiaşi copii să ardă în
focul iadului.
Pornind de la aceste versete biblice, noi credem că toţi
copiii sunt iubiţi de Dumnezeu şi până când nu vor ajunge la
vârsta înţelegerii mântuirii toţi sunt primiţi în împărăţia Sa.
Acest lucru înseamnă că dacă un copil moare înainte de a
ajunge să înţeleagă cine este Isus şi înainte de a simţi nevoia
de mântuire, acel copil va moşteni viaţa veşnică, în calitate de
moştenitor al împărăţiei lui Dumnezeu.
În Luca 2:22 îi vedem pe părinţii pruncului Isus cum îl aduc
la templu „pentru a-l pune înaintea Domnului". Mai apoi,
Evangheliile ne spun că toţi copiii erau aduşi la Isus pentru ca
acesta să-i atingă şi să-i binecuvânteze. Urmărind practica
aceasta Adunările lui Dumnezeu încurajează pe părinţi să-şi
dedice public copiii lui Dumnezeu. Acest act este făcut de
obicei în timpul serviciului religios. Prin dedicarea copilului,
părinţii recunosc faptul că acesta este un dar de la Dumnezeu
şi îşi iau angajamentul în faţa lui Dumnezeu şi a bisericii să
fie un exemplu pozitiv pentru copil şi să-i îndrume paşii spre
Isus de la o vârstă fragedă.
Punerea mâinilor şi ungerea celui bolnav
De ce practică Adunările lui Dumnezeu acest lucru şi
care este avantajul faţă de rugăciunea obişnuită?
Punerea mâinilor peste persoana bolnavă era o practică a
Bisericii primare. Isus îşi punea adesea mâinile peste cei ce
sufereau, înainte de a-i vindeca (Marcu 6:5; Luca4:40; 13:13).
Pavel şi-a pus mâinile peste cei bolnavi şi apoi i-a vindecat
(Fapte 28:8). Isus a vorbit despre ucenicii lui afirmând: „vor
lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va
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vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor
însănătoşi" (Marcu 16:18).
Noul Testament se referă la această practică ca fiind în
strânsă legătură cu rugăciunea pentru cei bolnavi. La un
moment dat, Isus trimite în misiune 12 ucenici, Aceştia
„scoteau mulţi draci, şi ungeau cu untdelemn pe mulţi
bolnavi, şi-i vindecau." (Marcu 6: 13).
În cadrul unei biserici locale, dacă un membru se
îmbolnăveşte îi poate chema pe prezbiterii bisericii pentru a
se ruga pentru el şi pentru a-1 unge cu untdelemn (Iacov 5:14,
16). În Vechiul Testament, uleiul era folosit în mod obişnuit
ca agent de vindecare (Luca 10:34). Pentru creştinii bisercii
primare, uleiul a fost folosit doar ca simbol al vindecării
divine. Vindecarea are loc doar prin puterea Duhului Sfânt
(Fapte 10:38), iar uleiul devine simbol al vindecării (Zaharia
4:4-6).
Organizaţia „Adunările lui Dumnezeu" are convingerea că
nici punerea mâinilor, nici ungerea nu sunt indispensabile
vindecării deoarece, în Scriptură ,,vindecarea are adesea loc
fără intermediul nici uneia dintre acestea două. Credinţa celui
bolnav este cea care aduce vindecarea, dar, în acelaşi timp,
atingerea persoanei care se roagă şi aplicarea uleiului sunt o
încurajare a credinţei. O astfel de practică este susţinută şi de
Scriptură (Iacov 5:14-16).

Legalismul
Cum priveşte Organizaţia „Adunările lui Dumnezeu"
legalismul în opoziţie cu viaţa liberă oferită de religia
creştină?
Adunările lui Dumnezeu, ca de altfel majoritatea grupărilor
creştine, luptă pentru a evita extremele, atât pe cea a
legalismului cât şi pe cea a libertinajului. Nu este greu să
descriem principiile biblice ale comportamentului creştin, dar
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aplicarea acestora îi împinge uneori pe oameni spre una sau
mai multe extreme.
Legalismul se defineşte ca menţinerea regulilor şi regulamentelor stabilite de oameni, pentru câştigarea mântuirii. Cele
10 porunci sunt principiile date de Dumnezeu pentru a stabili
ce este rău şi ce este bine. Simpla respectare a acestor porunci
nu-ţi garantează mântuirea, aşa cum a crezut tânărul bogat
(Luca 18:18-27). Este uşor să cădem în capcana mentalităţii
conform căreia ceea ce facem sau ceea ce evităm să facem ne
va câştiga un loc în împărăţia lui Dumnezeu.
Pe de altă parte, Biblia ne vorbeşte despre libertatea şi
independenţa în Hristos. Libertatea în Hristos nu înseamnă să
faci ce îţi place, ci este libertatea pe care o experimentăm prin
mântuire, prin eliberarea de sub jugul păcatului.
Unii creştini cad în extrema legalismului în timp ce alţii
alunecă spre eroarea libertinajului, şi anume: ei consideră că
libertatea în Hristos îi scuteşte de respectarea codului moral
sau de cel al bunei conduite. Adunările lui Dumnezeu ne
învaţă că ambele teorii sunt greşite.
Adunările lui Dumnezeu îi dezaprobă categoric pe aceia
care încearcă să impună aceste probleme de conştiinţă asupra
celorlalţi. Exemplul biblic al „mâncării sau nu de carne" este
tratat ca o „problemă de conştiinţă". Tot aici sunt dezaprobaţi
şi cei care mai adaugă alte condiţii la mântuire, cum ar fi
ţinerea sabatului sâmbăta sau duminica.
Adunările lui Dumnezeu respectă standardele biblice din
perspectiva tragerii semnalului de alarmă asupra deteriorării
standardelor morale ale omenirii. Pasajul biblic din 1 Ioan
2:15,16 ne spune clar: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din
lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în
El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta
ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume".
Ca atare, Biblia avertizează în legătură cu activităţile care
distrug trupul, mintea şi spiritul, dezvoltă setea după bunurile
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materiale şi contribuie la înlesnirea activităţilor pe plan
spiritual (Luca 21:34,35; Rom.8:5-8; 12:1,2; 2 Cor. 6:14-18;
Efeseni 5:11; 1 Tim. 2:8-10; 4:12; Iacov 4:4; 1 Ioan 2:15-17;
Tit 2:12).
Rai, iad şi judecata de apoi
Cred Adunările lui Dumnezeu într-o judecată finală, în
existenţa unui Rai şi a unui Iad?
Organizaţia Adunările lui Dumnezeu crede că va fi o
judecată pentru fiecare om: cei ce au acceptat mântuirea vor fi
chemaţi pentru răsplătire, iar cei care L-au respins pe Hristos
ca Mântuitor, pentru osândă. Acest crez ne oferă certitudinea
că atât raiul cât şi iadul sunt reale. Fără o răsplată pentru cei
care au trăit o viaţă de credinţă în Hristos şi fără o pedeapsă
pentru cei care L-au respins pe Isus ca Mântuitor, existenţa
unei judecăţi care să evalueze inima, atitudinile şi acţiunile
unei vieţi întregi nu ar avea nici un sens:,, oamenilor le este
rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata"
(Evrei 9:27). Aşadar, iadul este locul în care cei care ajung
vor experimenta despărţirea eternă de Dumnezeu, în timp ce
raiul se va bucura pe deplin de prezenţa absolută a lui
Dumnezeu. Ideea că iadul este locul îngrozitor în care vor
ajunge cei răi, motivează puternic organizaţia Adunările lui
Dumnezeu să-i câştige pe cei pierduţi până nu este prea
târziu.
Judecata celor drepţi: Un creştin este socotit vrednic în
momentul în care îl acceptă pe Isus ca Domn şi Mântuitor
personal. Totuşi, o judecată viitoare îi aşteaptă pe toţi
creştinii. Judecata aceasta va avea loc după răpirea Bisericii,
când răsplata care va fi dată pentru eternitate va fi cântărită în
funcţie de credincioşia dovedită în lucrarea fiecăruia pentru
Domnul. Raiul,-locul pregătit pentru credincioşi, este atât de
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minunat încât nu poate fi descris în cuvinte omeneşti.
Descrierea Noului Ierusalim care va veni pe pământ la
sfârşitul Mileniului, sau împărăţia de o mie de ani, oferă
câteva detalii concludente în ce priveşte veşnicia raiului
(Apocalipsa 21-22).
Judecata celor răi: Judecata celor răi reprezintă o imagine
terifiantă. Cunoscută sub denumirea judecăţii din Faţa
Tronului Alb (Apocalipsa 20:11-15), ea nu trebuie confundată
cu locul de judecată al creştinilor. Isus Hristos este
Judecătorul. Acuzaţii sunt păcătoşii din toate naţiunile acestei
lumi..Ei vor fi judecaţi după faptele pe care le-au făcut când
trăiau în trup. Nici un om nu va scăpa de judecată dacă vina
nu-i este achitată. Apocalipsa 20:14-15: „şi Moartea şi
Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc
este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea
vieţii, a fost aruncat în iazul de foc".
Vorbim despre iad ca despre sfârşitul care îi aşteaptă pe cei
răi. Păcătoşii neiertaţi sunt cei care l-au respins pe Hristos ca
Domn şi Mântuitor.
Dar ce se va întâmpla cu cei care n-au auzit niciodată
despre Evanghelie? Sunt declaraţi pierduţi din cauză că nu au
acceptat lucrarea de răscumpărare a lui Hristos? Dar copiii
care n-au fost în stare să înţeleagă adevărul mântuirii? Tot
ceea ce ştim este că Judecătorul pământului va face lumină în
privinţa tuturor acestor aspecte (Gen.18:25). Pe de altă parte,
suntem siguri de faptul că Dumnezeu caută să aducă la
cunoştinţa oricărui om adevărul Evangheliei. Copilaşul care
moare fără a fi avut şansa de a cunoaşte adevărul şi de a
răspunde acestui adevăr, cu siguranţă nu va fi aruncat în iad.
Ştim că un Dumnezeu al dragostei şi al compasiunii va
proceda corect în astfel de împrejurări.
Organizaţia noastră crede în realitatea acestor adevăruri şi
le oferă spre învăţătură.
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Creaţionismul
De ce Adunările lui Dumnezeu sunt sceptice în faţa
teoriei evoluţionismului? Ar putea teoria evoluţiei sau o
parte din ea să se potrivească cu învăţătura biblică? De ce
originea noastră este atât de importantă?
Adunările lui Dumnezeu propovăduiesc adevărurile biblice
despre creaţie recunoscând faptul că Dumnezeu este Autorul
şi Creatorul a tot ce are suflare (Gen. l:l; Ps. 121:2; 124:8;
146:5-6; Is. 40:26-28; 1 Pet. 4:19). Prin puterea Cuvântului
Său, El a creat totul din nimic (Evrei 11:3). Vizibilul s-a creat
din invizibil, materialul din imaterial, tangibilul din
intangibil.
A fost nevoie de un proces gradual prin care s-a creat
lumea?
Au apărut formele înalte de viaţă din forme mai mici?
Avocaţii sau susţinătorii acestui proces evolutiv se numesc
evoluţionişti teişti. Pentru ei, zilele lucrătoare ale lui
Dumnezeu, aşa cum sunt ele consemnate în Biblie, ar fi putut
fi la fel de bine şi perioade mari de timp.
Organizaţia „Adunările lui Dumnezeu" susţine ideea că
informaţia care apare în Genesa trebuie luată ca atare. Progres
în lucrarea de creaţie a lui Dumnezeu există cu certitudine.
Dar fiecare pas a fost încheiat astfel: „şi astfel a fost o seară şi
o dimineaţă". Acest fapt punctează o măsură specifică de
timp. Cea mai potrivită lectură a pasajului biblic privitor la
creaţie este relaţionarea ei cu săptămâna de lucru sau cu şapte
zile. Procedând astfel, se evită dilema în determinarea
coordonatelor temporale şi în dezvoltarea diferitelor
componente ale creaţiei.
Mai mult chiar, studierea creaţiei ca proces gradual nu
necesită credinţă, iar curentele sau teoriile ştiinţei pun totul pe
seama unei coliziuni accidentale de molecule.
Pentru creştini, întrebarea privitoare la începuturile omenirii
este crucială. Dacă omenirea s-a dezvoltat de la o formă joasă
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de viaţă, atunci ea nu poate avea amprenta asemănării cu
Dumnezeu (Genesa 1:27; 2:7). Dacă formele de viaţă au
apărut aşa cum afirmă diverse curente ale evoluţionismului,
atunci este imposibil să-L înţelegem şi să-L cunoaştem pe
Dumnezeu prin creaţia Sa.
Pentru majoritatea creştinilor problema se reduce la
următoarea idee: dacă Dumnezeu nu este Creatorul tuturor
lucrurilor şi fiinţelor, atunci viaţa are puţin de oferit omenirii,
atât ca importanţă, cât şi ca scop. în evoluţionism nu există
nici judecată nici răsplată pentru felul în care ne trăim viaţa.
Din perspectiva evoluţionismului, deciziile luate de om atât
timp cât acesta este viaţă nu au nici o importanţă. Dar, din
punct de vedere al creaţionismului, care recunoaşte lucrarea
creatoare a lui Dumnezeu, viaţa are o mare însemnătate şi
orice creştin va primi o răsplată pentru viaţa trăită pe pământ.
Religiile non creştine
De ce nu acceptă Adunările lui Dumnezeu religiile non
creştine ca valide pentru mântuirea şi accesul nostru la
Dumnezeu? Nu este oare aceasta o perspectivă limitată şi
îngustă?
Mesajul lui Petru, consemnat în Fapte 4:12, vorbeşte despre
Isus din Nazaret: „în nimeni altul nu este mântuire: căci nu
este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să
fim mântuiţi". Aceasta este o declaraţie a naturii exclusive a
mesajului creştin. În Biblie aflăm o perspectivă universal
valabilă, bazată pe revelaţia unică dată de Dumnezeu
profeţilor şi apostolilor.
Religiile alternative, apar fie sub forme dispersate de
animism (crezul existenţei spiritelor separat de trupuri), fie
sub forma religiilor precum Hinduismul, Budismul şi
Iudaismul. Fiecare dintre ele conţine principii distincte.
Totuşi, toate religiile alternative suplinesc diferite imagini ale
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lui Dumnezeu, ale omului, ale universului şi ale modalităţii de
mântuire. Dacă cineva acceptă faptul că din două concepte
alternative doar unul trebuie să fie bun, arunci persoana
respectivă este forţată să ia o decizie. Astfel că, sau revelaţia
creştină este corectă, sau altă alternativă poate fi o alegere
mai bună. Pavel vorbeşte despre necesitatea alegerii între
Hristos şi opţiunile alternative din vremea sa. Pavel susţine
mesajul creştin ca fiind superior celorlalte prin învierea lui
Hristos (Fapte 17:29-31).
Este deosebit de important să ştim ce am ales. Biblia este
sigură în afirmaţiile sale cu privire la Hristos ca fiind singura
cale pe care păcătoşii o pot urma spre a ajunge la mântuire şi
la pregătirea pentru veşnicie. A tolera religiile alternative este
ca şi cum am nega adevărul biblic al lui Hristos transmis
oamenirii, şi anume că, fără El, toţi vor pieri.
Evenimentele din vremurile de pe urmă.
Ce cred Adunările Iui Dumnezeu cu privire la aceste
evenimente?
Organizaţia „Adunările lui Dumnezeu” crede că
evenimentele din timpurile din urmă, despre care ne spune
Biblia, sunt adevăruri autentice, nu simbolice. Ca biserică, nu
acceptăm idea de a promova alte declaraţii privitoare la
această perioadă, în afară de cele care apar în Scriptură.
Răpirea: Isus Hristos este figura centrală a profeţiei, după
cum tot El este şi personajul central al întregii Biblii. Răpirea
credincioşilor în viaţă este prima etapă din ceea ce noi numim
"a doua Venire". Pentru creştinii care-L iubesc cu adevărat pe
Isus, apariţia Sa neaşteptată în văzduh nu va stârni teamă, nici
dezamăgire sau groază. Acest eveniment reprezintă nădejdea
binecuvântată a credinciosului, menţionat în Tit 2:13. Isus va
veni şi-i va lua pe cei credincioşi. Răpirea creştinilor este
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foarte clar descrisă în 1 Tes. 4:16,17 şi 1 Cor. 15:51-52.
Vremurile de pe urmă vor fi pline de evenimente terifiante.
Creştinii vor fi însă scutiţi de suferinţe prin răpirea lor la cer.
Nu vor scăpa însă de toate, iar în Matei 24:4-46 Hristos ne
avertizează şi ne învaţă cum trebuie să trăim acele timpuri,
Credincioşii care au murit înainte de Răpire vor fi înviaţi în
trupuri sfinte. în conformitate cu 1 Corinteni 15:52, trupurile
sfinţilor în viaţă vor fi schimbate chiar în momentul răpirii.
Biblia nu oferă însă o descriere detaliată a acestei schimbări.
Adevărata revelaţie va fi chiar o surpriză. În 1 Cor. 15:52 ni
se dau doar câteva indicii în legătură cu evenimentele care
vor avea loc în momentul răpirii, moment în care trupurile
sfinţilor vor fi asemenea trupului lui Isus după înviere.
Necazul cel mare: Răpirii îi va urma un necaz teribil,
prezis încă din vechime, din zilele Vechiului Testament.
Daniel vorbeşte despre o vreme de necaz nemaiîntâlnită în
epoca noastră (Daniel 12:1). Matei numeşte acest timp o
perioadă de „necaz mare"(Matei 24:21-29). Apoc. 3:10 spune
despre această perioadă ca fiind: „ceasul încercării, care are
să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii
pământului".
Se pune deasemenea întrebarea: „Cât va dura Necazul cel
Mare ?" Scriptura nu este destul de clară în această privinţă.
Există totuşi unele referinţe care ne-ar putea fi utile în această
privinţă; ele par să indice o perioadă de şapte ani. Elementul
cheie este dezlegarea misterului celor 70 de săptămâni din
cartea Daniel (Daniel 9:24-27).
Antichristul: Conducătorul pământesc din perioada
Necazului cel Mare, cel mai mare duşman al lui Hristos, este
numit Antichristul. El nu se va numi pe sine Antihrist - ci va
pretinde că este adevăratul Hristos. Cea mai clară descriere a
acestui duşman al lui Dumnezeu este dată în 2 Tes. 2:3-9. El
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este înfăţişat ca întruparea nelegiuirii (Daniel 7:24-25,
2 Tesaloniceni 2:3,8-9). El pretinde a fi de natură divină
(2 Tesaloniceni 2:9,10). Probabil că fiara la care se referă
Apocalipsa 13 este un alt nume dat Antichristului, deoarece
acest monstru este înfăţişat ca având autoritatea atribuită
numai Anctihristului. Antichristul îşi va demasca aparenta
bunăvoinţă faţă de statul Israel, săvârşind un sacrilegiu,
înfaţişându-se ca un mare înşelător şi un duşman al lui
Dumnezeu. în cartea Daniel se spune că sacrilegiul pe care îl
va săvârşi acesta este numit „urâciunea pustiitorului sau a
pustiirii" (cf. Daniel 11:31;12:11;Matei 24:15;Marcu 13:14).
Soarta Antichristului va consta într-o judecată rapidă şi
sigură care va avea loc imediat după ce va apărea Cel al cărui
nume este: „Împăratul Împăraţilor şi Domnul Domnilor"
(Apocalipsal9:16). Atât Antichristul cât şi adepţii lui vor fi
„aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă"
(Apocalipsa 19:20).
A Doua Venire a lui Hristos: Acest eveniment este diferit
de cel al Răpirii. A doua venire a lui Hristos va consta într-o
apariţie fizică, vizibilă, a lui Isus. După nunta Mielului, în
slavă (în timpul Necazului cel Mare), Mirele Hristos, îşi va
proclama împărăţia. El va călări un cal alb, urmat de sfinţi, tot
pe cai albi, Apocalipsa 19:11,14. Conflictul ce se va isca între
lumea dreaptă şi lumea întunericului este numit Bătălia de la
Armaghedon (Apocalipsa 16). În final, Satan va fi înfrânt,
legat şi aruncat în iazul de foc timp de 1000 de ani.
Împărăţia de 1000 de ani: Cu Satan înlăturat, domnia
celor 1000 de ani va fi un timp de glorie şi de relaţii
interumane perfecte. Apoi Dumnezeu se va mai întâlni încă o
dată cu locuitorii pământului, până la venirea veşniciei. Satan
va fi eliberat pentru o scurtă perioadă pentru a testa credinţa,
dragostea şi loialitatea celor ce s-au născut în timpul
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Mileniului şi ca atare nu au fost încă încercaţi. Revolta lui
Satan şi a celor care aleg să-l urmeze va fi de scurtă durată.
Focul ce va cădea din cer îi va arde pe toţi împotrivitorii.
Satan va fi aruncat în iazul de foc pentru eternitate
(Apocalipsa 20).
Judecata de la Tronul Alb: După ce focul judecăţii îi va
distruge pe toţi cei înşelaţi de Satana la sfârşitul Mileniului,
toţi păcătoşii care vor fi trăit vreodată pe faţa pământului vor
muri. Urmează apoi învierea păcătoşilor morţi în trup, pentru
a sta în faţa judecătorului. Se va deschide Cartea şi cei găsiţi
vinovaţi vor fi judecaţi după faptele făcute. Apoi, vor fi
aruncaţi pentru veşnicie în iazul de foc, aşa cum s-a întâmplat
şi cu Diavolul. Aceasta este cea mai tristă scenă din biblie,
scenă care de altfel motivează Adunările lui Dumnezeu să-i
ajute pe cei pierduţi să scape de acest sfârşit.
Oraşul Sfânt: Apocalipsa 21 începe prin viziunea unui cer
nou, a unui pământ nou şi a unui oraş nou, numit Noul
Ierusalim. Petru ne spune în 2 Petru 3:10: „Ziua Domnului
însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu
trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi
pământul, cu tot ce este pe el, va arde”.
Descrierea glorioasă a acestui oraş se găseşte în Apocalipsa
21 şi 22. Simbolică sau reală, ea ne introduce în minunata
veşnicie. Dumnezeu cel atotputernic va proclama atunci
victoria finală pe care a câştiagt-o la Calvar.
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Moartea şi îngroparea
Care este părerea Adunărilor lui Dumnezeu cu privire
Ia moarte? Ce poziţie ia biserica în ceea ce priveşte
diferitele modalităţi de îngropare a oamenilor?
Moartea: Deşi Organizaţia „Adunările lui Dumnezeu"
crede cu tărie în vindecarea divină, ea este conştientă de
faptul că nu toţi credincioşii sunt vindecaţi atunci când
biserica mijloceşte pentru ei. Adevărul morţii fizice apare şi
el în Scriptură. Biblia declară: „Eu sunt Domnul care te
vindecă", iar Evrei 9:27 spune:' „oamenilor le este rânduit să
moară o singură dată, iar după aceea vine judecata."
Deoarece moartea fizică este un fapt real pentru toţi
oamenii, inclusiv pentru creştini, este potrivit să ne gândim la
plecarea noastră, la momentul ales de Dumnezeu şi să ne
facem planuri cu privire la ea.
Modalităţi de înmormântare: Organizaţia „Adunările lui
Dumnezeu" susţine că înhumarea nu este metoda ideală de
înmormântare a creştinilor. Acest principiu nu se bazează pe
o poruncă biblică, ci are ca fundament practicile funerare
vechi şi modul în care chiar Isus a fost îngropat.
Pe de altă parte, incinerarea este o practică păgână (a celor
care cred în mai mulţi dumnezei sau chiar în nici unul). Un
gând al Adunărilor lui Dumnezeu este acela că nici
incinerarea, nici înhumarea nu reflectă imaginea învierii
trupului într-o bună zi. Mai mult chiar, ele nu păstrează
trupurile noastre, care sunt temple ale lui Dumnezeu. De
aceea, este dificil pentru un creştin să accepte ideea
incinerării. Pe de altă parte, sunt cazuri în care s-a apelat la
această metodă din cauza diferitelor epidemii sau boli, a
calamităţilor sau războaielor care au distrus trupurile
omeneşti. Totuşi, Biblia nu sugerează ideea că cei care aleg
incinerarea, într-una din circumstanţele enumerate mai sus,
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vor pierde veşnicia, mai ales că cel decedat nu poate decide în
această privinţă.
Mărturisirea păcatelor
Cum privesc Adunările lui Dumnezeu mărturisirea
păcatelor? Cum trebuie ea aplicată în relaţia cu
Dumnezeu şi cu cei din jurul nostru?
Cuvântul mărturisire înseamnă „recunoaştere”. Mărturisirea
păcatelor reprezintă recunoaşterea sau admiterea păcatului, cu
dorinţa de a căuta şi de a găsi iertarea. Biblia promite în
1 Ioan 1:9: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi
drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice
nelegiuire".
În zilele lui Isus, unii îl criticau şi-L provocau cu întrebarea:
Cine poate da iertare decât numai Dumnezeu? Prin întrebarea
lor retorică ei nu făceau altceva decât să enunţe un adevăr
important, anume că Dumnezeu este singurul care deţine
puterea iertării păcatelor omeneşti. Greşeala lor a constat însă
în faptul că nu L-au recunoscut pe Isus ca Dumnezeu care
poate ierta păcatele. Când le vorbim oamenilor despre Isus,
discuţia despre mărturisirea păcatelor trebuie directionată spre
Dumnezeu prin Isus Hristos. Niciunde în Biblie nu ni se
spune să ne mărturisim păcatele în faţa unui preot sau unui
slujitor al bisericii pentru a primi iertare. Ea trebuie să
pornească dintr-o inimă curată şi trebuie directionată spre
Mântuitorul - Isus Hristos.
La nivel uman, este bine uneori să ne mărturisim păcatele
unii altora şi să ne iertăm unii pe alţii (Matei 6:12,14,15;
Ioan 5:16). Acest aspect este important atunci când am
supărat pe cineva sau am făcut rău cuiva. Atunci este cazul să
ne cerem iertare faţă de persoana respectivă. Acest lucru îşi
găseşte împlinirea în discuţii private, personale, mai degrabă
decât în public.
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Minunile
Cred Adunările lui Dumnezeu că Dumnezeu încă mai
face minuni în vremea noastră?
Noi credem fără echivoc că Dumnezeu mai face încă
minuni şi în zilele noastre. Crezul nostru este puternic
deoarece minunile redate în Biblie sunt practic evenimente
istorice, şi nu mituri sau poveşti din folclor. Isus Hristos, Cel
care a făcut cele mai mari minuni, este acelaşi: „Isus Hristos
este acelaşi ieri şi azi şi în veci!" (Evrei 13:8).
Credinţa este un element esenţial în recunoaşterea
minunilor. O analiză ştiinţifică nu ar putea aproba sau
dezaproba validitatea unui miracol. Pentru cei sceptici,
această afirmaţie poate confirma ideea că minunile nu se
produc în realitate, ci ele există numai în mintea celor care
cred în ele. Doar cel care crede în existenţa supranaturală a lui
Dumnezeu poate recunoaşte lucrarea lui Dumnezeu.
Pentru cei născuţi din nou experimentarea mântuirii este şi
ea un miracol.
Şi totuşi mai există oameni şi în vremea noastră interesaţi să
vadă minuni ca acelea din Vechiul şi din Noul Testament:
învierea din morţi, proviziile miraculoase din vremurile de
restrişte, protecţie în faţa morţii printr-o intervenţie
supranaturală. Aceste câteva exemple ne trimit cu gândul la
puterea învierii care îi va readuce la viaţă pe cei care au murit
în Isus Hristos (1 Tesaloniceni 4:16,17).
Experienţa penticostală a vorbirii în limbi, prin Duhul
Sfânt, deşi nu este prezentată ca o minune, este revelaţia
supranaturală a prezenţei lui Dumnezeu în viaţa credinciosului. Adunările lui Dumnezeu cred cu tărie că Dumnezeu
este viu din veşnicii în veşnicii, că El are putere să
înfăptuiască minuni şi în epoca noastră pentru a se revela pe
Sine umanităţii şi îi cheamă pe oameni la mântuire şi la o
relaţie mai apropiată cu Creatorul lor.
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CAPITOLUL XIII
ASPECTE ALE CARACTERULUI CREŞTIN
Motto: „Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi
unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit
Legea. De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să
nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu
pofteşti”, şi orice altă poruncă mai poate fi, se
cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi.”
Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci
este împlinirea Legii.” (Romani 13: 8 -10)

Organizaţia „Adunările lui Dumnezeu" crede că Biblia este
inspirată verbal de Dumnezeu şi este legea (regula) infailibilă,
autoritară de credinţă. Ştim de asemenea că dovada reală a
credinţei noastre este percepută nu numai din vorbele noastre,
dar şi din stilul nostru de viaţă şi conduită.
În societatea epocii noastre care se pare că şi-a abandonat
preocuparea pentru adevăr, integritate, onestitate, autocontrol,
pentru orice valoare a caracterului moral, Adunările lui
Dumnezeu luptă pentru virtuţile biblice. Caracterul contează!
în acest studiu se pune accent pe înţelegerea unor principii de
bază pentru formarea unui sistem de crezuri cu fundament
biblic. Nu vrem să sugerăm ideea că afirmaţiile următoare
cunosc o' autoritate mai mare decât cea pe care o are Biblia, ci
vrem ca prin ceea ce se va afirma să-i încurajăm pe oameni
să-L lase pe Duhul Sfânt să-i conducă într-o viaţă deplină de
credincioşie.
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Adevăr şi integritate
De ce se pune atât de mult accent pe imperativul
„spune adevărul" în rândul credincioşilor?
Adevărul este, fără îndoială, un principiu biblic de bază.
Multe dintre problemele societăţii moderne sunt rezultatul
minciunii şi al lipsei de încredere. încrederea mutuală dintre
membrii-familiei, prieteni şi colegi de serviciu este esenţială.
Relaţiile interumane trebuie să aibă la bază adevărul,
loialitatea şi integritatea.
Lumea afacerilor şi a proceselor judiciare este pe deplin
conştientă de importanţa adevărului, necesar în toate actele
oficiale astfel încât să nu se strecoare vreo înşelăciune sau
lipsă de înţelegere. Dumnezeu cere copiilor Săi să fie drepţi în
toate aspectele, fără ca existenţa unui document legal, care să
substituie promisiunea făcută verbal, să fie necesară.
"Ce este adevărul?" Pilat, guvernatorul Iudeii, I-a pus
această întrebare lui Isus, cu două milenii în urmă. Pilat nu
ştia că Cel cu care vorbea era obârşia Adevărului, era
Adevărul însuşi. Răspunsul dat atunci de Isus fost simplu:„Eu
pentru asta M-am născut şi am venit în lume, ca să
mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă
glasul Meu" (Ioan 18:37).
Integritatea personală ne cere să căutăm un răspuns
adecvat la această întrebare.
Să fie oare adevărul un fapt în sine care trebuie
demonstrat? Este adevărul diferit pentru fiecare persoană?
Adevărul nu este relativ. El nu variază de la o persoană la
alta sau de la o situaţie la alta. Ca şi creştini, noi trebuie să
căutăm adevărul universal, să luptăm pentru el chiar şi atunci
când alţii îl pun sub semnul întrebării. Cu atâtea voci în jur
care susţin că ar fi descoperit adevărul, mulţi oameni sunt
înşelaţi să adopte diverse variante ale acestuia. Singurul
adevăr în care ne putem încrede este adevărul declarat de
Creatorul tuturor lucrurilor - Biblia.
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Adevărul Bibliei este atât personal cât şi practic. El ne cere
nu numai să spunem adevărul, dar să îl şi trăim. Ipocrizia
îmbracă forma adevărului, dar are ca scop câştigarea unui
renume şi a unei bune aprecieri din partea oamenilor.
Onestitatea este problema unei vieţi trăite în adevăr,
îndeplinirea unei promisiuni sau angajament este un act de
onestitate; ruperea unei promisiuni ştirbeşte din reputaţia
onestităţii. Onestitatea intelectuală reprezintă deschiderea
spre adevărul care ar putea contrazice opiniile personale.
Sinceritatea este onestitatea în exprimare. O persoană poate fi
sinceră în mod superficial fără să fie însă onestă. Persoana cu
adevărat onestă este cea care „se bucură de adevăr"
(1 Corinteni 13:6), respingând făţărnicia şi ipocrizia.
Apostolul Pavel a trebuit să-i înveţe pe credincioşi să evite
păcatul în trupul lor; de aceea, trebuie să avem mare grijă în
relaţiile cu apropiaţii noştri, pentru a putea face doar ce este
bine şi adevărat. Unitatea bisericii cere acest lucru:
1 Corinteni 6:7,8: „Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi,
este un cusur pe care-1 aveţi. Pentru ce nu suferiţi mai bine să
fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba? Dar voi
singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi încă pe
fraţi!”
Disciplina şi autocontrolul
De ce acordă creştinii atât de multă atenţie unei vieţi
bazate pe disciplină şi autocontrol?
Trebuie să promovăm disciplina şi autocontrolul deoarece
Biblia ni le cere şi pentrucă societatea şi legile ei le impun.
O societate fără control de sine, egoistă şi prea indulgentă
are nevoie de îndreptare care vine doar printr-o întoarcere
spre disciplină personală şi autocontrol.
Putem observa direcţia spre care se îndreaptă societatea
noastră urmărind cu atenţie programele de televiziune care
promovează degradarea morală.
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Biblia ne arată clar direcţia spre care se îndreaptă
societatea, descriind condiţiile morale din vremurile de pe
urmă. Totul se rezumă la o societate fără valori, fără
disciplină internă. 2 Timotei 3:1-5 spune: „Să ştii că în zilele
din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de
sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători
de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără dragoste firească,
neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori
de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de
plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de
evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii
aceştia". Dacă analizăm lista acestor aspecte negative, putem
observa absenţa unuia: fără control de sine. Toate celelalte
trăsături negative din lista noastră sunt exemplificări ale
absenţei controlului de sine.
Dragostea este prima roadă spirituală din cele enumerate în
Galateni 5:22-23. Stăpânirea de sine este ultima înscrisă pe
listă. Dragostea fără reţinere devine pasiune. Bucuria dusă la
extreme devine frivolitate. Pacea fără control de sine devine
indolenţă. Răbdarea fără un echilibru devine apatie. Blândeţea
devine slăbiciune; bunătatea devine slujire de sine. Credinţa
fără nici un strop de raţiune devine superstiţie oarbă. Lumea
vorbeşte despre dragoste, bucurie, pace, dar mintea întunecată
a oamenilor cunoaşte doar o umbră falsă a realităţii divine.
Creştinii trebuie să fie exemple de autocontrol într-o lume
lipsită de control de sine.
Într-o lume depravată, stăpânirea de sine înseamnă
abstinenţă de la căile neduhovniceşti. Iată deci motivaţia care
ne justifică să o eliminăm din vieţile noastre. Gal.4:19-21:
„Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până
ce va lua Hristos chip în voi! O, cum aş vrea să fiu acum de
faţă la voi, şi să-mi schimb glasul; căci nu ştiu ce să mai cred!
Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi
Legea?"
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Disciplina şi stăpânirea de sine sunt caracteristicile
esenţiale ale caracterului uman. Stăpânirea de sine nu este un
lux care trebuie adăugat virtuţilor creştine. Acest aspect este
un semn de identificare a creştinului umplut cu Duhul Sfânt.
Iată cele 7 virtuţi care trebuie adăugate caracterului creştin:
2 Petru 1:5-7: „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să
uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu
cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea,
evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi,
iubirea de oameni".
Mândria
De ce mândria este evidenţiată ca fiind distructivă
pentru viaţa creştinului sau a bisericii? Când ea trasează
respectul de sine, linia între aroganţă şi păcat?
Mândria este numită primul păcat pentru că ea a cauzat
căderea lui Lucifer, chiar înainte de creaţie. Toate cuvintele
din ebraică şi greacă traduc mândria ca fiind o atitudine
greşită a inimii. Proverbe 16:18: „mândria merge înaintea
pieirii, şi trufia merge înaintea căderii".
Dicţionarul englez oferă nuanţe pozitive şi negative ale
cuvântului „mândrie". în epoca noastră putem folosi acest
termen pentru a exprima satisfacţia obţinută în urma unei
slujbe, o dragoste profundă pentru ceva drag sau respectul
societăţii faţă de un erou. Din cauza neputinţei de a determina
distincţia dintre aspectele pozitive şi cele negative ale acestei
lumi, unii părinţi refuză să le ofere copiilor lor însemnătatea
unor termeni lumeşti, şi adoptă astfel o atitudine mândră. Alţii
însă cresc având convingerea că nu valorează nimic. O
învăţătură potrivită le poate insufla înţelegerea faptului că
Dumnezeu i-a adus cu un scop pe lume. Pavel remarcă nevoia
omului de a i se aprecia darurile şi valoarea, dar este precaut
în privinţa celor care, urmărind satisfacerea acestor nevoi,
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devin egoişti şi competitivi. El le scrie celor din Roma:
Romani 12:3: „Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun
fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă
decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine,
potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu
fiecăruia".
După ce am făcut această distincţie, trebuie să ne
întoarcem la ideea că mândria arogantă este dispreţuită de
Dumnezeu. Doar ajutaţi de puterea divină putem deveni
persoanele umile pe care Biblia le onorează.
Cheia mândriei arogante constă în respingerea poruncii
drepte a lui Dumnezeu care îndeamnă pe orice creştin să
iubească şi să fie supus voii Sale. Mândria egoistă determină
omul să simtă că asigurarea fericirii şi supravieţuirii sale stă
în puterea lui, şi ca atare, nu mai are nevoie de Dumnezeu: el
îşi este propriul Dumnezeu.
După ce-şi declară independenţa, o persoană mândră se
vede superioară celorlalţi. Această tendinţă ego-centristă duce
la ignorarea celor din jur sau la folosirea omului ca mijloc şi
nu ca scop. în societate, mândria colectivă poate da naştere
rasismului, snobismului şi prejudecăţilor.
Mândria nu este întotdeauna percepută de cel ce o adoptă.
Biblia oferă o descriere a unui comportament de acest tip,
descriere care poate fi folositoare: Psalmul 101:5; Prov. 6:17;
Isaia 28:1; Matei 20:25,26; Fapte 12:21-23; 1 Cor. 3:19-21;
1 Cor.4:6,7; Filipeni 2:3-4; Iacov 4:13-16; 1 Petru 5:5-6;
Efeseni 5:21.
Vor veni aşadar timpuri în care va trebui să ne rugăm
precum David: Ps.139:23,24: „Cercetează-mă, Dumnezeule,
şi cunoaşte-mi inima! încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile!
Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!"
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Bârfa şi vorbirea potrivită
De ce consideră creştinii conversaţia şi vorbirea
personală ca fiind atât de importante? Consideră Biserica
bârfa un păcat?
Un lucru adevărat nu este întotdeauna şi constructiv pentru
ceilalţi. Ca oameni nu trebuie să acţionăm urmându-ne
impulsurile, ci este de dorit să facem doar ce este bine pentru
cei din jurul nostru (1 Cor.10:23). Păstrarea pentru sine a
cuvintelor şi gesturilor care ar putea deranja sau răni, este un
semn de maturitate spirituală (Iacov 3:2).
Cum reacţionăm în faţa bârfei?
1. Nu risca să începi să răspândeşti bârfe la adresa cuiva;
nu te băga în problemele altora.
2. Nu trăda încrederea altora în tine; dacă într-adevăr
simţi nevoia să împărtăşeşti un secret doar pentru a
ajuta persoana care ţi 1-a încredinţat, vorbeşte cu
pastorul bisericii sau cu unul din părinţi care ar putea
să acţioneze într-un mod adecvat.
3. Nu apleca urechea la nici o.bârfă.
4. Fii împăciuitor; fii omul care stinge focul.
Vocabularul pe care-l folosim este important
Vorbirea creştină trebuie să reflecte harul lui Dumnezeu şi
să ofere o mărturie subtilă a faptului că Dumnezeu trăieşte şi
lucrează în viaţa creştinului. Mulţi oameni, din dorinţa de a-şi
întări afirmaţiile, jură pe anumite lucruri sau persoane crezând
că în acest fel vor fi crezuţi.
Domnul Isus ne-a spus:„Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer
pentrucă este scaunul de domnie a lui Dumnezeu; nici pe
pământ, pentrucă este aşternutul picioarelor Lui; ....Să nu juri
nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau
negru. Felul vostru de vorbire să fie: Da, da; Nu, nu: ce trece
peste aceste cuvinte, vine de la cel rău." (Mat.5:34-37).
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Puritatea sexuală
De ce puritatea sexuală apare printre cele mai
importante aspecte ale vieţii creştinului?
Puritatea morală nu este un plan separat care limitează
bucuria din viaţa creştinului, deşi Diavolul, în mod înşelător,
vrea să ne atragă atenţia asupra unei astfel „de pierderi".
Puritatea reprezintă fundamentul infinit de înţelept al lui
Dumnezeu pe care se clădeşte adevărata fericire şi relaţiile
maritale de lungă durată.
Adunările lui Dumnezeu trag un semnal de alarmă cu
privire la puritatea sexuală. Noi credem că standardele biblice
ale moralităţii sunt universale şi atemporale. Ele se aplică
tuturor generaţiilor, diferitelor tipuri de societate şi tuturor
subculturilor. Ele se aplică la New York, în Los Angeles,
Bucureşti, şi în egală măsură comunităţii noastre, tot aşa cum
au fost aplicate şi celor din Corint şi din Roma.
Societatea epocii noastre este obsedată de sex. întrebarea
pe care trebuie să ne-o punem noi creştinii este: Cum ar trebui
noi, ca urmaşi ai lui Hristos care trăim într-o lume morală, să
ne comportăm în faţa activităţii sexuale? în mod sigur nu ca
ateii şi agnosticii! Unul dintre semnele după care poate fi
recunoscut un creştin este puritatea sexuală. Totuşi, este
destul de greu să-ţi menţii puritatea într-o cultură obsedată de
sex şi promiscuitate sub orice formă de expresie sexuală.
Această dificultate face din puritatea sexuală un test bun
pentru un adevărat ucenic al lui Hristos. Este nevoie de mult
mai mult decât de cel mai puternic efort al omului de a-şi
menţine puritatea. Este nevoie de lucrarea de răscumpărare şi
sanctificare a lui Dumnezeu în vieţile noastre.
Unele dintre cuvintele pe care Pavel le spunea Corintenilor
pot fi adresate de asemenea societăţii de astăzi:
1 Corinteni 5:1: „în toate părţile se spune că între voi este
curvie; şi încă o curvie de acelea, care nici chiar la păgâni nu
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se pomenesc; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta
tatălui său".
1 Corinteni 6:9: „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni
împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta:
nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici
malahii, nici sodomiţii...nu vor moşteni împărăţia lui
Dumnezeu".
1 Corinteni 6:13: „mâncările Sunt pentru pântece, şi
pântecele este pentru mâncări. Şi Dumnezeu va nimici şi pe
unul şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este
pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup".
Corinteni 7:2: „Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat sa
şi aibă nevasta lui, şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei".
Corinteni 12:21: „Mă tem ca, la venirea mea la voi, să mă
smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi, şi să
trebuiască să plâng pe mulţi din cei ce au păcătuit mai înainte,
şi nu s-au pocăit de necurăţia, curvia şi spurcăciunile pe care
le-au făcut".
Pavel cunoştea influenţa puternică pe care sexul o exercita
în vieţile oamenilor. El ştia că o rochie provocatoare,
discuţiile; despre orgiile sexuale şi umorul axat pe sex sunt
incitări puternice la poftă şi păcat. El mai ştia că tentaţiile
sexuale apar indiferent de situaţie. Aşa că, iată ce le spune
celor căsătoriţi: 1 Corinteni 7:5: „Să nu vă lipsiţi unul pe altul
de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un
timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să
vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina
nestăpâniţii voastre". Celor necăsătoriţi le dă sfatul următor:
1 Corinteni 7:8-9: „Celor neînsuraţi şi văduvelor, le spun că
este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot
înfrâna, să se căsătorească; pentru că este mai bine să se
căsătorească decât să ardă".
Din aceste pasaje reiese ideea că întreţinerea relaţiilor
sexuale în afara căsătoriei este interzisă pentru un singur
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motiv : imoralitatea sexuală distruge relaţiile personale şi
duce la decădere şi instabilitate socială.
Ce este de fapt imoralitatea sexuală? Definiţia biblică a
imoralităţii însumează adulterul, orgiile sexuale, homosexualitatea, incestul, prostituţia, violul şi pofta. Iată ce sfat ne dă
Biblia pentru a putea rezista în faţa acestor tentaţii: 2 Timotei
2:22: „Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea,
credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe
Domnul dintr-o inimă curată". Atingerea incitantă din punct
de vedere sexual şi intimitatea fizică dintre un bărbat şi o
femeie fac parte din procesul natural care într-o căsătorie
duce la o relaţie sexuală. A te angaja într-o astfel de activitate
înainte de stabilirea unui angajament de căsătorie pe viaţă este
mai degrabă poftă decât binele celuilalt. Dumnezeu poate
ajuta cuplurile tinere, care doresc o căsnicie creştină împlinită, să se păstreze pentru o căsnicie bazată pe încredere şi
credincioşie.
Controlul minţii şi al gândului este cheia purităţii sexuale
într-un proces de curtoazie. Dacă mintea este preocupată cu
satisfacerea sexuală ...., atunci şansele pentru o căsnicie
fericită se reduc considerabil. Dar dacă întâlnirile sunt văzute
ca timp de cunoaştere a persoanei, şi nu a trupului, atunci
posibilitatea ca acea relaţie să se termine într-o căsnicie
fericită poate deveni realitatea pe care Dumnezeu o
binecuvintează.
Apostolul Pavel era pe deplin conştient de tentaţiile care
puteau duce pe cineva la imoralitate sexuală şi la păcat. El îl
avertizează pe tânărul Timotei de cel puţin trei ori:
1 Timotei 4:12: „nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci
fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în
dragoste, în credinţă, în curăţie".
1 Timotei 5:2: „Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci
sfătuieşte-1 ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte
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fraţi; pe femeile bătrâne, ca pe nişte mame; pe cele tinere, ca
pe nişte surori, cu toată curăţia".
1 Timotei 5:22: „Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu
grabă: şi să nu te faci părtaş păcatelor altora: pe tine însuţi
păzeşte-te curat".
Distracţia
Ce pagubă morală sau păcat s-ar putea ascunde în
frecventarea cinematografului şi a teatrului? Cum
rămâne cu celelalte forme clasice de distracţie precum
televiziunea, piesele de teatru, video, materialele de citit
etc?
În cadrul Adunărilor lui Dumnezeu există o diversitate
bogată de modalităţi pentru crearea unei bune dispoziţii. Parte
din această diversitate poate fi atribuită diferenţelor de vârstă,
ţinând cont de faptul că tinerii îşi doresc să fie acceptaţi de
către colegii lor şi să se alăture celor al căror mod de
distracţie se aseamănă cu al lor. Grupurile mai în vârstă au
experimentat astfel de distracţii şi ştiu ce pericol se ascunde
în frecventarea unor astfel de cluburi. De aceea ei caută să-i
ferească pe tineri de a-şi pierde relaţia personală cu
Dumnezeu.
Principii biblice generale: Care sunt modalităţile de
distracţie permise sau potrivite creştinilor care doresc să
respecte principiile biblice? Pentru a răspunde la această
întrebare, trebuie să începem cu însemnătatea unei porunci pe
care o găsim în Vechiul Testament: Levitic 11:44,45: 20:7;
1 Petru 1:15,16: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt,
fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi
sfinţi, căci Eu sunt Sfânt".
Sfinţenia înseamnă „puritate", privită din punct de vedere
spiritual şi „punere deoparte pentru scopuri divine". Singur
Dumnezeu este fără păcat; dar când căutăm să-L cunoaştem
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pe El şi îi permitem să lucreze în vieţile noastre, atunci El ne
împrumută din sfinţenia Sa. Nu ne putem sfinţi prin propriile
forţe, dar ne putem declara sfinţi atunci când căutăm să-I fim
plăcuţi Lui în fiecare aspect al credincioşiei, şi atunci când Îi
permitem Duhului Sfânt să ne oprească de la lucrurile care
nu-I sunt plăcute lui Dumnezeu.
Dumnezeu îi cheamă pe creştini la o viaţă despărţită de
păcat! (Romani 6:12-19; 1 Tesaloniceni 4:3,4).
Scriptura oferă standarde sfinte, astfel că orice activitate
care contravine acestor standarde este considerată păcat. Aici
se include adulterul, relaţiile sexuale înainte de căsătorie,
încurajarea homosexualităţii şi orice alt lucru care stârneşte
dorinţe pătimaşe.
Pavel afirmă că există aspecte ale conduitei care sunt
neutre din punct de vedere moral şi care devin păcat doar
atunci când viaţa nu este pecetluită cu îndemnul Duhului
Sfânt sau când determină pe altcineva, frate sau soră din
biserică, să facă acelaşi lucru (1 Cor.8:1-13; Rom.14). Chiar
dacă creştinilor li se oferă libertate în anumite conjuncturi,
această libertate trebuie să fie limitată şi temperată de
dragostea pentru fraţii şi surorile în Hristos.
Un alt aspect al sanctificării sau al sfinţeniei este
despărţirea. Atât în Vechiul cât şi în Noul Testament,
cuvintele „sfânt" şi „sfinţenie" evidenţiază în principal ideea
de despărţire de tot ceea ce este necurat. Scriptura ne
îndeamnă să nu uităm că suntem templul lui Dumnezeu, un
singur trup (1 Corinteni 16; 6:15).
În epoca noastră există şi alte forme de distracţie,
necunoscute în vremea lui Pavel; de aceea nu apar
consemnate în ghidul nostru: Biblia. De aceea Pavel mai
vorbeşte despre lucruri care: „sunt îngăduite dar nu sunt de
folos".
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1 Corinteni 6:12: „Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar
nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar
nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine".
1 Corinteni 10: 23: „Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu
toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate
zidesc".
Putem deveni chiar dependenţi de unele activităţi. Orice
formă de distracţie de care se face abuz, robeşte; ia din timpul
de închinare al lui Dumnezeu, şi de aceea nu este bună. O
doză prea mare de indulgenţă dezgoleşte sufletul în loc să-1
zidească în Hristos. Noi trebuie să fim preocupaţi de o singură
dorinţă: Dumnezeu trebuie să găsească plăcere în vieţile
noastre, în mintea, în sufletul şi inima noastră (Matei 22:37;
Marcul 2:30; Luca 10:27).
Filmele şi casetele video. „R" vine de la „rating", anume
rata popularităţii emisiunii respective. Cu cât „rating-ul" este
mai mare, cu atît emisiunea aceea este mai căutată de către
telespectatori. Emisiunile cu rating mare pot avea teme
multiple: violenţa, nudismul, sexul şi limbajul vulgar.
Creştinii de pretutindeni trebuie să fie foarte atenţi la invazia
de filme ce domină epoca noastră. Se pare că o poveste de
dragoste aflată în mâna unui producător poate planta sămânţa
îndoielii, în mintea oamenilor, cu privire la adevărul biblic şi
la comportamentul creştinului.
Programele de televiziune au avut şi continuă să aibă cel
mai mare impact asupra societăţii. Prin programele de
televiziune omul poate să se simtă manipulat. însă nu toate
pot avea o influenţă negativă asupra creştinilor; ele sunt doar
amuzante şi nu au intenţia de a-i învăţa pe oameni adevărul.
Unii creştini au decis că televiziunea este un asemenea
duşman al familiei, încât au ales să renunţe la prezenţa unui
televizor în casele lor. Este, desigur, o exagerare sau o măsură
extremă, dar morala spune că televizorul trebuie monitorizat
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cu multă grijă, şi niciodată folosit în calitate de guvernantă a
copiilor noştri. Părinţii şi adulţii au responsabilitatea, în faţa
lui Dumnezeu, de a promova binele şi de a evita răul.
Materialul de lectură: Biblioteca poate fi o sursă pozitivă
sau negativă pentru tineret. Generaţiile trecute ar putea fi
şocate de schimbările petrecute în ultimele decenii. Standurile
abundă în publicaţii care promovează literatura imorală şi
pornografică, sfidând atât legile morale generale umane, cât şi
pe cele biblice.
Internetul: Una dintre provocările cu care se confruntă
biserica de astăzi este accesul la internet. Astfel, orice creştin
care navighează pe diferite site-uri ar trebui să primească mai
întâi anumite recomandări de la instituţiile publice, cum ar fi,
în primul rând şcoala.
Lumea gândurilor
De ce noi, creştinii, acordăm o aşa mare importanţă
universului uman? Pot imaginaţia şi fanteziile să
reprezinte ele înşele un păcat? În ce circumstanţe devin
aceste gânduri ispită, şi mai apoi păcat?
Biblia evidenţiază importanţa majoră a gândurilor unei
persoane. Modul de gândire al unei persoane îi determină
caracterul şi acţiunile (Proverbe 23:7). Credinţa şi crezul sunt
modalităţi de gândire. Deşi credinţa îşi are originea în
Dumnezeu noi alegem să ne direcţionăm gândurile către
Dumnezeu şi către Cuvântul Său.
Un mare poet spunea odată: „lumea este prea mută cu noi".
Pavel a ţinut să le reamintească creştinilor: Filip.4:8: „încolo,
fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot
ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot
ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă,
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aceea să vă însufleţească". Pavel ne cere să ne controlăm
gândurile, dar acest lucru nu implică ideea că ne putem
controla mintea în totalitate. Trăim într-o lume decăzută,
hedonistă. Păcatul ne înconjoară. El ne atacă în primul rând la
nivel mental. De aceea, trebuie să fim mereu atenţi cu
gândurile noastre pentru a ne putea da seama care dintre ele
ne subjugă mintea şi viaţa.
Ispita şi păcatul vin în lume pe plan mental: Acest lucru
se întâmplă în acelaşi fel în care cultura noastră păcătoasă îşi
pune amprenta pe mintea noastră. Biblia ne avertizează: „Ci
fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit.
Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul
odată făptuit, aduce moartea" (Iacov 1:14,15).
Fanteziile se strecoară pe nesimţite în mintea omului. Ele
pot fi uneori lipsite de o tentă păcătoasă sau distructivă.
Gândurile cu implicaţie sexuală duc la păcat. Fanteziile
sexuale sunt însoţite deseori de manifestări fizice, în speţă
masturbarea, urmate de un sentiment acut de vină. De aceea
Biblia ne învaţă în Iacov 4:7: „Supuneţi-vă, deci, lui
Dumnezeu. împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi".
Alcoolul, tutunul şi drogurile
De ce bisericile penticostale sunt împotriva alcoolului, a
tutunului şi a drogurilor?
1 Corinteni 6:19,20 sunt versetele cărora bisericile
penticostale le conferă un loc aparte: „Nu ştiţi că trupul vostru
este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care
L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, deci, pe
Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui
Dumnezeu". De aceea, bisericile penticostale sunt adeptele
abstinenţei din acest punct de vedere. Şi asta nu numai pentru
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că trupul uman este Templul lui Dumnezeu, dar şi din cauza
consecinţelor negative pe care le are consumul lor asupra
omului şi a societăţii.
Alcoolul: Biblia vorbeşte adesea despre puterea distructivă
a alcoolului. Avem exemplul lui Noe, al lui Lot asupra cărora
alcoolul nu a avut alt efect decât să-i determine să săvârşească
păcatul. Genesa 9:20-27; Genesa 19:30-38. Consumarea
băuturilor alcoolice are ca efect o judecată eronată, pariuri
nepotrivite şi promovarea violenţei: Lev. 10:8-11; Prov. 20:1;
23:29-35; 31:4,5.
Alcoolul şi depresia contribuie adesea împreună la
prăbuşire sau la cădere nervoasă. Alcoolismul de lungă durată
(cronic) duce la distrugerea ficatului, a pancreasului, a
creierului şi a inimii. Jumătate din accidentele rutiere au la
bază consumul de alcool.
Drogurile ilegale: Cu toate că drogurile nu sunt
menţionate în Biblie, consumarea lor nu are decât efecte
negative, anume ale forţelor demonice asupra individului şi a
societăţii. Dependenţa de un drog este atât de puternică încât
poate distruge o persoană pentru tot restul vieţii. Cel mai
mare pericol este acela ca drogurile controlează întreaga viaţă
a omului: serviciul, relaţiile de familie, starea sa spirituală şi
biologică.
Tutunul: Deşi tutunul nu distruge relaţiile interumane, el
nu duce la imparţialitate în judecată. S-a dovedit că în ultimii
ani ţigările sunt în atenţia doctorilor, ele fiind principalul
factor de distrugere a sănătăţii. De aceea, pe pachetele de
ţigări stă inscripţia de avertizare: „Tutunul dăunează grav
sănătăţii". În rândul tinerei generaţii, tutunul este alăturat
maturităţii şi popularităţii, deşi medicina a demonstrat că
tutunul este principalul element provocator de cancer.
Biserica se opune acestui obicei din cauza efectelor negative
asupra mărturiei pe care o poate avea un astfel de creştin, dar
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şi din cauza faptului că trupul nostru este Templul în care
locuieşte Duhul Sfânt.

Etica muncii
De ce pentru creştini şi în general pentru societate
iniţiativa personală şi o puternică etică a muncii prezintă
o atât de mare importanţă?
Unii oameni cred că munca este pedeapsa dată de
Dumnezeu lui Adam şi Evei pentru că au păcătuit prin
neascultare. Dar în Genesa :1; 2:7,19; Psalmul 127:1; Amos
9:18, Biblia descrie munca, privind-o ca pe ceva benefic,
productiv şi chiar creativ.
Dumnezeu însuşi creează, formează, construieşte şi
plantează (Genesa 1:l; 2:7,19; Amos 9:15). Cu toate acestea,
niciunde în Biblie munca nu este descrisă ca o activitate
plăcută omului, deoarece ea face parte din sistemul unei lumi
decăzute. Biblia îi avertizează pe cei care evită munca. Pavel
le spune Tesalonicenilor: 2 Tesaloniceni 3:10: „Când eram la
voi, vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu
mănânce".
Tot Pavel este cel care condamnă viclenia, lenea şi furtul,
proclamând munca cinstită şi folositoare celor din jurul
nostru:1Tesaloniceni 5:1-14.
Nu există în Scriptură vreo ierarhizare a muncii. Orice
activitate onestă este de apreciat. Creştinii trebuie să
privească slujba ca pe un mijloc prin care să le fie de folos
celor din jur. Părinţii trebuie să fie un exemplu pentru copiii
lor, în primul rând prin munca lor cinstită. Pentru copii este
foarte important să primească o educaţie potrivită în acest
sens.
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Materialismul
Care este poziţia biblică în ceea ce priveşte materialismul?
Adunările lui Dumnezeu a pus încă de la început accentul
pe temele biblice ce tratează despre încrederea în Dumnezeu
în ceea ce priveşte nevoile noastre zilnice. Materialismul, este
una dintre cele mai puternice tentaţii ale omului.
Bogăţia în sine nu este condamnată de Scriptură. De fapt
este considerată un dar, o binecuvântare, mai ales atunci când
nu este cerută cu ardoare. Ea aparţine lui Dumnezeu, nu nouă.
De aceea păcătuim dacă nu folosim bunurile noastre pentru
a-i ajuta pe cei săraci, pe cei bolnavi şi persecutaţi (Ezechiel
22:29). Generozitatea marchează folosirea bunurilor într-un
mod creştin.
Puţini creştini ar putea spune că sunt bogaţi. Dar, când
dispunem de mai mult decât avem nevoie pe plan material:
hrană, vestimentaţie, adăpost, ne vom găsi în situaţia în care
ne vom dori din ce în ce mai mult. Societatea a acordat
dintotdeauna mare importanţă bogăţiei şi bunurilor materiale.
Isus, exemplul cel mai bun din Scriptură, a trăit în condiţii
umile şi obscure şi nu a strâns niciodată bunuri materiale. Isus
îşi învaţă ucenicii să nu se îngrijoreze cu privire la ziua de
mâine, pentru că Tatăl Ceresc se va îngriji de ei (Mat.6:2534).
Dar oare câtă bogăţie este suficientă? Materialismul spune:
„încă puţin şi va fi suficient". Dar asta nu se întâmplă
niciodată. Exemplul lui John Wesley este o provocare pentru
toţi creştinii. El a calculat, la vârsta de 40 de ani, suma de
bani de care a avut nevoie să trăiască anual. În anii următori a
încercat să cheltuiască aceeaşi sumă, diferenţa de bani dând-o
lucrării lui Dumnezeu. Adunările lui Dumnezeu îşi încurajează credincioşii să facă lucrul acesta.
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Implicarea creştină în procese judiciare
Ar trebui să se implice creştinii în desfăşurarea
proceselor? Există anumite principii biblice care pot fi
aplicate din acest punct de vedere? Este permis creştinilor
să-i dea în judecată pe cei care le-au făcut rău?
Vechiul Testament indică în mod clar faptul că pentru
fiecare nedreptate sau pierdere există un preţ care trebuie
plătit. în timpul monarhiei lui Saul şi apoi în vremea
succesorilor lui pedeapsa era adesea administrată de bătrânii
cetăţii. Sub stăpânire monarhică, pedeapsa pentru greşelile
civile sau crime era lăsată în seama regelui şi a conducerii lui
(1 Regi 3:16-28).
Isus a pretins ucenicilor Săi un comportament superior
celui vechi testamentar. El promovează atitudinea următoare:
persoana lovită să întoarcă şi celălalt obraz. Duşmanii trebuie
iubiţi şi iertaţi. Un astfel de comportament nu poate decât să
domine forţele răului şi să-l determine pe cel care a greşit
să-şi îndrepte fapta (Matei 5:38-48; Romani 12:17-21). Acest
lucru nu trimite la ideea că partea lovită nu ar avea dreptul la
o apărare în sala de judecată, dar primul pas care trebuie făcut
este acela care caută realizarea unei reconcilieri personale.
Dacă acest pas eşuează, un al treilea creştin trebuie rugat
să mijlocească. Dacă nici această etapă nu dă rezultate,
problema trebuie adusă în faţa întregii biserici. Dacă şi în
acest caz creştinul refuză reconcilierea, atunci el trebuie
declarat păgân (Matei 18:15-20). De multe ori însă, un proces
aduce faţă în faţă un creştin şi un necreştin. Atunci, care ar
trebui să fie răspunsul creştinului? Pavel însuşi a promovat
exersarea dreptului la apărare sub legea romană (Fapte 16:3740; 18:12-17). Ca atare, întrebarea potrivită ar fi: Care acţiune
a mea ar putea promova dreptatea în societate, fără a aduce o
lumină negativă cauzei lui Hristos?
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Mersul regulat la biserică
De ce mersul regulat la biserică este atât de important?
De ce nu poate un creştin să stea acasă şi să crească
spiritual doar prin citirea Bibliei şi prin rugăciune?
Evrei 10:25 ne porunceşte în sensul următor: „Să nu
părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne
îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că
ziua se apropie".
Motivaţia unei persoane de a merge la biserică depinde în
general de simpatiile faţă de anumite persoane din biserică.
Serviciile de duminică pot părea plictisitoare uneori dacă sunt
doar intervenţia omului, dar adevărata prezenţă a lui
Dumnezeu nu va plictisi niciodată. însă, indiferent de
sentimentele noastre faţă de mersul la biserică, noi trebuie să
privim la Scriptură pentru a vedea importanţa pe care o dă
Dumnezeu frecventării Casei Sale alături de alţi credincioşi.
Isus care este Domnul Sabatului (Marcu 2:28) a fost fidel
legii Sabatului şi era găsit în mod regulat în Casa Domnului
în timpul lucrării Sale pe pământ (Luca 2:16). Dacă Fiul lui
Dumnezeu a simţit nevoia frecventării regulate a unui locaş
de închinare, atunci creştinii nu ar trebui să simtă mai puţin
această nevoie.
Relaţiile interumane reprezintă o parte importantă din viaţa
omului. Omul nu a fost creat să trăiască în izolare. Din punct
de vedere istoric, doar câţiva călugări s-au retras din această
lume pentru a medita la Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru a
avea o comuniune absolută cu Dumnezeu, dar Biblia nu
învaţă faptul că o viaţă solitară poate deveni un stil de viaţă.
Decât să căutăm prietenii în lume, am putea mai degrabă să
mergem la biserică şi să găsim oameni care împărtăşesc
acelaşi crez şi credinţă ca şi noi.
Adunările lui Dumnezeu insistă asupra frecventării
bisericii. Există o anumită dinamică a grupului de credincioşi
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prin care creştinii să se încurajeze unii pe alţii şi să se apropie
mai mult de Dumnezeu.
Nu mergem la biserică pentru a fi mântuiţi, ci pentru că
suntem mântuiţi.
Astrologia, şi meditaţia transcendentală.
De ce noi, creştinii, trebuie să ne opunem astrologiei şi
altor practici mistice?
Astrologia nu trebuie confundată cu astronomia, ştiinţa
care studiază dimensiunea, mişcarea şi compoziţia obiectelor
cereşti.
Astrologia, o pseudo-ştiinţă, pretinde că stelele şi alte
obiecte cereşti influenţează personalitatea umană şi activitatea
oamenilor şi că poziţionarea diferitelor obiecte cereşti pot
prevesti la un moment dat anumite evenimente în vieţile
oamenilor. Biblia dezaprobă o astfel de ştiinţă: Daniel
5:14,18,16-28; Isaia 47:13. Există multe pasaje din Scriptură
care se împotrivesc practicilor oculte, practici care caută
cunoaşterea folosind alte surse decât pe Dumnezeul Bibliei.
Unele opinii au sugerat ideea că magii care l-au căutat pe
pruncul Isus ar fi fost astrologi. Cuvântul „mag" a fost folosit
de persanii şi babilonienii din antichitate pentru a reda ideea
de "om înţelept". Numeri 24:17: „îl văd, dar nu acum, îl
privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiag
de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile
Moabului, şi prăpădeşte pe toţi copiii lui Set".
Meditaţia transcendentală este un alt pericol care trebuie
ocolit. Meditaţia transcendentală promovează o activitate
relaxantă pentru o mai bună stare mentală şi fizică. Rădăcinile
ei se trag din Hinduism cu toate acele învăţături despre
realitate, Dumnezeu, om, Mântuire, care pot fi găsite în
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Scriptura hinduistă. Meditaţia transcen-dentală neagă
existenţa unui Dumnezeu personal şi proclamă experienţa
panteistă, anume că Dumnezeu este în toate lucrurile şi că
totul este Dumnezeu. Omul nu este privit ca păcătos, ci ca o
persoană capabilă să-şi experimenteze propria divinitate.
Implicarea în diferite forme de misticism are la bază un
singur motiv: dorinţa de a merge dincolo de revelaţia lui
Dumnezeu. Este o blasfemie să te întorci împotriva lui
Dumnezeu pentru a căuta cunoştinţa în magie, astrologie,
cărţi de tarot sau alte practici oculte.
Modestia în aparenţa fizică
Oferă Biblia un model de comportament şi vestimentaţie decent?
Creştinii apelează adesea la pasajul din 1 Corinteni 6:19
pentru a descuraja diferite vicii, cum ar fi fumatul sau
băutura: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului
Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la
Dumnezeu? şi că voi nu sunteţi ai voştri?"
În 1 Timotei, femeilor li se cere să se îmbarce în modestie,
decenţă şi biin simţ fără să folosească haine scumpe. Cu
siguranţă, este evidentă legătura dintre modul de îmbrăcare şi
atracţia sexuală. Acest lucru este valabil atât pentru bărbaţi,
cât şi pentru femei. Biblia spune în Matei 5:28: „Dar Eu vă
spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi
preacurvit cu ea în inima lui".
Modestia nu constă doar într-un simplu set de reguli pentru
fiecare cultură şi epocă. Ca şi creştini, noi trebuie să arătăm
prin vestimentaţia noastră că adevărul Iui Dumnezeu
sălăşluieşte în noi. O îngrijire adecvată a organismului
include şi o hrană corespunzătoare şi protecţie, atât cât se
poate, împotriva bolilor sau rănilor, precum şi evitarea
expunerii la diferite procese.
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Tatuajele reprezintă o mare problemă. Tatuajul a fost
interzis de Vechiul Testament pentru că era asociat diverselor
practici păgâne. Dumnezeu a poruncit prin Moise, Levitic
19:28: „Să nu vă faceţi tăieturi în carne pentru un mort, şi să
nu vă faceţi slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul". Deşi
tatuajul poate fi îndepărtat prin operaţii estetice, procedura
este dureroasă şi foarte scumpă.
În zilele de început ale mişcării penticostale purtarea de
bijuterii era considerată păcat, deoarece era atribuită femeilor
cu moralitate joasă. Ca atare, ori de câte ori ne îmbrăcăm,
trebuie să ne punem următoarea întrebare: „Vorbeşte alegerea
mea în mod pozitiv despre Hristos?”
Reverenţă şi respect
Aşteaptă Dumnezeu de la noi creştinii să arătăm
respect faţă de pastori, bătrâni, diaconi şi unii faţă de
alţii?
Biblia afirmă în mod clar că trebuie să arătăm reverenţă în
faţa lui Dumnezeu şi a lucrurilor care-L reprezintă pe El şi
prezenţa Lui. Scriitorul cărţii către Evrei spune în capitolul
12:28,29: „ Fiindcă am primit, deci, o împărăţie, care nu se
poate clătina, să ne arătăm mulţumitori, şi să aducem astfel
lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică;
fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor".
Trăim într-o epocă în care nimic nu mai are valoare
specială. Cultura noastră învaţă că nici un om nu trebuie privit
ca fiind mai bun decât altul.
Cei doi termeni, "reverenţă" şi "respect" sunt similari ca
sens, şi de aceea pot fi folosiţi unul în locul celuilalt. Totuşi,
reverenţa subliniază şi ideea de închinare; de aceea folosirea
ei în relaţia noastră cu Dumnezeu este mai potrivită. A arăta
respect şi onoare este mai mult decât a oferi omagii verbale
unei persoane; implică să trăieşti şi să te comporţi în aşa fel
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încât să uiţi insultele şi să arăţi că persoana respectivă are
valoare pentru tine.
Reverenţa şi respectul faţă de biserică şi de tot ceea ce
ţin"e de ele, trebuie susţinute de tineri, în măsura în care
aceştia apreciază Biblia şi-i recunosc importanţa arătând
reverenţă lui Dumnezeu. Liderii bisericii trebuie să fie
conştienţi de faptul că vizitatorii trag unele concluzii în ce
priveşte reverenţa bisericii în faţa lui Dumnezeu, după modul
în care enoriaşii îngrijesc clădirea în sine. Respectul nu este
un mesaj adresat tuturor, ci nouă înşine. Biblia afirmă în
Romani 12:10: „Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească.
în cinste, fiecare să dea întâietate altuia".
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CAPITOLUL XIV
RELAŢII, ATITUDINI SI SEXUALITATE
Motto: „Şi prin faptul că aţi fost izbăviţi de subt păcat, v-aţi
făcut robi ai neprihănirii.
Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii
voastre pământeşti; după cum odinioară v-aţi făcut
mădularele voastre roade ale necurăţiei şi
fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa,
acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe
ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!
Căci, atunci eraţi robi ao păcatului, eraţi slobozi faţă
de neprihănire.” (Romani 6:18-20)

Prietenia şi căsătoria cu oameni neconvertiţi
De ce se opun Adunările lui Dumnezeu căsătoriei cu
persoane neconvertite?
Standardele Adunărilor lui Dumnezeu sunt bazate pe
învăţătura Scripturii. Biblia interzice în mod explicit căsătoria
cu o persoană neconvertită. Un prim pasaj de acest gen poate
fi găsit în Deuteronom 7:3,4: „Să nu te încuscreşti cu
popoarele acestea, să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor, şi să
nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi; căci ar abate de la
Mine pe fiii tăi, şi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar
aprinde de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată".
Nu numai Vechiul ci şi Noul Testament interzice acest
lucru. Pavel scrie în 1 Corinteni 7:39: „O femeie măritată este
legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă-i moare
bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în
Domnul". Chiar dacă Pavel nu oferă detalii privitoare la o
relaţie cu necreştinii, el susţine în mod clar că nu trebuie să ne
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unim sau să ne legăm cu persoane care sunt împotriva lui
Hristos. Ca şi creştini, noi nu trebuie să evităm numai
persoanele neconvertite, ci şi pe cele care pretind că sunt
creştine, fără să dea însă dovada unei vieţi duhovniceşti.
Principiul subliniat aici transmite două mesaje: Primul apare
în 1 Corinteni 6:19-20: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul
Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de
la Dumnezeu? şi că voi nu Sunteţi ai voştri? Căci aţi fost
cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, deci, pe Dumnezeu în trupul
şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu"; al doilea se
află în 1 Corinteni 15:33: „Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele
strică obiceiurile bune".
Intimitatea nepotrivită dintre creştini
Cum privesc Adunările lui Dumnezeu intimitatea
exagerată dintre doi creştini ?
Prietenie şi curtoazie
În antichitate perioada de curtoazie şi de prietenie era
practic inexistentă. Căsătoria era organizată de părinţi şi se
acorda mare importanţă educaţiei primite în familie, precum
şi genealogiei fiecăruia dintre cei doi parteneri.
În vremea noastră, oamenii se bucură de libertatea de
a-şi alege singuri partenerul sau partenera de viaţă. Cu toate
acestea, acest sistem are şi unele inflexiuni. Se pune foarte
mult accent pe trăsăturile fizice, pe aparenţe şi nu în ultimul
rând pe atracţia sexuală. Şi toate astea se întâmplă în
detrimentul integrităţii, purităţii şi dedicării, lucruri care
susţin de fapt o căsnicie şi o familie. Mai mult decât atât, nu
sunt date anumite sfaturi privitoare la modul în care ar trebui
să decurgă o relaţie. Cu toate astea, Scriptura abundă în pilde
şi adevăruri care susţin puritatea sexuală şi autocontrolul.
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Scopul lui Dumnezeu în privinţa sexului
Crezul nostru în privinţa intimităţii sexuale are la bază, în
primul rând, interpretarea apostolului Pavel privitoare la
scopul urmărit de Dumnezeu în crearea bărbatului şi a femeii
după modelul biblic al lui Hristos şi al Bisericii. După ce 1-a
creat pe om, Dumnezeu a conceput sexul masculin şi pe cel
feminin cu nevoia majoră de a deveni un singur trup
(Genesa 2:24).
Familia, instituţie socială formată prin căsătorie, este
planul lui Dumnezeu de a popula pământul cu oamenii care îl
vor iubi pe Dumnezeu şi vor fi iubiţi de El. Scopul major al
familiei este acela .de a-i creşte pe copii şi de a-i ghida
spiritual astfel încât sâ ajungă şi ei într-o zi să-L înţeleagă şi
să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos. Iar apoi, ca adulţi
într-o nouă familie, să fie în stare să pregătească o nouă
generaţie pentru a-L servi şi glorifica pe Dumnezeu.
Regulile lui Dumnezeu cu privire la sexualitate
Apostolul Pavel vorbeşte despre un anume cod comportamental necesar păstrării unei relaţii sexuale curate în cadrul
unei căsătorii. Relaţiile extraconjugale nu sunt cinstite
deoarece ele încalcă scopul primordial al lui Dumnezeu şi
anulează importanţa unei întregi misiuni.
Vorbind despre căsătorie, despre acel „un trup", Pavel
afirmă în Efeseni 5:32: „Taina aceasta este mare (vorbesc
despre Hristos şi despre Biserică)".
Biblia foloseşte cuvinte tari atunci când vorbeşte despre
păcatele sexuale: 1 Cor.6:9, 18-20; 7:1-10; Coloseni 3:5,6.
Comportament nepotrivit
Conform principiilor şi învăţăturilor biblice, relaţiile
sexuale în afara căsătoriei, sau chiar înainte de căsătorie, nu
au nici o justificare.
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Rom.6:12-13 spune: „Deci, păcatul să nu mai domnească
în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.
Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca
nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui
Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu
mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii". Cu
toate astea, comportamentul care împinge pe cineva spre
păcat nu este plăcut în ochii lui Dumnezeu, şi de aceea trebuie
evitat. In lumina acestui adevăr Adunările lui Dumnezeu
cheamă generaţia tânără Şi pe cei necăsătoriţi să se abţină de
la orice formă de intimitate sexuală înainte de căsătorie:
sărutări prelungite, cuvinte cu conotaţie sexuală, conversaţii
cu implicări sexuale, gesturi tandre, diverse forme de
distracţie.
Iacov explică procesul păcatului care începe de la ispită şi
se sfârşeşte cu moarte spirituală. Iacov 1:14,15: „Ci fiecare
este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi
pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată
făptuit, aduce moartea".
Relaţiile sexuale
De ce cred Adunările lui Dumnezeu că oamenii ar
trebui să întreţină relaţii sexuale doar în cadrul
căsătoriei?
Evrei 13:4 spune: „Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea,
şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari
şi pe preacurvari". Acest verset mărturiseşte în mod clar că
relaţiile sexuale premaritale sau extraconjugale duc la păcat
(Exod 20:14; Romani 1:24; 1 Timotei 1:8-10).
Biblia explică lămurit că cei care iau parte la imoralităţi
sexuale nu pot moşteni împărăţia cerurilor (1 Cor.6:9-10;
15-20). Vestea cea bună care ne-a fost adusă este că
Dumnezeu poate ierta şi va ierta orice păcat, inclusiv
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imoralitatea sexuală, atunci când este vorba despre o pocăinţă
sinceră, despre o adevărată schimbare a inimii şi despre o
întoarcere pe calea cea bună a lui Dumnezeu. 1 Cor.6:11: „şi
aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi
fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, şi
prin Duhul Dumnezeului nostru".
Căsătoria
Ce învaţă Adunările lui Dumnezeu despre perspectiva
biblică asupra căsătoriei?
Într-o vreme în care valorile familiale sunt distruse, iar I
fundaţia tradiţională a familiei pare că se clatină, Adunările
lui' Dumnezeu pun accentul pe nevoia unei învăţături
puternice în ceea ce priveşte perspectiva biblică asupra
căsătoriei şi familiei.
Căsătoria a fost planificată de Dumnezeu: Matei 19:4,5.
Respectul reciproc şi dragostea necondiţionată fortifică relaţia
de căsătorie. Căsnicia trebuie să fie o relaţie exclusivă, o
unire de credincioşie pe viaţă cu o singură persoană:
Matei 19:6.
Vechiul Testament a recunoscut existenţa poligamiei, dar a
susţinut dintotdeauna monogamia, Psalmul 128:3; Prov.5:18;
31:10-29. Căsătoria este un legământ, un angajament solemn
făcut în faţa lui Dumnezeu şi a omului. Relaţia dintre soţ şi
soţie este explicită în Biblie ca o imagine a relaţiei dintre
Hristos şi Biserică (Efes.5:22-24). Dumnezeu cheamă pe soţ
să fie capul familiei. Femeia, soţia, nu este însă inferioară
bărbatului. Amândoi au aceeaşi demnitate şi drepturi egale în
faţa lui Dumnezeu. în căminele în care tatăl nu este creştin
sau refuză să ofere copiilor suport spiritual, mama este
persoana care trebuie să-şi asume această responsabilitate. O
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pregătire spirituală sănătoasă este esenţială pentru dezvoltarea
spirituală a copiilor.
Echilibrul dintre relaţie şi responsabilitate
Cred Adunările lui Dumnezeu că fiecare creştin ar
trebui să-şi stabilească anumite priorităţi în viaţă?
Parte din Predica lui Isus de pe Munte se confruntă cu
acest aspect.
În Matei 6:25-34 şi în special în versetul 33 ni se scrie să
păstrăm împărăţia lui Dumnezeu ca prioritate primordială.
Dacă această prioritate este respectată, atunci toate celelalte
lucruri vor merge pe drumul cel bun. Dar, oare, ce înseamnă
să căutăm împărăţia lui Dumnezeu? Putem face lucrul acesta
permiţându-I Duhului Sfânt să locuiască în noi şi ascultând de
Cuvântul lui Dumnezeu. Acest fapt ne va determina să-L
iubim mai mult şi mai profund pe Dumnezeu. Isus spune în
Ioan 8:31-32 că prin supunere faţă de Cuvântul Său, arătăm
că suntem ucenicii Lui. Pe plan practic, acest lucru presupune
că acceptăm şi implementăm priorităţile date de Dumnezeu.
Cea mai mare prioritate este Dumnezeu însuşi.
Priorităţile biblice vin adesea în contradicţie cu priorităţile
societăţii contemporane. Un creştin nu trebuie să-şi sacrifice
relaţia cu Dumnezeu sau cu familia pentru a obţine „succes".
Succesul nostru în viaţă se defineşte în termenii credincioşiei
noastre faţă de Dumnezeu. Priorităţile noastre ar trebui să
reflecte responsabilităţile noastre. Suntem responsabili în
primul rând faţă de Dumnezeu, faţă de familie şi biserică, iar
apoi faţă de vecini.
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Conducerea în familie
Care este părerea Adunărilor lui Dumnezeu în ceea ce
priveşte conducerea în familie? Cum interpretează
biserica principiul conform căruia bărbatul este capul, iar
soţia trebuie să i se supună?
Acest principiu este consemnat în Efeseni 5:23 şi nu
trebuie privit în termeni de putere sau ca un sistem în a cărui
structură cineva trebuie să fie mai puternic sau mai important
decât celălalt, ci trebuie înţeles mai degrabă prin ideea că
bărbatul este cel care deţine cea mai mare responsabilitate în
familie.
Căsniciile, ca şi oamenii, au şi ele personalitatea lor. Sunt
însă unele căsnicii în cadrul cărora atât soţul cât şi soţia îşi
revendică rolul de lider. Se pare că astfel de cupluri nu au
înţeles pe deplin semnificaţia pe care o dă Scriptura relaţiei
soţ-soţie, precum şi rolului soţului şi soţiei într-o familie.
Principiul biblic apare în Efeseni 5:21-32. Cheia unei
relaţii de succes dintre soţ şi soţie apare în primul pasaj al
versetului din Efeseni 5:21. Dintr-un pasaj al Scripturii reiese
un alt pasaj, aplicabil în mod obligatoriu într-o relaţie de
căsătorie: Romani 12:10. Dacă adunăm la un loc toate aceste
pasaje, ne dăm seama că o relaţie adevărată este cea în care
responsabilităţile sunt împărţite între cei doi şi administrate
având ca ghid Biblia; este acea relaţie în care fiecare dintre
soţi caută să-i facă plăcere celuilalt şi să ofere ceea ce este
mai bun pentru familie. Cu toate astea, vin vremuri în care
cuplul experimentează şi momente de criză. Este de dorit ca,
în astfel de momente, fiecare să caute să ia decizia care
salvează căsnicia de la eşec. O căsătorie de succes este aceea
bazată pe dragoste reciprocă, respect, supunere şi slujire.
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Divorţul şi recăsătorirea
Care este poziţia Adunărilor lui Dumnezeu în faţa
problemelor de divorţ şi recăsătorie?
Noi credem că o căsnicie este sacră, sfântă şi că unirea
monogamă dintre un bărbat şi o femeie este voia lui
Dumnezeu. Ea implică un angajament pe viaţă, un
angajament solemn, puternic, făcut în faţa lui Dumnezeu:
Genesa 2:24; Maleahi 2:14.
Divorţul: Adunările lui Dumnezeu nu încurajează
divorţul, ci oferă o învăţătură sănătoasă cu privire la
sanctitatea şi permanenţa căsătoriei. Respingerea totală a
divorţului de către biserică se bazează pe afirmaţia clară din
Biblie, conform căreia Dumnezeu urăşte divorţul (Maleahi
2:16), şi nici un om nu poate despărţi două persoane unite
prin sfânta căsătorie (Matei 19:6). Există principii biblice care
oferă îndrumări clare cuplurilor, astfel încât cei ce s-au
căsătorit să nu ajungă la divorţ. în cazul în care partenerii sunt
amânoi creştini Biblia le cere să nu divorţeze niciodată
(1 Corinteni 7:10,11). în cazul în care cei doi s-au căsătorit
fără ca vreunul din ei să fie întors la Dumnezeu, iar apoi unul
din ei se converteşte, Biblia spune ca cel creştin să nu se
despartă de cel necreştin decât dacă cel din urmă doreşte
despărţirea din cauza credinţei celuilalt; divorţul mai este
permis doar în cazul în care unul din ei comite adulter sau îl
părăseşte pe celălalt (1 Corinteni 7:15).
Abuzul fizic reprezintă un alt pericol pentru viaţa unei
căsnicii. Multe femei sunt bătute de bărbaţii lor. în acest caz,
se recomandă o perioadă de separare şi dacă bătăile vor
continua, atunci se face apel la divorţ, pentru că lui
Dumnezeu îi pasă de sănătatea noastră: 1 Cor. 7:12-15.
Recăsătorirea: Deşi Vechiul Testament permitea divorţul
(Deuteronom 24:1-4), el pune totuşi o barieră în ce priveşte
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recăsătorirea, interzicându-le bărbaţilor să se recăsătorească
cu fostele soţii. învăţătura pe care o dă Isus cu privire la acest
subiect este şi mai restrictivă. El a interzis recăsătorirea,
clasând-o ca formă de adulter: Marcu 10:11,12; Luca 16:18.
Cu toate astea, Isus a permis o excepţie: infidelitatea
(Matei 5:32; 19:9). Cu alte cuvinte, dacă o persoană a divorţat
pe motiv de infidelitate, ea nu mai este legată de fostul
partener şi, prin urmare, este liberă să se recăsătorească
(Matei 5:32; 19:9). Dar infidelitatea privită prin prisma
pocăinţei, a confesiunii, a iertării şi reconcilierii poate salva
căsnicia.
O excepţie ar fi în cazul căsniciilor în care doar unul dintre
parteneri este creştin, 1 Corinteni 7:15. Când cel necreştin
vrea să divorţeze, atunci cel creştin este eliberat de acel
mariaj şi se poate recăsători doar dacă doreşte, fără a comite
adulter.
Celibatul şi cei necăsătoriţi
Cum îi privesc Adunările lui Dumnezeu pe acei creştini
care aleg să nu se căsătorească?
Biserica trebuie să înţeleagă faptul că cei care nu sunt
căsătoriţi nu au ceva în neregulă în viaţa lor, ci au motive
serioase pentru care sunt aşa: lipsa unui partener compatibil,
lipsa de voinţă în a-şi lua un angajament, anumite probleme
fizice, sau o chemare specială din partea lui Dumnezeu de a
rămâne necăsătoriţi. Apostolul Pavel a vorbit despre acest
ultim motiv în prima lui scrisoare către Corinteni 7:1-9. Ca
celibatar (persoană care se abţine de la relaţii sexuale), Pavel
a privit acest statut ca pe un dar din partea lui Dumnezeu.
Astfel, el a avut mai mult timp pentru lucrarea lui Dumnezeu.
Alegerea personală a lui Pavel de a rămâne necăsătorit, a
determinat multe biserici să proclame celibatul ca pe o
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condiţie esenţială în slujire, dar lucrul acesta nu apare
menţionat în Biblie.
Multe persoane sunt singure nu din proprie voinţă, ci din
cauza anumitor conjuncturi: nu au mai fost căsătorite
niciodată, au divorţat, sau unul dintre parteneri a decedat.
Există biserici care oferă studii speciale pentru tinerii
necăsătoriţi. Aceste întâlniri se împart în patru mari categorii:
tineri ce nu au fost căsătoriţi niciodată, vârstnici care nu au
fost căsătoriţi niciodată, persoane divorţate şi adulţi ai căror
parteneri au decedat.
De obicei persoanele căsătorite nu reuşesc să înţeleagă
nevoile celor necăsătoriţi, şi de aceea nu li se pot alătura. Pe
lângă subiectele obişnuite dezbătute la întâlnirile lor, cei
căsătoriţi trebuie să înveţe să-i accepte şi pe cei necăsătoriţi
care au aceeaşi vârstă cu a lor şi acelaşi statut social.
Consilierea şi psihologia
Cum îi privesc Adunările lui Dumnezeu pe acei creştini
care apelează la consilieri şi terapeuţi pentru a găsi
rezolvare la anumite probleme personale?
Dumnezeu, sursa de vindecare: Adunările lui Dumnezeu
cred în vindecarea trupului, sufletului şi spiritului. Moartea
lui Isus Hristos a făcut posibilă vindecarea fizică, spirituală şi
emoţională. Biserica are convingerea că nu există nevoie
umană care să nu fie soluţionată de Dumnezeu. în timpul
lucrării Sale pe pământ, Isus a adus mântuire şi eliberare
pentru toţi cei zdrobiţi (Luca 19:7-10; Matei 8:28-32).Şi
astăzi Isus încă mai oferă împlinire pentru fiecare nevoie din
viaţa omului.
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Recunoaşterea resurselor de vindecare ale lui Dumnezeu.
Adunările lui Dumnezeu cred, de asemenea, că Dumnezeu
foloseşte deseori doctori şi consilieri în procesul de vindecare.
Acest lucru are la bază faptul că însuşi Isus s-a folosit de
pastori pentru propovăduirea adevărului din Sfântul Său
Cuvânt.
Este important să se conştientizeze faptul că Dumnezeu
foloseşte doctori şi consilieri în lucrarea Sa de tămăduire,
Iacov 1:17.

Răspunsul la nevoie
Când oamenii se luptă cu stări emoţionale şi psihice,
durerea şi angoasa devin insuportabile. Este important ca
aceste persoane să primească ajutor chiar în acele momente.
Când este vorba de risc şi de pericol fizic, sau de gânduri
sinucigaşe, contactarea unui doctor, care poate diagnostica cu
precizie boala şi care poate prescrie o reţetă sau un tratament,
este esenţială.
Consilierul potrivit
În cazul deficienţelor emoţionale, este preferabilă
contactarea un consilier creştin care cunoaşte importanţa
Cuvântului lui Dumnezeu şi a Duhului Sfânt în tămăduirea
deplină a persoanei respective.
Cumpătarea în procesul procreării
Cum privesc Adunările Iui Dumnezeu cumpătarea în
procesul de procreere?
Porunca lui Dumnezeu dată omenirii este menţionată
pentru prima dată în Genesa 1:28. Aceasta a fost porunca
procreării. Dumnezeu a conceput sexul pentru procreere:
Genesa 2:23,24, 1 Samuel 1:3-11; 2:5.
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Unii creştini pornesc de la această poruncă de a popula
pământul şi interzic cu tărie cumpătarea în procesul de
procreere. Ei sunt de părere că naşterea nici unui copil nu este
întâmplătoare. În cadrul Adunărilor lui Dumnezeu această
perspectivă este rar întâlnită.
Oprirea sarcinii prin avort reprezintă o problemă etică
destul de serioasă pentru toţi creştinii. În Biblie nu apare nici
o sugestie referitoare la avort.
Adevărul este că un copil nenăscut încă, chiar în fazele
iniţiale ale dezvoltării sale are caracteristicile umane distincte;
şi acest lucru a fost demonstrat prin faptul că fătul poate simţi
durerea. Scriptura afirmă foarte clar că uciderea unei vieţi
este un lucru rău. Dumnezeu priveşte fătul nenăscut ca pe
lucrarea mâinilor Sale. David" adresează Creatorului său
aceste cuvinte: „Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în
pântecele mamei mele. Trupul meu nu era ascuns de Tine
când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat ca în
adâncimile pământului". (Psalmul 139:13,15).
Este sau nu este fătul o fiinţă viabilă? Se poate discuta la
nesfârşit despre acest subiect, fără a se ajunge la un răspuns
clar. Ceea ce rămâne indiscutabil este faptul că se distruge o
viaţă umană creată după chipul lui Dumnezeu.
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