Tineret

Biserica Penticostalã
„Maranata” din
Corjeuþi,
Republica Moldova

L

ocalitatea Corjeuþi are o populaþie
de 7.500 de locuitori ºi este situatã
în nordul Republicii Moldova. Biserica
„Maranata” are 625 de membri, 300 copii la
ºcoala duminicalã, 40 adolescenþi ºi 100
tineri. Din 1992 ºi pânã acum biserica a
plantat în jur de 15-17 biserici noi. A fost o
trezire extraordinarã. De remarcat faptul cã
primele evanghelizãri le-am fãcut cu fraþii
din România.
În anul 2002 am deschis ºcoala biblicã (director
Alexandr Zosim) ca sã pregãtim lucrãtori care sã fie
implicaþi în slujire. Anul acesta au terminat 14 studenþi.
La absolvire (foto mic) l-am avut cu noi pe fratele Moise
Lucaci, vicepreºedintele Cultului Creºtin Penticostal din
România. În prezent suntem în construcþie la noua clãdire
a ºcolii biblice. Rugaþi-vã pentru aceastã lucrare!
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Sâmbãtã, 24 mai a.c., a avut loc la Biserica Penticostalã „Maranata” din Corjeuþi Conferinþa de Tineret
pe zona de nord a Republicii Moldova cu tema „Slava
tinerilor este tãria”, organizatã de Rubien Andrien,
pastorul de tineret pe zona de nord, la care au participat
în jur de 370-400 de tineri din 20-22 de biserici (foto
jos). Mesajul predicat cu aceastã ocazie de fr. Moise a
fost benefic ºi bine primit de tinerii prezenþi..
De asemenea fr. Moise a mai predicat la trei
programe de evanghelizare în Corjeuþi ºi într-una din
bisericile noi plantate - Lapotnic.
VASILE ANTOCI, pastor principal

Tineret

Marile decizii ale vieþii

Î

n perioada 31 mai-2 iunie a.c.,
Comunitatea Regionalã Penticostalã din Italia (preºedinte Marius Livanu),
a organizat la Chianciano-Terme (SI) o
conferinþã de tineret cu tema „Marile decizii
ale vieþii”.
Vorbitorii la aceastã conferinþã au fost
Moise Lucaci, vicepreºedinte al Cultului,
Aurel ªoltuzu, membru în Consiliul Bisericesc ºi Relu Babii, din Timiºoara (foto jos,
împreunã cu Marius Livanu).
Redãm textul din pliantul de prezentare
al Conferinþei, sugestiv ºi semnificativ pentru
orice tânãr care vrea sã urmeze calea
Domnului.
„Drumul vieþii este plin de intersecþii
în care trebuie sã alegem încotro ne
îndreptãm.De la lucrurile simple ºi
mãrunte, pînã la lucrurile complexe ºi
vitale, ne confruntãm cu problema
deciziei.
Dumnezeu a dat omului libertatea
de a alege – liberul arbitru - ne-a pus
viaþa în propriile noastre mâini, ne-a dat
raþiune, voinþã, sentimente în baza cãrora
construim destinul nostru.
Pentru Conferinþa tinerilor din acest
an am ales patru decizii majore ale vieþii,
patru rãscruci ale tinereþii asupra cãrora
vom zãbovi pentru a ajuta tinerii sã
aleagã în mod corect.
O mare calitate a unui om este sã fie
decis, convins în ceea ce face, sigur de
reuºitã.Dumnezeu doreºte astfel de
tineri: „Cãrarea pe care mergi sã fie
netedã, ºi toate cãile tale sã fie
HOTÃRÂTE” (Proverbe 4: 26). Biserica
are nevoie de ei. Sunt prea mulþi ºovãitori,
nestatornici, nesiguri în bisericile
noastre.

1. MÂNTUIREA Dumnezeu a
fãcut totul privitor la mântuirea oamenilor, însã nu toþi oamenii vor fi mîntuiþi.
De ce oare? Fiindcã ultimul pas spre
mântuire trebuie sã-l facã omul. Este
vorba de pasul deciziei de a primi salvarea oferitã de Dumnezeu. Asta înseamnã
sã recunoºti cã eºti pãcãtos ºi sã renunþi
la pãcat acceptând în inima ta dragostea
Domnului Isus Hristos. Dumnezeu nu
va obliga pe nimeni sã facã acest pas.
Aceasta este cea mai mare ºi mai importantã decizie a omului, fiindcã ea priveºte
veºnicia, locul unde o vom petrece. Mulþi
oameni se gândesc la un compromis: sã
îºi trãiascã viaþa cum vor ºi apoi spre
final sã se decidã pentru mântuire. Cine
ºtie însã cînd va fi acest „final”? Biblia
ne spune cã aceastã decizie trebuie luatã
la tinereþe:„Dar adu-þi aminte de Creatorul
tãu în zilele tinereþii tale, pânã nu vin zilele
cele rele, pânã nu se apropie anii cînd vei
zice: «Nu gãsesc nicio plãcere în ei!»”
Ecles.12:1.
2. SLUJIREA ÎN BISERICÃ
Odatã primitã mântuirea, urmãtorul pas este
sã-l urmezi pe Isus în slujirea altora. Slujirea
realã ºi eficientã este doar aceea care are loc
dupã pasul mântuirii. Existã daruri spirituale
native, care fac parte din caracterul nostru,
zestrea geneticã a fiinþei noastre primitã la
naºtere ºi daruri supranaturale, ale Duhului
Sfânt, primite prin stãruinþã în rugãciune ºi
apropiere de Dumnezeu în sfinþenie. Aceste
daruri trebuie descoperite, folosite, dezvoltate
ºi îmbunãtãþite. Pentru orice slujire în
Bisericã existã o CHEMARE din partea lui
Dumnezeu ºi o DECIZIE din partea credinciosului, de a asculta de aceastã chemare ºi
de a o întãri: „De aceea fraþilor, cãutaþi tot
mai mult sã vã întãriþi CHEMAREA ºi ALEGEREA voastrã.”
(2 Pet. 1:10).
3. PROFESIA O altã
decizie majorã a vieþii este
profesia sau meseria pe care o
vom practica pentru a ne câºtiga
existenþa. Pregãtirea pentru
aceasta poate începe chiar din
primii ani ai vieþii, însã se impune
ca ºi decizie din adolescenþã, când
alegem profilul ºcolar spre care
ne orientãm. Sunt câteva aspecte
de care trebuie þinut cont la alegerea profesiei: PASIUNEA pentru acea activitate. Meseria aceea
sã ne placã ºi sã ne satisfacã.
CORECTITUDINEA sau cin-

stea acelei profesii, moralitatea ei. Nu toate
profesiile sunt compatibile cu statutul de
creºtin (sporturi violente, actorie etc).
ARMONIA cu caracterul ºi pregãtirea
noastrã psihicã-emoþionalã. REMUNERAREA suficientã pentru a face faþã cheltuielilor întreþinerii proprii ºi a eventualei
familii. 2 Tes. 5:10 „Cãci, când eram la
voi, vã spuneam lãmurit: «Cine nu vrea sã
lucreze, nici sã nu mãnânce.»”
4. CÃSÃTORIA Una din deciziile
cele mai importante ale vieþii care influenþeazã
deopotrivã starea spiritualã, materialã,
psihicã, moralã, sãnãtatea ºi toatã sfera
caracterului . Este decizia cu cele mai evidente
schimbãri ale personalitãþii ºi caracterului
pentru cã este pasul completãrii omului.
Procesul schimbãrilor din cadrul cãsãtoriei
este cel mai lung ºi mai marcant din viaþã. O
alegere potrivitã în acest domeniu va afecta
destinul nostru ºi al urmaºilor noºtri ºi
deasemenea, veºnicia.
Tânãr drag, viaþa îþi stã înainte,
viitorul este în mâinile tale, destinul þi-l
alegi singur. La aceastã conferinþã a
tinerilor noi nu facem altceva decât sã
plantãm indicatoare ºi semnale în
intersecþiile vieþii tale, care sã-þi arate
încotro va ajunge drumul pe care ai
pornit. Vrem sã fim corecþi ºi sã-þi
indicãm cât mai clar posibil destinaþia
oricãrui itinerar important al tinereþii
tale. Noi am ales sã-L slujim pe Dumnezeu ºi sã-L chemãm sã fie cu noi pe orice
drum al vieþii, dar tu...?
„Fiule, nu uita învãþãturile mele, ºi
pãstreazã în inima ta sfaturile mele! Cãci
ele îþi vor lungi zilele ºi anii vieþii tale, ºi-þi
vor aduce multã pace.” (Proverbe 3:1-2).
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