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CULTUL CREªTIN PENTICOSTAL - BISERICA
LUI DUMNEZEU APOSTOLICÃ DIN ROMÂNIA
În urma ºedinþei Consiliului Bisericesc din data de 16-17 iunie a.c., care a avut loc la Arad, s-a hotãrât
emiterea urmãtorului
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Comunicat
Se constatã în aceastã vreme tendinþa tot mai evidentã
din mediul creºtin evanghelic de a elimina distincþia dintre
credincioºii adevãraþi, nãscuþi din nou, cãlãuziþi de Duhul
lui Dumnezeu ºi oamenii fireºti dominaþi de spiritul acestui
veac despãrþiþi de Dumnezeu ºi împotrivitori principiilor
eterne ale Sfintelor Scripturi. Acestã realitate se constatã
ºi în cadrul unor biserici locale, care au cedat în mod
regretabil ºi vinovat în faþa presiunilor din afara lor, presiuni venind din mediile liberale sau din partea unor
organizaþii para bisericeºti, pretinse a fi spirituale.
Observând aceastã realitate, Cultul Creºtin Penticostal
din România s-a exprimat în repetate rânduri faþã de aceste
tendinþe. Asumându-ºi riscul de a fi etichetat drept tradiþionalist, îngust sau chiar retrograd, el a afirmat consecvent
principiile curate ºi statornice ale Sfintelor Scripturi în ce
priveºte valorile eterne ale Împãrãþiei lui Dumnezeu:
solemnitatea, evlavia, smerenia, simplitatea, separarea de
spiritul lumii, etc.
Conºtient de climatul firesc ºi de evidenta aplecare
spre liberalism în care de ani de zile se desfãºoarã taberele
ºi conferinþele Peniel în România, evenimente la care
participã un numãr considerabil de tineri ºi din bisericile
penticostale ºi din dorinþa de a-i proteja pe aceºti tineri de
influenþele nocive ale acestui curent, în data de 2 februarie
2007, Cultul Creºtin Penticostal din România a încheiat
un acord de colaborare cu Fundaþia Peniel. Termenii
acestui acord, care cheamã la moderaþie ºi la principialitate
ºi care a fost publicat în revista Cuvântul Adevãrului, au
fost stabiliþi ºi conveniþi de ambele pãrþi. În mod regretabil
însã, de la prima conferinþã organizatã sub aceste auspicii
la Arad în acelaºi an, termenii acordului au fost ignoraþi
ºi încãlcaþi de organizatorii din partea Fundaþiei Peniel,
iar organizatorii din partea Cultului Creºtin Penticostal sau gãsit în situaþia de a se retrage „din concurs”.
Acolo au avut loc manifestãri nepotrivite cu evlavia
creºtinã, muzica lumeascã, fluierãturile ºi aplauzele
frenetice au creat o atmosferã departe de ceea ce se poate
numi în termenii Cuvântului lui Dumnezeu, închinare.
Analizând cele petrecute la Conferinþa de tineret
Peniel de la Arad, cât ºi alte aspecte semnalate în diferite
biserici ºi conºtient de influenþa spiritului nociv al
liberalismului nu numai asupra tinerilor dar ºi asupra
bisericilor în general, în întrunirea sa din 8-9 august 2007,
Consiliul Bisericesc a elaborat ºi a publicat un set de
„Principii ºi direcþii pentru întãrirea disciplinei ºi climatului
duhovnicesc în bisericile penticostale”.
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Deºi au fost luate în derâdere ºi ridiculizate pe
bloguri, considerãm cã aceste principii exprimã spiritul
Cuvântului lui Dumnezeu ºi sunt normative în bisericile
Cultului Creºtin Penticostal.
Luând notã de degradarea crescândã a valorilor
spirituale doveditã ºi cu prilejul manifestãrilor inacceptabile din cadrul Conferinþei Peniel, Oradea 2011, Cultul
Creºtin Penticostal din România respinge încã o datã ºi
condamnã atmosfera în care se desfãºoarã aceste conferinþe,
în general, manifestãrile fireºti, fluierãturile, strigãtele ºi
aplauzele frenetice, muzica rock ºi scenetele ca formã de
exprimare a mesajului creºtin detaºându-se categoric de
astfel de acþiuni ºi atitudini. Spre exemplificare, degradarea valorilor spirituale susmenþionatã a atins cote alarmante,
greu de imaginat ºi de acceptat de o conºtiinþã luminatã de
Duhul Sfânt, când, în urma unui angajament iniþiat de
conducerea Fundaþiei Peniel, o trupã de actori a prezentat
o scenetã vrând, chipurile, sã transmitã un mesaj din „Pilda
fiului risipitor”. ªi l-a transmis. Dar nu era evanghelic!
Pe lângã alte aspecte, printr-un dans lasciv, indecent,
propriu altor scene sau spaþii, nicidecum unui cadru creºtin
evanghelic, prestaþia a fost o blasfemie.
Constatând cu regret, în dreptul Fundaþiei Peniel,
gravele abateri de la condiþiile de colaborare stabilite în
anul 2007, Cultul Creºtin Penticostal anuleazã unilateral
acordul de colaborare cu Fundaþia Peniel ºi cere bisericilor
penticostale, ai cãror membri activeazã în cadrul acestei
fundaþii, sã analizeze ºi sã soluþioneze poziþia lor spiritualã
în cadrul bisericii. În acelaºi timp cere slujitorilor,
conducerilor bisericilor penticostale sã se implice concret
în iniþierea ºi desfãºurarea unor activitãþi cu tinerii,
potrivite cu aspiraþiile lor, dar care, atât în esenþã cât ºi în
formã, sã se regãseascã în spiritualitatea, decenþa ºi bunul
simþ cerute de Biblie.
Ca unii care înþelegem îndemnul biblic de a veghea
unii asupra altora, îndemnându-ne la dragoste ºi fapte
bune, recomandãm fraþilor coordonatori ai Fundaþiei
Peniel sã-ºi reconsidere chemarea ºi atitudinea pentru
lucrarea ce o fac. Ei, chiar dacã aduc argumente în dorinþa
de a atenua responsabilitatea privind grava încãlcare a
spiritului decenþei în prezentarea mesajului evanghelic,
nu numai cã nu dovedesc un regret sincer dar lasã sã se
înþeleagã faptul cã pe viitor vor folosi metode similare.
Cu toate cã se susþine ºi prezenþa unor aspecte pozitive în desfãºurarea ºi conþinutul lucrãrilor conferinþei,
este evidentã amestecarea „grâului cu pleava”. A angaja
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actori care nu au nimic în comun cu spiritul creºtin,
duhovnicesc în care trebuie sã se desfãºoare o lucrare
duhovniceascã, este mai mult decât o banalã scãpare din
vedere. Sfânta Scripturã ne obligã sã folosim o vorbire
duhovniceascã pentru lucrurile duhovniceºti, 1 Cor. 2: 13, ºi
miºcãrile trupului sunt „o vorbire”, transmit un mesaj.
Mãrturisirea evangheliei – inclusiv „Pilda fiului risipitor”
– trebuie încredinþatã „oamenilor de încredere, care sã
fie în stare sã înveþe ºi pe alþii”- 2 Tim. 2:2.
Înþelegând cã suntem angajaþi într-o luptã spiritualã,
trebuie sã folosim armele luminii, arme puternice întãrite
de Dumnezeu - Rom. 13:12; 2 Cor. 10:3-5, ºi nu
mijloacele Întunericului.

Transmitem ºi pe aceastã cale un îndemn ferm
tuturor slujitorilor spre a veghea cu toatã luarea aminte
asupra conduitei personale, stilului de viaþã care trebuie
sã fie caracterizat de simplitate ºi modestie ºi modului de
slujire ºi prezentare a mesajului biblic. Suntem responsabili
înaintea lui Dumnezeu nu numai de conþinutul mesajului,
de forma de expunere, ci ºi de scenariile pe care cei ce
ascultã ºi/sau privesc sunt provocaþi sã le creeze în
imaginaþia lor, în trãirea lor interioarã.
„Fii cu luare aminte asupra ta însuþi ºi asupra
învãþãturii, pe care o dai altora: stãruieºte în aceste
lucruri, cãci dacã vei face aºa, te vei mântui pe tine însuþi
ºi pe cei ce te ascultã”8 – 1 Timotei 4:16.
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Duhul Sfânt îi va însoþi ºi îi va întãri
sã depãºeascã aceste obstacole.
Având aceastã perspectivã, apostolii nu au socotit declanºarea prigoanei, persecuþiei ºi martirajului ca
fiind semnale ale faptului cã au
greºit în cãlãuzirea lor. Credinþa lor
s-a adeverit atunci când martiriul
celor mai mulþi dintre ei a fost urmat
de convertirea multor oameni.
În concluzie, oportunismul ºi
teama de împotrivire din partea
oamenilor constituie mari piedici în
cãlãuzirea Duhului Sfânt pentru
credincios. Evitarea acestor piedici
poate avea loc atunci când creºtinul
se întreabã, atât în faþa oportunitãþilor, cât ºi în faþa obstacolelor, care
este îndrumarea Duhului Sfânt
pentru viaþa ºi lucrarea sa. Cãutarea
în umilinþã a voii lui Dumnezeu ºi
încrederea în Dumnezeu îl pot ajuta
pe creºtin sã nu fie un oportunist ºi
de asemenea, sã nu abandoneze din
pricina obstacolelor.
În deprinderea creºtinului de a
primi ºi de a urma cãlãuzirea
Duhului Sfânt este esenþialã o
disciplinã spiritualã a alegerii,
disciplinã ce constã în oprirea lui în
momentele de rãscruce, pentru a

cere îndrumarea Duhului Sfânt ºi
puterea de a o urma, oricare ar fi
preþul plãtit pentru aceasta. Cu cât
mai mult ne deprindem cu oprirea
înaintea oportunitãþilor întâlnite în
viaþã, pentru a cãuta dacã este voia
ºi timpul lui Dumnezeu pentru a le
folosi, cu atât mai mult vom creºte
în cãlãuzirea Duhului Sfânt.
În acelaºi timp, urmarea voii lui
Dumnezeu, în ciuda privaþiunilor
sau a obstacolelor întâmpinate, întãreºte cãlãuzirea Duhului Sfânt pentru credincios ºi le transformã în
ocazii de manifestare a mãrturiei puterii lui Dumnezeu pentru oameni.
Disciplina alegerii îl deprinde
pe creºtin ºi cu auzirea vocii Duhului
Sfânt pentru cãlãuzire. Cu cât mai
mult se opreºte pentru a-L întreba
pe Domnul pentru îndrumare, cu
atât mai clare îi vor deveni reperele
de cãlãuzire pentru viaþa sa.
În pregãtirea pentru auzirea
vocii Duhului Sfânt, creºtinul trebuie sã practice disciplinele spirituale: devoþiune, rugãciune ºi post.
Devoþiunea este calea pe care
Duhul Sfânt îi vorbeºte omului, prin
Cuvântul lui Dumnezeu, oferindu-i
reperele necesare în cãlãuzire, deja
revelate în Scripturi. Rugãciunea
este prilejul în care întreabã sau Îi

cere Domnului cãlãuzirea pentru
lucrarea sa. Astfel rugãciunea nu
mai este doar monolog, în care omul
îi vorbeºte lui Dumnezeu, ci devine
dialogul în care ºi Dumnezeu Îi
vorbeºte. Postul este disciplina
spiritualã prin care creºtinul îºi
întãreºte simþurile spirituale, învãþând sã-I audã vocea ºi sã-L vadã
pe Dumnezeul nevãzut. Cu cât mai
mult poftele ºi simþurile fireºti sunt
învinse, prin post, cu atât mai mult,
auzul ºi vederea duhovniceascã
sunt întãrite.
În cãutarea cãlãuzirii Duhului
Sfânt, creºtinul trebuie sã ºtie cã
aceasta fie are loc permanent în
viaþa ºi lucrarea sa, fie va lipsi cu
totul. Cãlãuzirea Duhului Sfânt nu
poate avea loc când este cãutatã
sporadic, de obicei, în încurcãturile
în care creºtinul a intrat datoritã
propriilor decizii, luate în ignoranþã
faþã de voia lui Dumnezeu.
Creºtinul care îºi doreºte
cãlãuzirea Duhului Sfânt trebuie sã
ºtie cã Duhul Sfânt fie îl va îndruma
permanent, fie nu-l va îndruma
deloc. Pregãtirea pentru cãlãuzirea
Duhului Sfânt înseamnã antrenarea
creºtinului în cãutarea permanentã
a voii lui Dumnezeu pentru viaþa ºi
lucrarea sa.
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