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PARTEA 1 

 

Capitolul 1 
 

TREZIRILE SPIRITUALE 
 
 
De la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului             
al XX-lea  
 
1. TREZIREA SPIRITUALĂ DE LA TOPEKA 
 
Trezirea spirituală de la Topeka, Kansas, de la începutul 

anului 1901 a marcat nașterea mișcării penticostale. Trezirea 
de la Topeka a fost rodul lui Charles Parham (1873-1929). El 
este recunoscut ca fiind întemeietorul mișcării penticostale. 
Parham a realizat o panoramă a ideilor religioase unindu-le cu 
învățăturile de bază ale mișcării: stilul evanghelistic, 
convertirea, sfințirea, vindecarea divină, premilenismul și 
reîntoarcerea escatologică, revărsarea puterii Duhului Sfânt 
evidențiată prin vorbirea în alte limbi. 

Născut în Musticane, Iowa, în luna iunie 1873, Charles 
Parham a contactat în copilărie un virus, probabil o encefalită, 
care i-a marcat copilăria și dezvoltarea sa fizică. După ce s-a 
mutat cu părinții lui la Cheney, Kansas în anul 1878, o altă 
boală gravă l-a marcat, împiedicându-l să facă multe deplasări.  

În anul 1885 mama lui a murit, eveniment care l-a 
determinat să se convertească devenind activ în biserica 
congregațională locală. 

În anul 1890 Parham s-a înscris la Colegiul Sud-Vest din 
Kansas, unde a studiat timp de trei ani descoperindu-și în 
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același timp și chemarea sa în lucrare. În anul 1891 a înțeles că 
Dumnezeu îl cheamă într-o lucrare specială și a început să 
creadă în doctrina vindecării divine. În anul 1893 s-a retras de 
la școală și a început să păstorească o biserică Metodistă. 
Înarmat cu doctrina sfințeniei și cu experiența vindecării divine 
în colegiu, în anul 1895 a părăsit biserica Metodistă și a 
început o lucrare independentă.  

În anul 1896 s-a căsătorit cu Sarah Thistleth Whaite și 
împreună - în anul 1898 - au fondat „Casa Vindecării Bethel”. 
Tema pe care el a adoptat-o a fost trezirea creștină. În fiecare 
dimineață și seară erau rugăciuni de la orele 07:00 și 19:30.  

Programul era următorul: 
- Duminica dimineața - o întâlnire de sfințire; 
- Școala Duminicală de la ora 14:00; 
- Serviciul de vindecare la ora 15:00; 
- Duminică seara - campanie de vindecare; 
- Marți- Studiu Biblic (cu femeile) despre vindecare; 
- Vineri seara – profețiile. 

Lucrarea lui se baza pe următoarea învățătură: mântuirea 
prin credință, vindecarea prin credință, rugăciunea cu punerea 
mâinilor pentru vindecarea celor bolnavi, sfințirea prin 
credință, revenirea lui Hristos (premilenist), botezul cu Duhul 
Sfânt și cu foc care sigilează Mireasa. El publica de două ori pe 
săptămână ziarul „Credința Apostolică”. 

În vara anului 1900 el a întreprins o călătorie de 12 
săptămâni în centrele religioase ale Sfințeniei unde l-a întâlnit 
pe Frank W. Sandford din Shiloh, Maine care avea o școală 
biblică numită „Duhul Sfânt și Noi”. 

În anul 1900 Parham a invitat mai mulți evangheliști să 
conducă timp de câteva săptămâni evanghelizarea, perioadă 
în care el va călători pentru a explora „ultimele adevăruri 
despre zilele de pe urmă”. El a fost în Chicago, Cleveland, New 
York. Întorcându-se la Topeka a aflat că cei mai mulți din 
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biserica lui au plecat. Aceste evenimente l-au forțat să își facă 
un plan de acțiune, așa că s-a hotărât să deschidă o școală 
biblică în care să-și prezinte învățăturile și punctele sale de 
vedere.  

În octombrie 1900 el a deschis Școala Biblică Bethel și 
aproape 40 de persoane au răspuns invitației făcute de el: 
„Toți lucrătorii și creștinii care de bună voie sunt gata să uite 
totul, să vândă tot ce au și să dea altora, să vină la școală 
pentru studiu și rugăciune.”1 

Sediul școlii era într-o casă mare la sud-vest de orașul 
Topeka, pe un teren care avea o suprafață de 5 hectare. 

În acea perioadă, Societatea Biblică Americană deținea 
proprietatea casei dar i-a concesionat-o lui Parham. Casa avea 
camere spațioase, studenții având condiții excepționale 
pentru studiu. Ei petreceau foarte mult timp în rugăciune. 

Modelul educațional pentru școala lui Parham a fost „Duhul 
Sfânt și Noi”, model început de Frank Sandford în anul 1895 
lângă Lewiston, Maine. 

Sandford, un pastor baptist, i-a împărtășit lui Parham 
învățătura despre „restaurarea tuturor lucrurilor” și 
instaurarea Împărăției lui Dumnezeu. Sandford a desfășurat o 
activitate intensă în asociațiile evanghelice existente. El a făcut 
următoarele afirmații legate de modul de operare a școlii:  

„Plan de învățământ”, nu avem, este Biblia; 
„Profesori” nu sunt, este Duhul Sfânt; 
„Durata cursurilor” nu se precizează, studenții se duc acolo 

unde directorul îi trimite. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt 
și este un lucru real, un lucru supranatural.”2 

 
1 Edith L. Blumhofer, The Assemblies of God, Gospel Publishing House, 

Springfield, Missouri, 1989, p. 76 
2 Idem, p. 78 
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Sandford înfățișează nevoia credinciosului de-a primi Duhul 
Sfânt într-o experiență distinctă care urmează convertirii. 

Pe 1 și 2 octombrie el a botezat mai multe sute de 
credincioși, printre care și pe A.J. Tomlison care a devenit 
conducătorul organizației „Biserica lui Dumnezeu” Church of 
God din Cleveland, Tennessee. 

În anul 1900 a format un grup de 70 de bărbați și femei pe 
care i-a trimis să evanghelizeze America. 

După ce a petrecut o lună în Maine, Standford și alte șapte 
persoane (inclusiv Charles Parham) s-au reîntors la Winnipeg. 
Parham a călătorit înapoi la Topeka pentru a-și organiza 
Școala. Sandford și Parham erau asemănători în temperament 
și spiritualitate. Amândoi au practicat vindecarea, au trăit prin 
credință, au fost respinși de denominațiunile din care făceau 
parte, erau dedicați cauzei unității între credincioși, doreau 
recăpătarea credinței apostolice în vremurile din urmă. 
Comunitatea din Shilah care numără peste câteva sute de 
credincioși avea obiceiul să comemoreze răstignirea lui Hristos 
prin post și rugăciune în fiecare joi de la ora 9 dimineața până 
la ora 15. Parham a introdus acest obicei și la Topeka.  

Pe 15 octombrie tânărul Parham la vârsta de 27 de ani, a 
început să țină cursurile școlii biblice. Singurul manual de 
studiu era Biblia. Studenții locuiau împreună combinându-și 
resursele pe care ei le aveau și chiar Parham însuși, și-a 
sacrificat averea pentru a putea ține școala deschisă. Nu toți 
erau în armonie la Bethel, unii au părăsit școala dar a rămas 
totuși un nucleu destul de puternic. Spre sfârșitul anului, ei au 
început să studieze despre botezul cu Duhul Sfânt. Printre 
studenții care au fost hotărâți să primească Botezul cu Duhul 
Sfânt a fost Agnes Ozman și alte două femei. 

Evanghelista Agnes Ozman (1870-1937) a fost prima care a 
primit darul vorbirii în alte limbi la școala biblică a lui Charles 
Parham, cunoscut sub numele Colegiul Biblic Bethel din 
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Topeka, Kansas, ocupând astfel un loc de frunte în istoria 
mișcării penticostale. 

În anul 1892 s-a înscris la Școala Biblică T. C. Horton din St. 
Paul, Minnesota. În anul 1894 s-a mutat la New York ca să-și 
continue pregătirea la Institutul A.B. Simpson. A fost misionară 
în orașul Kansas după care în anul 1900 s-a dus la școala lui 
Parham în Topeka, Kansas.  

După ce a experimentat botezul cu Duhul Sfânt cu dovada 
vorbirii în alte limbi, în anul 1901, Ozman s-a reîntors la 
lucrarea misionară din oraș. În anul 1906 a auzit despre 
mișcarea penticostală și s-a identificat cu aceasta. În anul 1911 
s-a căsătorit cu un predicator penticostal Philemon La Berge. 
Cei doi au călătorit în toată America și au organizat campanii 
de evanghelizare. În anul 1917, La Berge s-a afiliat cu 
Adunările lui Dumnezeu și a primit certificatul de evanghelist. 

În anul 1912 Ozman mărturisea despre experiența pe care a 
avut-o în școala lui Parham în toamna anului 1900, când ea și 
alte două surori s-au rugat împreună și au vorbit „trei cuvinte 
în altă limbă”. Studenții petreceau mult timp în rugăciune, iar 
la slujba de seară din 1 ianuarie 1901, ea a avut o mare dorință 
să fie botezată cu Duhul Sfânt și i-a cerut lui Parham să-și pună 
mâinile peste ea și să se roage ca să primească această 
experiență. Parham declară că Ozman „a vorbit chineza trei 
zile, timp în care ea nu a putut să scrie sau să vorbească în 
limba engleză”3. În următoarele zile Parham și jumătate dintre 
studenți au fost umpluți cu putere de sus. În școală erau 34 de 
studenți care se pregăteau pentru lucrarea misionară. Despre 
acest eveniment s-a făcut mare publicitate. Parham împreună 
cu studenții au organizat servicii de evanghelizare. Dar diavolul 
nu doarme, astfel că în luna martie moare fiul de 4 ani al lui 

 
3 Edith L. Blumhofer, The Assemblies of God, Gospel Publishing House, 

Springfield, Missouri, 1989, p. 83 
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Charles Parham. La scurtă vreme Școala Biblică este vândută 
unui alt proprietar, timp în care au fost nevoiți să închirieze 
câteva locuințe pentru studenți; până la sfârșitul verii școala s-
a închis, iar optimismul penticostal inițial a luat sfârșit. 

Această lucrare modestă, optimistă, va sta la baza nașterii 
mișcării penticostale din secolul XX. 

 
2. TREZIREA SPIRITUALĂ DIN ȚARA GALILOR 

 
Trezirea din anul 1904 a jucat un rol important în istoria 

penticostalismului și a început în Biserica lui Joseph Jenkins, 
din Newquay. După predică, Florrie Evans s-a dus la Jenkins și 
i-a spus că nu-l recunoaște pe Isus ca Domn. Conversația a 
continuat fără succes până când într-o zi ea a mărturisit în 
biserică: „Eu îl iubesc pe Isus!” Aceste cuvinte au electrizat 
adunarea. Atunci Duhul Sfânt s-a coborât, lacrimile au început 
să curgă și unul după altul declarau că se vor supune 
conducerii lui Hristos. Așa a început trezirea.”4 

Printre primii convertiți a fost și Evan Roberts (1878-1947), 
un miner, care a devenit evanghelist, influențând cursul 
trezirii. 

Modul de desfășurare a slujbelor în cadrul trezirii din Țara 
Galilor era următorul: se cânta timp de mai multe ore, 
rugăciuni în comun, învățătură despre importanța botezului cu 
Duhul Sfânt, rugăciuni prin care se cerea pocăința și rugăciuni 
de mulțumire. Din cântare se trecea direct în rugăciune. 

Predicatori laici ca Roberts erau ajutați câteodată de 
personalul clerical: Alexander A. Boddy (1854-1930), anglican 
și Seth Joshua (Calvinist Metodist). Roberts și Joshua au fost 
cei sub a căror conducere a fost convertit Donald Gee (1891-

 
4 Walter J. Hollenweger, The Pentecostals, Angsburg Publishing House, 

Minneapolis, Minnesota, 1972, p. 177 
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1966). Persoane din America au venit să vadă ce se întâmplă în 
Țara Galilor. Mulți germani au criticat trezirea din Țara Galilor 
pe motiv că rugăciunea și cântecele iau locul predicilor. 

Trei dintre organizațiile penticostale mari din Marea 
Britanie - Biserica Penticostală Elim, Adunările lui Dumnezeu 
din Marea Britanie și Irlanda și Biserica Apostolică- acordă 
credit trezirii din Țara Galilor, liderilor ei de la început și 
modelelor de închinare și organizare. 

Organizația Elim fondată de frații George (1899-1962) și 
Stephen Jefrreys (18776-1943), Biserica Apostolică al cărei 
prim apostol a fost W. J. Williams, un miner din Țara Galilor, 
precum și renumitul lucrător Donald Gee au fost rezultatul 
trezirii. Organizația „Biserica Apostolică” avea sediul în 
Penygroes. 

Evan Roberts a înțeles trezirea ca un preludiu al 
redeșteptării mondiale și ca o împlinire a profeției din Ioel cap. 
2. Duhul Sfânt este vântul care va sufla peste întreaga lume, 
iar oamenii trebuie să asculte glasul Duhul Sfânt. 

Slujbele durau chiar și 8-9 ore pentru că partipanții nu 
vroiau să plece de la întâlnire. Uimirea celor care au studiat 
fenomenul era că țăranii, copii de brazdă, tinerii fără educație, 
după ce primeau botezul cu Duhul Sfânt, vorbeau cuvinte 
alese greu de conceput în vocabularul unui țăran. 

G. Cambel Morgan declara: „Eu nu sunt sigur că Dumnezeu 
nu ne mustră pe noi care ne organizăm prea mult, eu cred că 
Dumnezeu ne spune: Iată ce pot face Eu cu lucrurile de care 
voi depindeți. Iată eu pot să fac cu cei simpli care sunt gata să 
urmeze calea Mea și să depindă în întregime de Mine.”5 

Printre ultimii curioși care au venit să vadă trezirea din Țara 
Galilor a fost Joseph Smale, din Los Angeles. Întorcându-se 

 
5 Edith L. Blumhofer, The Assemblies of God, Gospel Publishing House, 

Springfield, Missouri, 1989, p. 102 
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acasă convins că ceea ce a văzut a devenit o trezire mondială, 
el a inaugurat rugăciunea zilnică pentru trezire la biserica 
Baptistă nr. 1. După 4 luni s-au ridicat unele obiecții privind 
preocuparea lui pentru trezire, sub motivul că acesta îl 
împiedică să-și îndeplinească responsabilitățile funcției de 
pastor. Smale și-a dat demisia, luând membri care îl susțineau 
și a format nucleul noii adunări „Biserica Noului Testament”. 
În anul 1906 avea 1000 de membri.  

Deși Smale a dorit ca și în Los Angeles să aibă loc trezirea 
spirituală ca cea din Țara Galilor, el nu a primit experiența de 
la Rusalii în mod personal. Barteleman îl numește pe el „Moise 
al lui Dumnezeu. Ca și Moise el a condus poporul până la 
Iordan, dar el nu a trecut Iordanul, ci fratele Seymour i-a 
condus dincolo.”6 

 
3. TREZIREA SPIRITUALĂ DIN STRADA AZUSA, NAZARETUL 

DE LA LOS ANGELES 
 
Trezirea spirituală din Strada Azusa este denumirea dată 

evenimentelor care a avut loc între anii 1906-1913 în jurul 
„Misiunii Credința Apostolică” (A.F.M), localizată în partea 
industrială a orașului Los Angeles, la adresa Str. Azusa nr 312, 
colț cu Str. Sfântul Petru. Azusa era o stradă înfundată, 
aproape de centrul orașului. 

William Seymour ia în considerare chemarea divină și 
pleacă de la Houston la Los Angeles. El acceptă invitația de a 
rămâne în Los Angeles să predea, întâi în casa unui irlandez Iris 
Lill, apoi la casa familiei Richard și Ruth Asberry. Cei ce 
participau a cursurile lui formau un grup mixt. În 9 aprilie 1906 
Seymour și alte șapte persoane au primit botezul cu Duhul 
Sfânt. Vestea despre această lucrare s-a răspândit repede și 

 
6 Idem, p. 103 
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mulți au venit să participe la slujbe și după o săptămână au 
închiriat clădirea din Strada Azusa, unde a început misiunea. 

La Azusa slujbele erau lungi, aveau și unele instrumente, 
cântări, mărturii ale vizitatorilor, rugăciuni, chemare la altar 
sau chemare pentru sfințenie și Botez cu Duhul Sfânt. Predicile 
nu erau pregătite dinainte ci erau spontane. Se făceau 
rugăciuni pentru bolnavi. Deși Seymour conducea programul, 
le dădea posibilitatea și oaspeților să se adreseze publicului. 
Unii stăteau întinși la pământ sub puterea Domnului. Erau 
perioade de liniște și se cânta în alte limbi. Nu se făceau 
colecte, dar era o cutie la ușă pentru cei care vroiau să 
dăruiască.  

Întâlnirile începeau dimineața la ora 9 și continuau până 
seara târziu, uneori până la 2 sau 3 dimineața, alteori dura 
toată noaptea. Se întâmpla câteodată să vină predicatori falși 
care produceau tulburare, sau persoane care practicau 
himnotismul și încercau să rostească blesteme asupra celor 
prezenți.  

Presa comenta evenimentele dar aceste comentarii 
stârneau curiozitatea populației. Predicatori mândri cădeau la 
pământ sub cercetarea divină și eul lor murea împreună cu 
mândria, după care experimentau minunata prezență a lui 
Dumnezeu. La etaj era biroul pentru misiune și camere pentru 
cei care locuiau în clădire. La fiecare slujbă erau prezente sute 
de persoane.  

Evenimentele de la Azusa au atras oamenii din toată 
America și chiar din multe părți ale lumii. Apărea lunar ziarul 
„Credința Apostolică” și era distribuit gratuit tuturor celor ce îl 
solicitau. Deși membri misiunii erau în număr de 50-60 de 
persoane, totuși la slujbe veneau mult mai mulți. 

Trezirea s-a răspândit la scară națională, s-au înființat 
biserici noi și s-au transformat cele existente. De asemenea, 
pe plan internațional mesajul s-a răspândit repede prin 
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persoanele care au primit atingerea proaspătă a Duhului Sfânt. 
Ceea ce s-a întâmplat în strada Azusa a fost un eveniment 
deosebit, mulți creștini găsind în revărsarea Duhul Sfânt 
împlinirea căutărilor inimii lor.  

Credința apostolică proclamată de Seymour în Los Angeles 
cunoștea trei stadii: credincioșii erau mai întâi convertiți, 
sfințiți și apoi umpluți cu Duhul Sfânt. 

Trei mare teme au devenit notabile în trezirea de la Azusa: 
curățirea prin sângele lui Isus, revenirea lui Isus Hristos cât mai 
curând și restaurarea Împărăției Sale.  

Marea semnificație a acestei treziri a constat în faptul că a 
avut rolul în transformarea revoluției penticostale într-o 
„Mișcare Mondială”. Rugăciunea a fost esențială în succesul 
acestei treziri, deoarece atunci când oamenii veneau la 
întâlnire, ei stăteau întotdeauna în rugăciune, înaintea 
Domnului mai mult timp, decât ar fi petrecut în părtășie unii 
cu alții. 

După ce s-au înființat mai multe biserici și misiuni, influența 
lui Seymour a scăzut și a rămas să păstorească doar Misiunea 
din Strada Azusa. În anul 1922 a murit în urma unui infarct. 
Biserica a continuat sub forma unei adunări penticostale de 
negri. Clădirea din strada Azusa a fost dărâmată în anul 1931 și 
a fost transformată într-un loc de parcare. 
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Capitolul 2 
 

ÎNCEPUTUL ȘI DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚIEI 

 
În primăvara anului 1914 un grup de lucrători creștini s-au 

întâlnit la „Opera” din orașul Hot Springs, Arkansas ca răspuns 
la anunțul făcut în anul 1913. Au participat reprezentanți din 
17 state din America, Egipt și Africa de Sud. „De joi 2 aprilie 
până sâmbătă 5 aprilie s-au rugat împreună.”7 Adunarea a fost 
condusă de Howard Goss un promotor al unității. Biserica lui a 
găzduit întâlnirea.  

Pentru a se păstra trezirea era nevoie de organizare și de o 
recunoaștere a ordinării. În biserici au început să apară 
predicatori care făceau abuzuri. Era nevoie de asemenea de 
cooperare misionară pentru ca persoanele care au fost atinse 
de focul trezirii să poată merge în misiune în alte țări iar 
efortul să fie coordonat. 

Adresa de participare la Consiliul din Hot Springs a fost 
semnată de lucrătorii albi din Bisericile lui Dumnezeu în 
Hristos. Deși oamenii nu doreau să facă parte dintr-o 
organizație deoarece se credea că participarea într-o 
organizație împiedica suveranitatea bisericii locale și împiedica 
libertatea manifestării Duhului Sfânt. Nu se dorea supunerea 
în fața unei autorități. Unii respingeau organizația, deoarece ei 
au fost respinși de organizație. 

E. N. Bell, un fost pastor baptist care conducea o adunare în 
Malvern statul Arkansas, edita o revistă „Cuvânt și Mărturie” și 
predica la diferite conferințe și tabere creștine; Howard Goss  
s-a convertit în timpul întâlnirilor lui Charles Parham în Galena, 

 
7 Edith L. Blumhofer, The Assemblies of God, Gospel Publishing House, 

Springfield, Missouri, 1989, p. 198 
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Kansas; D.C. Operam era unul din profesorii renumiți, A.P. 
Collins și M.M. Pinson au fost din cei care au depus eforturi 
deosebite pentru organizarea penticostalilor. 

Anunțul a fost făcut pe 20 decembrie 1913 în revista 
„Cuvânt și Mărturie” pentru participarea la „Convenția 
Generală a Sfinților Penticostali și Bisericilor lui Dumnezeu în 
Hristos” și a fost semnat de Pinson, Collins, Goss, Opperman, 
Bell: „Noi dorim în acest timp să facem un anunț preliminar 
pentru o întâlnire generală a lucrătorilor de aproape și de 
departe, de acasă sau din străinătate, de oriunde s-ar găsi. 
Laicii la fel ca și predicatorii sunt invitați. Această chemare 
este pentru toate bisericile lui Dumnezeu în Hristos, la toți 
penticostalii sau adunările de Credință Apostolică care doresc 
să se unească și să coopereze în dragoste și pace pentru 
interesul Împărăției lui Dumnezeu oriunde s-ar găsi. Acesta 
este numai pentru sfinții care cred în botezul cu Duhul Sfânt 
urmat de semnele scrise în: Fapte 2:4; 10:46; 19:6; Marcu 
16:16-18; 1 Corinteni 12:8-11. Nu este pentru persoanele cu 
duh răzvrătit. Noi lăsăm ca persoanele prezente să hotărască 
subiectele care se vor discuta.”8 

S-au prezentat cinci subiecte de discuție care constituiau 
motivul întâlnirii: 

1. Noi venim împreună ca să înțelegem mai bine ce 
dorește Dumnezeu să ne învețe, să rezolvăm probleme 
doctrinare și numele diverse sub care penticostalii sunt 
înregistrați sau lucrează. Să venim împreună ca în Fapte 
14 să studiem Cuvântul și să ne rugăm unii pentru alții- 
unitatea este scopul nostru.  

 
8 William W. Menzies, Anointed to Serve Gospel, Publishing House 

Springfield, Misouri, 1971, p.93 
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2. Noi venim împreună ca să cunoaștem cum să păstrăm 
lucrarea, să putem zidi și nu să dărâmăm, atât acasă cât 
și în țările în care lucrăm. 

3. Noi venim împreună pentru un alt motiv: să avem o 
înțelegere clară a nevoilor fiecărui câmp misionar, să 
cunoaștem cum putem folosi banii noștri într-un mod în 
care să nu sufere o lucrare sau un misionar, unii să o 
ducă greu iar alții să trăiască în lux. De asemenea, vom 
descuraja risipirea banilor pentru aceia care aleargă 
dintr-un loc în altul și nu fac nimic. Ne vom concentra 
efortul nostru pentru cei care fac ceva pentru Împăratul 
nostru. 

4. Mulți dintre sfinți au simțit nevoia să fie înregistrate 
Bisericile lui Dumnezeu în Hristos să le punem pe o bază 
legală și să ascultăm de legile țării.  

5. Să avem o Școală de pregătire Biblică cu un 
departament pentru literatură pe care s-o oferim 
oamenilor noștri.9 

Parham a fost împotriva organizării spunând: „să nu ne 
pierdem timpul în a organiza lucrarea lui Dumnezeu ci fiecare 
lucrător să își facă lucrarea lui.” 

Au fost peste trei sute de persoane la această întâlnire, 
dintre care 128 au fost înregistrați ca lucrători și misionari. 

Multe dintre marile nume ale mișcării penticostale de la 
început au fost prezente la întâlnirea din Hot Springs: F.F. Bos 
Worth, A.B. Cox, J. Crouch, R.E. Erdman, Cyrus B. Fackler, J. 
Roswell Flower, H.A. Goss, S.A. Jamieson, Johng Lake, B. F. 
Lawrence, T.K. Leonard, Jacob Miller, D.C. Opperman, M.M. 
Pinson, Fred Pitcher, E.N. Richey și John Sinclair. 

 
9 Ibidem, pp. 93-94 



Istoira și Învățăturile  Adunărilor lui Dumnezeu din România 

18 

După numirea lui E.N. Bell și a lui J.R. Flower ca președinte 
și secretar, consiliul și-a început lucrările acordând dreptul 
la vot doar bărbaților. S-a adoptat prima declarație: 
1. Că Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc a trimis pe singurul 

lui Fiu Preaiubit în lume să zidească și să stabilească 
Biserica Lui pe temelia apostolilor și proorocilor. Isus 
Hristos însuși fiind Capul și piatra din capul unghiului. 

2. Întrucât Scripturile inspirate sunt suficiente ca regulă de 
credință și practică nu vom adăuga și nu vom scoate din 
ele. 

3. Hristos a poruncit să nu fie nicio schismă în Trupul Lui, 
Adunarea Generală și Biserica întâilor născuți care sunt 
scriși în ceruri. 

4. Noi ne recunoaștem ca membri ai Adunării lui 
Dumnezeu și nu credem sau nu ne identificăm într-o 
sectă sau denominație care se constituie într-o 
organizație care impune legi membrilor ei.10 

S-a emis o a doua rezoluție legată de înscrierea legală și 
dobândirea statutului juridic. „Ne recunoaștem ca un Consiliu 
General al sfinților penticostali din diferite biserici ale lui 
Dumnezeu în Hristos, Adunările lui Dumnezeu și diferite 
Misiuni și Biserici ale credinței Apostolice, Misiunea 
Penticostală Evanghelia Deplină și adunări de aceeași credință 
din Statele Unite și din alte țări al căror scop este să nu surpe 
autoritatea diferitelor adunări și nici să le lipsească de 
drepturile și privilegiile lor scripturale. 

În al doilea rând să recunoască metodele scripturale și 
regulile de unitate, părtășie, lucrare și să dezaprobe metodele 
nebiblice, să păstreze unitatea credinței până când vom 
ajunge „la statura plinătății lui Hristos” și să umblăm conform 
cu Efes. 4:1-32. 

 
10 Idem, p.100 
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În final, recunoaștem că deasupra tuturor diferitelor nume 
ne vom referi scriptural la Adunările lui Dumnezeu și îl 
adoptăm pentru scopul unității, părtășiei, și pentru o bază 
scripturală mai bună, având proprietăți și făcând lucrarea 
misionară acasă și nu în străinătate.”11 

Acest anunț a produs o mare bucurie. Apoi s-a format un 
Comitet executiv format din Prezbiteri cunoscut sub numele 
de „Prezbiteriul Executiv”. Ei urmau să se întâlnească anual și 
au fost propuși 12 persoane să facă parte din acest comitet. 
Aceștia trebuiau să acționeze în numele Consiliului General 
atât în țară cât și în străinătate. Au fost aleși următorii: E.N. 
Bell, A.P. Collins, R.L. Erickson, Cyrus B. Fockler, J. Roswell 
Flower, Howard Goss, Daniel W. Kerr, Thomas Leonard, D.C O. 
Opperman, M.M. Pinson, John Sinclair, John Welch, J.R. 
Flower. 

La Consiliul General s-au discutat și alte probleme. S-a 
stabilit ziua de joi ca zi națională de rugăciune, Revista „Cuvânt 
și Mărturie” editată de Bell, să fie publicația oficială iar J.R. 
Flower să continue editarea săptămânalului „Vestitorul 
Penticostal”, s-a hotărât de asemenea formarea Consiliilor și 
districtelor zonale în colaborare cu Consiliul General. 

T.K. Leonard avea o școală biblică unde pregătea lucrători. 
Școala era în Findlay, Ohio. Pe lângă școală el avea o biserică 
numită Adunarea lui Dumnezeu și o tipografie „Casa de 
Publicații - Evanghelia”. El și-a oferit clădirile ca sediu central 
pentru noua organizație. 

Alte două probleme s-au discutat la Consiliul General: 
statutul femeii în lucrare și problema căsătoriei și a divorțului. 
La început, femeilor, li s-a permis doar să proorocească, dar 
mai târziu, în 1914, li s-a dat voie femeilor misionare să 
oficieze căsătorii, botezuri, înmormântări, Cina Domnului, 

 
11 Ibidem, p. 100 
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numai atunci când nu exista un bărbat care să le oficieze. Mai 
târziu s-a permis ordinarea femeilor.  

Legat de divorț, Consiliul a stabilit că „nu se va admite 
divorțul numai în cazul în care unul din soți este dovedit că a 
comis adulter (1 Corinteni 7:15, Ezech. 44:22-27)”. Lucrările 
Consiliului s-au încheiat în ziua de duminică 12 aprilie 1914. 

Pentru mai multe luni Bell și Flower au lucrat la sediul școlii 
lui Leonard, ei fiind profesori la această școală.  

Al doilea Consiliu General a avut loc la 15-29 noiembrie 
1914. Comitetul executiv a acceptat invitația de a participa la 
biserica Stânca din Chicago. La cererea lui Bell, Arch Collins a 
fost numit președinte pentru un an, iar Opperman a fost 
asistentul președintelui. Flower l-a avut asistent pe Bennett F. 
Lawrence. S-a hotărât mutarea sediului central în St. Louis. 
Numărul membrilor Presbiteriului Executiv s-a mărit de la 12 
la 16 persoane și nu li s-a permis să intre în treburile interne 
ale bisericilor locale fără o invitație oficială din partea 
pastorului. Adunarea locală care trimitea invitația avea 
obligația să îngrijească de cheltuielile de călătorie a 
prezbiterilor care îi vizitau. S-a cumpărat echipament de tipărit 
și lucrarea Domnului progresa foarte mult.  

Al treilea Consiliu General a avut loc în luna octombrie 1915 
și s-au discutat probleme referitoare la formula de botez. O 
parte dintre lucrători au propus botezul doar în „Numele lui 
Isus” fără să se mai folosească formula trinitară: „În Numele 
Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh”. 

Al patrulea Consiliu General a fost în octombrie 1916. După 
anul 1916 Adunările lui Dumnezeu și-au revenit repede. Au 
adoptat mărturisirea de credință și bisericile au început să 
crească rapid. S-a luat hotărârea mutării sediului în Springfield. 
Anii 1916-1927 au fost ani de stabilizare și de adoptare a 
constituției.  
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Misiunea pentru străinătate a fost unul dintre motivele 
principale pentru care s-a înființat Organizația Adunările lui 
Dumnezeu. De aceea s-a pus accentul pe strângerea fondurilor 
pentru misiune. În anul 1916 s-au încasat 4.879$, în 1917, 
10.233$, și în 1918, 29.630$ numai pentru misiune. În 1914 
erau doar 15 misionari, iar în 1918 erau 73 de misionari în 14 
țări.12 

În anul 1919, J. Rosweel Flower, a fost numit Secretar cu 
Misiunea. În 1926 un misionar englez a venit la Springfield    
să-l asiste la departamentul de misiune. Numele lui era Noel 
Perkin care în anul 1927 a fost numit secretar cu misiunea. A 
slujit până în anul 1959 când s-a pensionat.  

La început în conducerea Adunărilor lui Dumnezeu au fost 
puține schimbări. Primul președinte al Consiliului General a 
fost Eudorus N. Bell care avea vârsta de 48 de ani când a fost 
ales. Bell a fost unul dintre puținii oameni educați în zilele 
trezirii penticostale de la început. A urmat cursurile Institutului 
Teologic Baptist din Louisville, Kentucky. După terminarea 
teologiei, el a mai studiat la Universitatea din Chicago după 
care a păstorit biserici baptiste din Texas. Când a primit 
experiența penticostală a fost exclus din organizația 
părintească și a devenit un instrument cheie în organizarea 
Adunărilor lui Dumnezeu, fiind ales în cea mai înaltă funcție la 
Consiliul din anul 1914. 

El era matur, gânditor și argumenta foarte frumos tema 
Rusaliilor. Acești factori au contribuit la un climat în care 
tânăra organizație a putut să se nască. Un stâlp de bază în anii 
de criză de la început a fost și John W. Welch care a slujit ca 
președinte în perioada 1915-1920, el a primit experiența 
penticostală în 1910 la Muskogee, Oklahoma, unde conducea 

 
12 Idem, p.131 
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o evanghelizare în numele organizației părintești „Alianța 
Misionară și Creștină”. 

În anul 1920 la Consiliul General, Secretarul Bell și 
Președintele Welch și-au schimbat pozițiile. În anul 1925 W.T. 
Gaston a fost ales președinte slujind două mandate, până în 
anul 1929, când E.S. Williams a preluat poziția de președinte. 
Încă de la început s-a tipărit literatură pentru educația 
creștină. Deși înainte de anul 1914 erau 10 școli biblice 
penticostale cele mai multe dintre ele erau doar cu influență 
locală fiind atașate de câte o biserică.  

Una dintre școlile care au avut un impact deosebit pentru 
Adunările lui Dumnezeu a fost Școala Biblică de Pregătire din 
Rochester, fondată în 1885 de predicatorul metodist James 
Duncan. Această școală a devenit un centru al trezirii întrucât 
studenții iubeau Biblia. Au fost și alte școli, cum ar fi: Școala 
Biblică a lui T.K. Leonard din Findlay, Ohio, între anii 1912 -
1914 D. Wesley Myland și J. Raswell Flower au condus Școala 
Biblică Gibea în Plainsfield, Indiana, dar nu au avut un caracter 
permanent.  

O altă Școală Biblică care a adus o contribuție însemnată 
pentru tânăra organizație a fost Institutul Biblic Bethel din 
New York, New Jersey. Bethel s-a unit cu Institutul Biblic 
Central din Springfield. În vest a fost Școala de Pregătire 
Misionară Pacific în San Francisco. Mai târziu această școală s-
a mutat la Santa Cruz și a devenit Colegiul Biblic Betania.  

În anul 1927 luna septembrie, Consiliul General al 
Adunărilor lui Dumnezeu a adoptat statutul.13 În perioada 
1927-1941 au fost ani grei. Multe decizii importante au fost 
luate în această perioadă. A fost perioada de stabilitate și 
armonie, nu au mai fost probleme interne. A început să fie o 

 
13 Idem, p. 165 
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creștere explozivă, biserici independente au ales să se afilieze 
cu Adunările lui Dumnezeu.  

În anul 1927 erau 1.353 de biserici, 72.143 membri și 1457 
lucrători ordinați. După șase ani erau 136.705 membri, iar în 
1937 la zece ani după adoptarea statutului erau 3086 de 
lucrători, 3473 de adunări și 175362 membri.14 

Două motive sunt prezentate pentru creșterea uimitoare a 
Adunărilor lui Dumnezeu: 50% dintre absolvenții școlilor 
biblice s-au implicat în lucrarea creștină activă, iar foarte mulți 
au plecat ca misionari, apoi s-a adoptat o nouă strategie 
pentru misiune. Au început să se deschidă noi școli biblice. Nu 
au fost prea multe schimbări în conducere. 

Adunările lui Dumnezeu s-au înscris să coopereze cu 
Conferința Mondială a Bisericilor precum și cu alte mișcări, și 
să iasă din faza de izolare înscriindu-se în lumea evanghelică 
ca făcând parte din Alianța Evanghelică. Asocierea cu 
Evanghelicii a condus la formarea Organizației Penticostale din 
America de Nord. Pe lângă Departamentul de Misiune cu 
străinătatea s-a dezvoltat Departamentul de Misiune din 
America. Plantarea de noi biserici în America era o 
responsabilitate locală. 

Departamentul de misiune din America a fost încurajat să 
pornească noi biserici. S-a dezvoltat lucrarea specializată. În 
anul 1941 Departamentul de misiune a dezvoltat activități 
printre iudei, americani - indieni, militari, surdo-muți, 
nevăzători, drogați, țigani, deținuți, activități care funcționează 
până astăzi. 

În ultimii ani are loc o evoluție în educație și literatură 
dezvoltându-se tot mai multe departamente. Penticostalii au 
membrii în toată lumea iar cea mai mare organizație este 

 
14 Idem, p. 146 
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Assemblies of God (Adunările lui Dumnezeu) care are cea mai 
rapidă creștere la nivel mondial. 

Printre cele 300 de persoane care s-au adunat la întâlnirea 
de organizare din anul 1914 a Adunărilor lui Dumnezeu au fost 
32 de misionari din diferite câmpuri de lucrare. Ei au 
reprezentat unul dintre motivele principale pentru căutarea 
unei forme de organizare a multor grupuri mici penticostale 
care s-au dezvoltat în deceniul anterior. 

Zelul penticostal produce viziune misionară iar până în anul 
1914 erau sute de misionari în țări străine ca rezultat al 
revărsări Duhului Sfânt. Finanțele nu au fost un factor 
determinant pentru a merge înainte în perioada de la început. 
De cele mai multe ori ei au ignorat organizarea misionară și     
s-au încrezut în Dumnezeu pentru sprijin și călăuzire. Este 
adevărat că unii dintre ei au avut mai multă râvnă decât 
cunoștință. 

Dr. Gary McGee notează patru probleme care au prevalat în 
această perioadă: 

 

1. Unii lideri au început să pună întrebări legate de 
susținerea misionarilor care aveau o teologie 
incompletă în ceea ce privește doctrina penticostală. 

2. Unii misionari călătoreau frecvent în și din America și 
creau disfuncționalități între bisericile care îi susțineau. 

3. Calitatea slabă a unor misionari care mergeau în câmpul 
de misiune a impus un proces de selectare a 
misionarilor. 

4. Problema financiară legată de felul în care misionarii 
trebuiau să dea socoteală de banii primiți și împărțirea 
egală, indicau că ar trebui o formă minimă de 
organizare.15 

 
15 Harold R. Carpenter, Mandat and Missions, CBC Press Springfield, 

Missouri, 1988, p. 100 
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Capitolul 3 
 

ÎNCEPUTUL ADUNĂRILOR LUI DUMNEZEU DIN 
ROMÂNIA 

 
Ioan Ceuță deschide o nouă pagină în istoria Mișcării 

Penticostale din România. 
S-a născut la data de 3 noiembrie 1956 în satul Livadia, jud. 

Hunedoara, într-o familie ortodoxă. A fost primul dintre cei 12 
copii ai Mariei și ai lui Iancu Ceuță. După nașterea primilor 
copii, Maria Ceuță s-a îmbolnăvit grav. A fost internată în mai 
multe spitale, examinată de mai mulți doctori, fără a i se stabili 
un diagnostic. În timp ce era internată în spitalul din Simeria, 
auzindu-i povestea, o femeie mai în vârstă a sfătuit-o să 
meargă la o biserică penticostală din Petrila, Valea Jiului, 
spunându-i că acolo îl va întâlni pe Isus care are putere să 
vindece orice boală. A ascultat sfatul bătrânei și, împreună cu 
soțul ei, a mers la biserica despre care i se vorbise. La 
rugăciunea fraților, Maria Ceuță a fost vindecată în mod 
miraculos de Isus Hristos pe care venise să îl caute. În urma 
acestei experiențe binecuvântate, Iancu și Maria Ceuță s-au 
hotărât să-L urmeze pe Isus. Au primit botezul în apă într-o 
noapte de iarnă a anului 1962, în apele înghețate ale râului 
Ștrei. Bucuria mântuirii le-a fost umbrită de o primă încercare: 
au fost alungați din casa părintească în care locuiau împreună 
cu cei patru copii, din cauza faptului că s-au pocăit, făcându-i 
de râs pe părinții lui Iancu Ceuță care erau considerați familie 
de frunte în satul Livadia.  

Imediat după aceea s-au mutat în orașul Petroșani, unde 
Iancu Ceuță era angajat ca lăcătuș la Întreprinderea de Utilaj 
Minier. Întreprinderea le-a oferit un apartament cu chirie în 
care au locuit în condiții precare pentru câțiva ani: singurul 
mobilier, la început fiind un pat și o masă.  
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Fiind cel mai mare, Ioan Ceuță a fost nevoit să îmbine 
școala cu munca, lucrând cu ziua pe la casele oamenilor, 
cărându-le cărbuni și spălând scările de bloc. 

În anul 1971, a început cursurile școlii profesionale din 
Lupeni care pregătea muncitori pentru industria minieră. După 
absolvirea școlii profesionale s-a angajat la Preparația Petrila, 
apoi s-a mutat la Mina Livezeni, continuându-și în același timp 
studiile la Liceul Industrial nr. 1 din Petroșani, cursurile serale.  

În tot acest interval de timp a fost implicat în activitatea 
bisericii penticostale din Petroșani. În anul 1977 a primit 
botezul în apă, urmând ca la scurt timp după aceea să fie 
botezat cu Duhul Sfânt. 

În anul 1980 s-a hotărât să candideze la concursul de 
admitere organizat de Seminarul Teologic Penticostal din 
București. Din mulțimea de candidați au fost aleși doar primii 
cinci, printre care, alături de Ioan Gurău, Romi Mocanu, Leon 
Belțig și Eugen Micurescu s-a numărat și Ioan Ceuță. Aceasta 
era a doua serie de studenți a Seminarului Teologic Penticostal 
deschis în anul 1976. 

În vara anului 1982, s-a căsătorit cu Emilia Bochian, cea mai 
mică dintre copiii lui Pavel Bochian. Când a intrat la Seminar 
intenționa ca, după absolvire, să se întoarcă în Valea Jiului să 
lucreze ca pastor în bisericile din zonă. Dar căsătoria a 
schimbat cursul vieții sale. A rămas în București unde a locuit 
în același apartament cu socrii lui. 

După absolvire a fost repartizat să păstorească bisericile din 
județele Galați și Brăila. 

În toamna anului 1984 a fost ordinat în slujba de pastor în 
biserica penticostală din orașul Galați. Serviciul de ordinare a 
fost oficiat de supraveghetorul filialei Suceava, Grosu 
Constantin și de Pavel Bochian, președintele Cultului 
Penticostal. I s-a dat responsabilitatea tuturor bisericilor din 
județele Galați și Brăila. 
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După anul 1980, zona în care se afla biserica a intrat în 
sistematizare, urmând să fie demolată. În aceste condiții se 
impunea mutarea sediului. Astfel, în anul 1986 a fost 
cumpărat imobilul din str. Constantin Notara nr 4. Imediat 
după cumpărare au început lucrările, dar fără a deține o 
autorizație de construcție. Construirea acestui nou lăcaș de 
închinare a durat 3 ani. Pastorul și membrii bisericii au oferit 
sprijin material, financiar și mână de lucru. 

În conducerea bisericii au survenit schimbări. A fost ales un 
nou comitet, alcătuit din: Ceuță Ioan - pastor, Iacob 
Dumitrașcu - prezbiter, Fabian Iosif- diacon și casier, Cornel 
Stroe - secretar. 

În vara anului 1989, lucrările au fost finalizate, urmând ca la 
data de 27 august să aibă loc festivitatea de inaugurare a noii 
biserici, care poartă numele „Templul Penticostal Galați”. 

În toată această perioadă biserica a crescut numeric de la 
aproximativ 200 de persoane la aproximativ 600 de membri 
majori, fără a-i mai pune la socoteală pe cei 400 de copii. 

Dumnezeu și-a făcut simțită prezența în biserică prin 
semne, minuni și vindecări divine. 

Ioan Ceuță a frecventat cursurile Școlii de Teologie din 
Statele Unite, Cleveland, Tennessee, în urma cărora a obținut 
diploma de Master of Divinity. În anul 1989, în timp ce se afla 
încă în Statele Unite, i s-a oferit posibilitatea de a începe 
cursurile de doctorat la Universitatea Internațională Columbia 
din Carolina de Sud. 

S-a întors însă în țară pentru a participa la finalizarea 
lucrărilor de construcție a noii biserici și pentru inaugurarea 
acesteia. 

Evenimentele din iarna anului 1989 au schimbat lucrurile. 
Schimbările survenite pe plan politic, economic și social nu au 
omis nici latura religioasă. 
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În timpul acestei perioade de mare frământare în biserică, 
după ce fratele Pavel Bochian și-a dat demisia din funcția de 
Președinte al Cultului Penticostal, pastorul Ioan Ceuță a decis 
să se întoarcă în Statele Unite pentru a-și continua studiile de 
doctorat deja începute. În vara lui 1990 a obținut titlul de 
doctor, fiind primul pastor penticostal român care a beneficiat 
de această binecuvântare. 

Reîntors din Statele Unite, pastorul Ioan Ceuță a primit din 
partea lui Dumnezeu o viziune, concretizată în înființarea unei 
școli biblice la care să studieze tineri din diferite culte, atât 
băieți cât și fete, ceva unic în Mișcarea Penticostală din 
România. 

A doua parte a viziunii propunea deschiderea unei noi 
biserici în București.  

În str. Anghel Saligny a găsit o sală pe care a închiriat-o și 
împreună cu Ioan Bochian, Costel Caraș, Simion Marian și 
familiile acestora, a deschis Biserica Emanuel. Au solicitat 
autorizație de funcționare în noiembrie 1990, dar nu au 
primit-o decât pe data de 26 iunie 1991.  

Președintele în funcție al Cultului Penticostal, Emil Bulgăr,  
l-a numit pe Pavel Bochian pastor la noua Biserică, deși el încă 
mai slujea ca pastor în Biserica „Betel” din str. Munții 
Gurghiului. Atât lui Ioan Ceuță cât și lui Nelu Bochian li s-a 
cerut să rămână pastori în sectoarele pe care le păstoriseră 
până atunci, Galați respectiv Pitești. 

Deși Pavel Bochian s-a supus noii decizii, inima lui a rămas 
la biserica din Str. Munții Gurghiului, de care se legase 
puternic. 

În toamna anului 1990, urmându-și viziunea, Ioan Ceuță a 
pus bazele fundației Centrul Creștin Galați, care a avut ca scop 
organizarea de cursuri biblice pentru tinerii dornici să 
cunoască mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Inițial, 
cursurile se desfășurau de câteva ori pe an. Pentru început, s-
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au înscris peste 100 de persoane din zonă și din întreaga țară. 
Această fundație a reprezentat, de fapt, temelia a ceea ce 
avea să fie Institutul Biblic Român din București. 

În anul 2000, a obținut titlul de Doctor în Teologie, la 
Universitatea din București, avându-l coordonator pe 
renumitul teolog și cărturar ortodox Academician Prof. Univ. 
Dr. Dumitru Popescu, care a ocupat pentru mai mulți ani 
funcția de rector al Institutului Teologic Ortodox București. 
Despre Domnia sa, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, Preafericitul 
Părinte Teoctist a afirmat următoarele: „Biserica Ortodoxă are 
doi mari teologi: Dumitru Stăniloaie și Dumitru Popescu”. 

 
INSTITUTUL BIBLIC ROMAN 

 
Cursurile începute la Galați au continuat să se desfășoare, 

dar numai pentru o scurtă perioadă, în sala din str. Anghel 
Saligny, sediul bisericii „Emanuel” din București. Ulterior au 
fost mutate într-un apartament cu patru camere din București, 
pe bulevardul Iuliu Maniu. Aici, pe lângă cursurile intensive au 
fost organizate și cursuri serale, cu precădere pentru studenții 
bucureșteni. 

În luna februarie a anului 1992, a luat ființă „Centrul Creștin 
București” drept cadru legal de desfășurare a cursurilor. 
Președinte al centrului a fost Ioan Ceuță. 

În toamna anului 1992, apartamentul în care se țineau 
cursurile a fost vizitat de Rev Bobby Beard, directorul pentru 
Europa, din partea organizației Assemblies of God din SUA, 
care răspundea de țările din Balcani. Acesta a stat de vorbă cu 
pastorul Ioan Ceuță, coordonatorul cursurilor. În urma 
discuției purtate, fratele Bobby Beard a înțeles viziunea 
acestuia de a continua aceste cursuri și chiar de a forma o 
școală cu statut permanent care să includă trei forme de 
învățământ: zi, seral și fără frecvență. Conversația s-a finalizat 
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cu propunerea lui Bobby Beard adresată lui Ioan Ceuță: „Noi 
cei din Adunările lui Dumnezeu credem în Școala Biblică. Crezi 
că am putea să colaborăm pentru realizarea acestei viziuni? 
Nu trebuie să ne mai spui nimic pentru că ne-am convins deja, 
tu ai studenți, dar nu ai clădire. De aceea, vrem să te ajutăm 
cu clădirea și te vom sprijini să începi cursurile la zi.” 

În primăvara anului 1993, Bobby Beard l-a trimis pe Roland 
Dudley, coordonatorul învățământului din Europa, în cadrul 
organizației Assemblies of God, care împreună cu Ioan Ceuță, 
a stabilit planul de învățământ pentru începerea cursurilor la 
zi. Totodată, au decis să caute o clădire corespunzătoare 
pentru desfășurarea cursurilor.  

După plecarea lui Roland Dudley, Ioan Ceuță a găsit în ziarul 
Adevărulo clădire de închiriat în zona Titan. Imediat s-au 
depus actele, deși nu dispunea de suma necesară participării 
la licitație și cu atât mai puțin pentru chiria lunară de 2000$, în 
cazul în care ar fi fost acceptați. 

Seara, însoțit de doi studenți, Ioan Ceuță a mers la 
rugăciune în casa unei surori din Buftea, căutând prin Duhul 
Sfânt un cuvânt de încurajare pentru această lucrare. Cei mai 
mulți care îi cunoșteau intențiile îl descurajau, spunându-i: 
„Americanii te vor ajuta la început, după care te vor 
abandona”. Prin Duhul Sfânt a fost dat un cuvânt profetic: 
„Ascultă bărbatule, ți-am pus drapelul de biruință în mână, 
mergi înainte! Se vede ceata de dulăi care scrâșnesc din dinți și 
spun: Am făcut atâtea împotriva acestui om și nu am reușit 
nimic. Ascultă ce zice Duhul Sfânt: Între ei și tine este Hristos 
Domnul și nu vor putea să-ți facă niciun rău”. Au plecat 
bucuroși acasă, iar a doua zi, Centrul Creștin București a 
câștigat licitația blocului cu o suprafață de 1410 m2, trei nivele 
și 55 de camere, clădire care a adus multe binecuvântări. 
Imediat au fost începute lucrările de amenajare la care au 
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participat, ca voluntari, mulți tineri care ulterior au venit să 
studieze la școala biblică. 

Pe data de 1 octombrie 1993, au început cursurile la zi. În 
prima serie s-au prezentat peste 100 de persoane dintre care 
96 au fost admiși. În timp ce Cultul Penticostal avea doar 30 de 
studenți în toți cei patru ani, iar Centrul Creștin București avea 
în primul an aproape 100. 

Dumnezeu a binecuvântat lucrarea începută care a 
progresat cum nimeni nu se aștepta. 

Bobby Beard și Ronald Dudley au fost persoanele de care   
s-a folosit Dumnezeu pentru a aduce profesori din Statele 
Unite și oameni cu influență care au format bordul de directori 
și au sprijinit spiritual și financiar lucrarea. 

În vara anului 1997, clădirea de pe strada Aleea Buchetului 
a devenit proprietatea Institutului Biblic Român. A urmat 
perioada renovării: ușile și ferestrele au fost înlocuite, 
instalația electrică și cea sanitară au fost zugrăvite și aranjate. 
Mâna lui Dumnezeu era la lucru și astfel, cu multă trudă, cu 
mulți bani, cu multă tragere de inimă, studenții, personalul și 
oamenii de bine au lucrat până la finalizarea renovării. În toată 
această perioadă cursurile au continuat. Studenții s-au 
implicat cu toată inima în lucrările de renovare, însă nu au 
întrerupt frecventarea cursurilor. 

A urmat inaugurarea clădirii Institutului Biblic Român. 
La festivitatea de inaugurare, care a avut loc la data de 

22.05.1998, în capela Institutului Biblic Român au participat 
pastori din Adunările lui Dumnezeu, veniți împreună cu soțiile 
lor la cel de-al doilea Consiliu general al AD România, studenții 
Institutului Biblic Român, profesorii Institutului, oaspeți din 
străinătate din partea organizației Assemblies of God USA, 
invitați din mass-media și reprezentanți ai câtorva partide 
politice. 
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Dintre oaspeții de peste hotare îi amintim pe cei care au 
facut parte din consiliul de conducere: Rev. Jerry Parsley, Rev. 
Bobby Beard, Dr. Samuel Johnson, Dr. Tom Paino, Rev. Don 
Payne, Rev. Dr. Steve Allen, Rev. Craig Matishon, Rev. Ted 
Oprea, Dr. David Midwood 

Pentru atingerea acestui obiectiv au existat oameni care au 
investit efort fizic și financiar, iar forma sa finală reprezenta 
acum visul lor împlinit. Festivitatea de inaugurare a fost un 
moment de mulțumire închinat lui Dumnezeu, principalul 
sponsor al întregii lucrări. 

În cuvântul său de deschidere, rectorul Institutului Biblic 
Român, dr. Ioan Ceuță, i-a prezentat pe invitații din mass-
media și pe reprezentanții partidelor politice. Apoi și-a 
manifestat recunoștința față de cei care au contribuit și s-au 
sacrificat pentru finalizarea acestui proiect. 

Rectorul Ioan Ceuță a avut bucuria de a prezenta mesajele 
de felicitare și încurajare primite de la diferite instituții din 
țară și din străinătate. 

Mesajele biblice prezentate de dr. Tom Paino și Dr. Samuel 
Johnson au pus în lumină modul în care Dumnezeu a lucrat și a 
pregătit oamenii potriviți pentru acest Institut Biblic. Mesajul 
biblic prezentat de pastorul Howard Cumming, s-a intitulat 
„Produs, proprietate, promisiune” și arată că „Biserica este 
produsul creației divine, ea este proprietatea lui Dumnezeu. 
Biserica este promisiunea lui Dumnezeu.” 

Festivitatea de inaugurare s-a încheiat cu conferirea titlului 
onorific de doctor în teologie reverendului Jerry Parsley. 

Întreaga asistență a ieșit în fața clădirii pentru actul 
dedicării acesteia. Formula de dedicare a fost rostită în limba 
engleză de rev. Greg Mundis și în limba română de rectorul 
Ioan Ceuță, repetat cu glas tare de asistență: 

„Pentru gloria lui Dumnezeu Creatorul, pentru slava lui Isus 
Hristos Mântuitorul nostru, dedicăm această clădire, pentru a 
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fi un loc de zidire a caracterului creștin și de creștere 
spirituală; pentru a fi un loc de închinare și de laudă, dedicăm 
această clădire; pentru a fi un loc în care să se învețe Cuvântul 
lui Dumnezeu și să se pregătească tineri pentru lucrare, 
dedicăm această clădire; pentru a fi un loc în care studenții să 
crească în înțelepciune și să aibă trecere în fața lui Dumnezeu 
și în fața înaintașilor lor, un loc în care orice slujbă făcută 
pentru alții să fie făcută în Numele Domnului nostru Isus 
Hristos și în care cei ce intră să devină tot mai mult 
asemănători lui Hristos, dedicăm această clădire. 

Dedicăm această zi ca pe o jertfă de recunoștință, credință, 
nădejde și dragoste, o jertfă de mulțumire și laudă. 

Ca membri ai Senatului Institutului Biblic Român, ne 
consacrăm pe noi înșine în acest program, căruia îi dedicăm 
această clădire pentru pregătirea în lucrarea lui Dumnezeu. 

Ca personal al Institutului Biblic Român ne consacrăm 
pentru a fi un exemplu de credincioșie atât prin cuvinte cât și 
prin stilul de viață, pentru a menține o atmosferă spirituală în 
orice vreme; ne dedicăm pe noi înșine spre a lupta oricând 
pentru păstrarea unității duhului și spre a-L arăta pe Domnul și 
Mântuitorul nostru Isus Hristos. 

Ne dedicăm pe noi înșine pentru a fi deschiși față de 
chemarea lui Dumnezeu și a ne pregăti în mod sincer pentru a 
deveni ambasadori ai lui Isus Hristos.” 

După ce membrii senatului, personalul Institutului Biblic 
Român și studenții au rostit cu glas tare formula de dedicare, 
rectorul Institutului Biblic Român, dr Ioan Ceuță a încheiat 
festivitatea cu următoarele cuvinte: „Dedicăm și consacrăm 
această clădire, împreună cu facilitățile sale, în Numele 
Tatălui, al Fiului și-al Duhului Sfânt, Amin”. Serviciul s-a 
încheiat cu rugăciunea de dedicare rostită de Dr. Tom Paino. 
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Capitolul 4 
 

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.  

Deşi în permanenţă România a fost vizitată de 
reprezentanţi ai organizaţiei Assemblies of God SUA, 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 
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. 
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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.  

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 toate 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.  

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 
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 
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să-l invit pe Dr. Tom Paino Jr. să vină în România pentru a 
sprijini lucrarea de aici. Din punct de vedere spiritual nu am 
întâlnit un bărbat cu mai mare integritate decât Dr. Tom 
Paino. Am primit mult ajutor prin tot ce a făcut în lucrare și am 
învățat multe lucruri de la el. 

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 înfiinţa 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. Cea 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.  

Împreună cu fraţii (români şi americani), am întocmit 
statutul Adunărilor lui Dumnezeu din România şi l-am depus la 
Secretariatul de Stat pentru Culte.  

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 5 
 

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 toamna anului 1996, am avut o întâlnire legată de 

viziunea organizaţiei. S-au prezentat mai mulţi păstori şi 
lucrători care reprezentau 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.  

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 fiecare an ne 
adunăm la această sărbătoare pentru a-i mulţumi lui 
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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. 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. Numele lor însă, sunt 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. Au fost multe încercări 
de a destabiliza organizația și în nenumărate rânduri a trebuit 
să analizăm profund fiecare situație. Un lucru pe care l-am 
învățat de la americani este că orice organizație sau proiect cu 
două capete este monstru. Nu pot uita încercările de a mă 
răsturna pentru că eu iubesc rromi, iar rromi nu sunt serioși pe 
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calea pocăinței. Este adevărat că am avut multe dureri de cap 
cu ei, dar nu voi înceta să îi iubesc deși mulți dintre ei ar trebui 
să privească pocăința mai serios. 

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 
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 Dumnezeu 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 6 
 

 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 super spiritual, 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 împărtăşesc 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. Astfel, 
în doar trei săptămâni, de la 1 până la 21 decembrie 1997, s-a 
construit biserica Harul din Strada Răsăritului nr 61 A. 

Dintr-o biserică de cartier, Biserica Harul a devenit Vaticanul 
Adunărilor lui Dumnezeu din România! Lăudat să fie Domnul 
pentru tot ce face! Binecuvântările au continuat şi, la întâlnirea 
Bordului de conducere din anul 2000, s-a discutat să mai 
construim un nivel peste cele trei ale blocului din Titan. 
Dumnezeu s-a folosit de Rev. Craig Mathison, noul Director 
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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 frământat 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 nicio organizație şi doreau să discutăm 
despre afilierea lor la Adunările lui Dumnezeu din România.  

Am plecat spre Paşcani, 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.  

 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!” 

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 Bord 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 
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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 propietăţile 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 
membri din Bord şi a spus: „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 
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.  

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. 
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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 cu 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 
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 ceice 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 

Nu voi face o prezentare mai detaliată a Istoriei Adunărilor 
lui Dumnezeu din România, voi lasa ca Secretarul/Trezorierul 
General Pastor Iosif Fabian care slujește în această poziție încă 
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din 1996 să facă o prezentare cronolologică a întâlnirilor din 
cadrul organizației. 

În 30 Aprilie 2012 eram la Portland și am fost la rugăciune 
împreună cu familia John & Lili Jurju și am avut un cuvânt 
profetic: 

„Iată bărbatule, înaintea ta stă o lucrare duhovnicească și în 
lucrarea aceasta tu trebuie să faci doi pași înainte. Se vede 
înaintea ta apărând niște suflete de la un cult american. Iată 
zice Domnul, îți voi face trecere înaintea lor și se va desfășura 
o lucrare între tine și ei. În mâna ta se află un sul alb, și sulul 
acesta alb îl vei pune înaintea lor, îți voi face trecere înaintea 
lor și se va face lucrare de unitate și de legătură 
duhovnicească. Planul meu de lucrare se va lucra prin ființa ta 
de restabilire a unor lucruri în vederea curățirii aluatului care a 
năpădit în poporul meu. 

De aceea solia care este în mâna ta și în inima ta va trebui 
să o duci la cei mari. Nu te da înapoi, vei avea și doi 
împotrivitori care se vor lupta pe margine, dându-se viclenește 
înaintea ta cu față curată, dar iată că dedesubt vor pune ca 
niște clocitoare ca să lucreze să oprească planul acestei 
lucrări.” 

În 15 Iulie 2015 am semnat protocolul de afiliere și 
colaborare cu organizația United Pentecostal Council of 
Assemblies of God din America. Președinte Internațional 
Pastor Thomas Barclay. Este interesant cum vorbește 
Dumnezeu cu ani înainte de ce va urma, inclusiv au fost și 2 
împotrivitori dar nu le voi da numele pentru că ei nu sunt 
decât PIGMEI. 



                     Istoria și Învățurile Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

    49 

 

Capitolul 7 
 

LECȚII PERSONALE DIN ISTORIA ADUNĂRILOR LUI 
DUMNEZEU: 

 
Prov.4:13  
 

1. Proiectul ca să aibă impact are nevoie de aprobarea lui 
Dumnezeu. Indiferent de forța opoziției Dumnezeu te 
trece biruitor peste toate valurile și zidurile de 
împotrivire. 

 

2. Proiectul fără viziune nu merge departe. Viziunea pe 
termen lung, focalizată pe extinderea împărăției lui 
Dumnezeu, nu pe interese personale are succes. 

 

3. Proiectul fără echipă se prăbușeste. În prezent ideea de 
„one man show” se practică. Pentru că mândria împinge 
la colecție de aplauze. O persoană poate cădea oricând 
dar întreaga echipă niciodată, cu excepția în care este 
formată din YES MAN. 

 

4. Proiectul fără lider nu are sorț de izbândă. Noi pedalăm 
foarte mult pe expresia „COMITET”. Proiectul cu două 
capete este MONSTRU. La orice proiect, organizație este 
nevoie de un LIDER o persoană care să fie responsabilă, o 
persoană matură care să dea direcție și să aibă soluții 
pentru orice situație s-ar ivi. Din două rele, o alegi cea mai 
bună. 

 

5. Proiectul cu o conducere stufoasă nu are mari realizări. Îmi 
place expresia să-l promovăm ca să nu plece, sau ca să fie 
mulțumit el și cei din tribul lui. Așa se promovează 
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persoane incapabile, persoane care nu fac nimic și sunt 
doar cu numele, iar în unele situații mai pun și frână. 

 

6. Proiectul care este o INSULĂ este bun doar pentru a fi 
vizitat. Una din lecțiile pe care le-am învățat este aceea de 
dezvoltare a relațiilor. Încă predomină sentimentul de 
CAZEMATĂ, să ne închidem între zidurile noastre și să ne 
păstrăm tradiția sfântă. Dumnezeu ne-a ajutat ca 
organizația să facă parte din toate structurile 
internaționale de profil și nu numai. Atunci când se 
vorbește de România se vorbește despre activitatea 
noastră. Pentru mine este o mare bucurie să văd respectul 
care ne este dat pe plan local, național și internațional. 

 

7. Proiectul are nevoie de timp și spatiu. În dezvoltarea 
organizației am văzut că sunt persoane care sunt folosite 
pe post de schelă. Schela nu este parte a clădirii, dar ajută 
la construcția clădirii. Noi putem alege să fim schelă sau 
parte din clădire. După ce cladirea este construită nimeni 
nu mai ține schela în fața construcției ca să arate 
vizitatorilor cu ce a construit proiectul. Proiectul serios are 
nevoie de timp. Dacă dorești să impresionezi pe cineva 
poți să impresionezi persoanele - FAST SOCIETY. 
Dumnezeu și timpul sunt de partea proiectelor serioase. 
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PARTEA 2 

Pastor IOSIF FABIAN 

 
Aniversările sunt zile de aducere aminte pentru împlinirile 

oferite de Dumnezeu nouă oamenilor. Chiar Dumnezeu a 
poruncit poporului Său să cinstească și să sărbătorească 
evenimentele majore din viața lor în Levetic 23:4 „Iată 
sărbătorile Domnului, cu adunări sfinte, pe care le veți vesti la 
vremile lor hotărâte”. De aceea cred că este bine să ne oprim 
uneori pentru a cugeta la minunile pe care Dumnezeu le-a 
făcut în decursul timpului cu liderii și bisericile ce aparțin 
Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

Odată cu Revoluția din decembrie 1989, o nouă eră a 
început în viața bisericilor evanghelice, deschizându-se noi 
porți pentru Evanghelia Domnului Isus Hristos. Au fost 
organizate servicii de evanghelizare pe stadioane sau în săli de 
cultură în care altădată nimeni nu s-ar fi gândit că ar putea fi 
auzit mesajul Evangheliei. 

Pe fundalul acesta, Dumnezeu a pus în inima slujitorilor Săi, 
dr. Ioan Ceuță, dr. Samuel Johnson, dr. Tom Paino, dr. Jery 
Parsley și dr. Bobby Beard să înceapă o nouă mișcare 
penticostală numită Adunările lui Dumnezeu din România așa 
cum există și în America, organizația Assemblies of God.  Dr. 
Ioan Ceuță a fost contactat de numeroși păstori și biserici din 
țară care au fost de acord cu noua mișcare. Dintre aceștia 
amintim pe fratele păstor Pop Gheorghe, Biserica „Exodul” 
Jimbolia, pe fratele păstor Şimon Ioan, Biserica „Stânca” Sibiu. 

Având încredere în experienţa şi în înţelepciunea fratelui 
păstor Pavel Bochian, marele om al Mişcării Penticostale din 
România, mişcare ce aparţine de Church of God din America, 
dr. Ioan Ceuţă i-a cerut părerea în privinţa începerii noii 
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organizaţii. Sunt câteva motive pe care fratele Pavel Bochian i 
le-a prezentat în opinia sa:  

• Organizaţia Assemblies of God este cea mai mare 
organizaţie penticostală din lume şi este 
recunoscută pe plan mondial; 

• Trebuia să considere o onoare faptul că a fost ales 
pentru această lucrare; 

• Cei din America puteau să-l susţină spiritual şi 
financiar pentru ca lucrarea să progreseze.  

Aceste lucruri l-au determinat pe dr. Ioan Ceuţă să înceapă 
organizaţia. 

Noua organizaţie sub denumirea de „Adunarea lui 
Dumnezeu” a primit avizul Secretariatului de Stat pentru Culte 
şi a dobândit apoi personalitate juridică conform sentinţei 
civile nr. 4870, din data de 04.07.1996, a Judecătoriei 
Sectorului 6, Bucureşti, fiind înscrisă în registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Sector 6 Bucureşti. 

În luna octombrie 1996, dr. Ioan Ceuţă, fondatorul 
organizaţiei, acordă prima autorizaţie de funcţionare Bisericii 
„Exodul” din Jimbolia. A fost primul eveniment deosebit în 
care Duhul Domnului a fost prezent, pe feţele oamenilor 
citindu-se o uşurare, după mulţi ani de suferinţă. 

Primul serviciu de ordinare a avut loc într-o sală de Bingo 
închiriată la clubul APACA din Bucureşti, pe data de 15 
februarie 1997. Au fost ordinaţi primii 38 de lucrători din 
Adunările lui Dumnezeu din România. Slujba de ordinare a fost 
condusă de dr. Ioan Ceuţă. Rugăciunea de deschidere a 
serviciului de ordinare a fost rostită de pastorul Iulian Chelu. 
După timpul de laudă şi închinare condus de studenţii de la 
Institutul Biblic Român, dr. Ioan Ceuţă a citit cuvântul 
Domnului din Tit 1:5-9 şi a făcut apoi prezentarea oaspeţilor. 
Mesajul biblic de încurajare a noilor lucrători intitulat „Luaţi 
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jugul Meu asupra voastră” (Matei 11:29) a fost prezentat de 
Rev. Bobby Beard, directorul „Adunărilor lui Dumnezeu pentru 
Europa de Răsărit”. Prezenţa Domnului s-a manifestat în 
momentul solemn al ordinării cu o rugăciune şi punerea 
mâinilor de către ceata presbiterilor. Fiecare candidat a avut 
posibilitatea să se prezinte. A fost o părtăşie deosebită. 
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PRIMUL CONSILIU GENERAL - 1997 
 
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 participat păstori din ţară, studenţii de la Institutul 
Biblic Român, pastor Ioan Bochian şi oaspeţii din străinătate: 
Rev. Bobby Beard, dr. Samuel Johnson, dr. Tom Paino, Charles 
Self (Oregon), Dell Baun (Las Vegas), dr. Steve Allen (South 
Carolina), Cris Statis (Grecia), George Ray (Boston), Henry 
Morre (misionar în Asia), Tony Ribarcher, Roland Dudley, 
delegaţia Comitetului Executiv al Adunărilor lui Dumnezeu din 
Spania, Grupul din Carolina de Sud - pastor Sonny Horton, şi 
alţii. Mesajele biblice: „Chemat să predici”, „Modelul 
construirii unei biserici spirituale”, seminariile „O biserică 
locală puternică” şi altele, au avut un mare impact în inimile 
ascultătorilor. 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: Preşedinte - dr. Ioan Ceuţă, Vicepreședinte - 
Andreiescu Valeriu, Secretar/ Casier General - Fabian Iosif, 
Pentru zona de Vest a României - Pop Gheorghe, Pentru zona 
de Est a României - Ralia Costică, Pentru zona de Sud a 
României - Drăgan Virgil. Totodată a fost semnat protocolul de 
afiliere între Adunările lui Dumnezeu din România şi 
Assemblies of God SUA. 
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AL II-lea CONSILIU GENERAL - 1998 

 
În perioada 20-24 mai 1998 a avut loc la Bucureşti al doilea 

Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din România. Au 
participat păstori din mai multe localități ale țării și a fost un 
timp binecuvântat de Domnul. Mesajele şi seminariile biblice 
au avut ca obiectiv învăţarea şi pregătirea păstorilor şi 
lucrătorilor.  

Prima Conferință a bărbaților din Adunările lui Dumnezeu 
din România a avut loc în perioada 17-20 iunie 1998. La 
această conferință au participat bărbați atât din București cât 
și din țară. Ca invitat special a fost fratele Rance Smith din 
America. Cei prezenți la Conferință au primit o carte tradusă în 
limba română, intitulată „Adevărata bărbăție”. 

Pe data de 19 octombrie 1998, a avut loc întâlnirea de lucru 
a păstorilor, care s-a desfășurat la sediul Adunările lui 
Dumnezeu din România, str. Aleea Buchetului, nr. 2-4, bloc C2, 
sector 3, București. Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Situaţia lucrătorilor din Adunările lui Dumnezeu  
2. Situaţia bisericilor din Adunările lui Dumnezeu 
3. Ordinări de noi lucrători 
4. Primiri de noi biserici 
5. Situaţia financiară a Adunărilor lui Dumnezeu  
6. Situaţia angajaţilor din Adunările lui Dumnezeu 
7. Conferinţa Pastorală de la Jimbolia, 03-05 decembrie 1998 
8. Consiliul General - mai 1999 
9. Probleme de învăţământ: Institutul Biblic Român, Seminar. 

 

Conferinţa Pastorală de la Jimbolia organizată în perioada 
03-05 decembrie 1998, a avut ca temă „Creşterea Bisericii şi 
creşterea spirituală a păstorilor” şi a reunit zeci de lucrători 
din România sub prezenţa Duhului Sfânt. Conferinţa s-a 
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desfăşurat în Biserica „Exodul” Jimbolia - Pastor Pop 
Gheorghe. Mesajele biblice transmise de Rev. Don Payne, dr. 
Ioan Ceuţă şi alţi fraţi au îmbărbătat multe inimi şi au 
transformat multe vieţi. 
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AL III-lea CONSILIU GENERAL - 1999 
 
În perioada 25-29 mai 1999 a avut loc al treilea Consiliu 

General al Adunărilor lui Dumnezeu din România, cu tema 
„Slujind generaţiei noastre”. Lucrările Consiliului s-au 
desfăşurat în Biserica „Harul” Bucureşti. Cuvântul de 
deschidere a fost rostit de pastorul Ioan Ceuţă - 
Superintendentul General al Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. Timpul de laudă şi închinare a fost condus de fratele 
Alin Pădureanu, liderul de laudă şi închinare al Bisericii 
„Metanoia” din Timişoara. Mesajul biblic a fost rostit de dr. 
David Midwood, păstorul Bisericii West Congregational din 
Massachusetts, SUA, care a condus şi seminarul „Conflictul 
este inevitabil”. Programul a continuat cu seminarul 
„Evanghelizarea personală”, prezentat de pastorul George 
Verzea de la Biserica Baptistă „Sfânta Treime”. Seara mesajul 
biblic a fost prezentat de Rev. Bobby Beard, membru în Bordul 
Institutului Biblic Român. Titlul predicii sale „Unde îşi petrece 
Dumnezeu timpul Său?”, a stârnit curiozitatea ascultătorilor. 

În ziua următoare, dr. Dale Brueggemann, directorul 
executiv al Asociației Teologice pentru zona Euro-Asia, a 
prezentat seminarul „Vorbirea în alte limbi”.  

Ziua de vineri, 28 mai 1999, a fost dedicată problemelor 
organizatorice. În Comitetul de Conducere al Adunărilor lui 
Dumnezeu din România, au fost aleşi următorii fraţi: 
Preşedinte - dr. Ioan Ceuţă, Vicepreşedinte - pastor Donald 
Payne, Secretar General - Iosif Fabian, Prezbiter în zona de 
Centru - pastor Ioan Şimon, Prezbiter în zona de Vest - pastor 
Gheorghe Pop, Prezbiter în zona de Est - pastor Costică Ralia. 
În mesajul adresat participanţilor, Rev. Craig Mathison, 
reprezentantul organizaţiei Assemblies of God SUA, şi director 
pentru Balcani, referindu-se la „Adunările lui Dumnezeu din 
România” a spus: „Este un tren în care călătorii pot alege să 
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urce sau să rămână, dar nu este foarte înţelept să te aşezi în 
faţa acestuia”. După amiază, începând cu orele 18:00, au avut 
loc două evenimente deosebite: lansarea revistei „Lumina 
Evangheliei”, publicaţia oficială a Adunărilor lui Dumnezeu din 
România şi ordinarea a 39 de lucrători.  

În luna septembrie 1999, a avut loc Conferinţa Naţională a 
Familiilor, un alt eveniment organizat de Adunările lui 
Dumnezeu din România. Conferinţa s-a desfăşurat în Biserica 
„Harul”, Bucureşti. Ca invitat special a participat fratele Leo 
Godzich, pastor din Pheonix, Arizona. Dumnezeu s-a folosit de 
acest om cu experienţă, pentru binecuvântarea multor familii 
din România. În mesajul prezentat, fratele afirma: „În multe 
locuri din lume, căsătoria este privită ca o dedicare. Căsătoria 
nu este o şcoală de dedicare, un contract sau o licenţă. Ea este 
un legământ de sânge. Este o mare diferenţă între un contract 
şi un legământ. Contractul se bazează pe performanţe. Dacă 
cineva nu se ridică la un anumit nivel, contractul poate fi 
întrerupt. Dar legământul se bazează pe promisiuni, promisiuni 
făcute de Dumnezeu şi lui Dumnezeu”. Fiecare familie a primit 
cartea „Există Dumnezeu în căsnicia ta?”, tradusă în limba 
română. Conferinţa s-a încheiat cu o rugăciune specială şi 
punerea mâinilor peste familiile prezente. 

Pe data de 13-14 decembrie 1999, a avut loc la Bucureşti, în 
capela Institutului Biblic Român, Conferinţa Pastorală a 
Adunărilor lui Dumnezeu din România. La Conferinţă au 
participat păstori din mai multe localităţi ale ţării: Brăila, 
Jimbolia, Mărăşeşti, Buftea, Buciumeni, Simeria, Giurgiu, 
Lehliu Gară, Bucureşti, Timişoara, Romos, Fălticeni, Petrila, 
Şeulia de Mureş, Clinciu-Spanţov, Aţel, Iaz, etc. Printre 
problemele discutate la această conferinţă cele mai 
importante au fost: Situaţia bisericilor din Adunările lui 
Dumnezeu din România, Protocolul Fondului de împrumut AG 
USA - Adunările lui Dumnezeu din România, Institutul Biblic 
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Român, Susţinerea Adunărilor lui Dumnezeu - 10% din venitul 
Bisericii, Proiectul „Biblia pentru o viaţă deplină”, Schimbarea 
denumirii din „Adunarea lui Dumnezeu” în „Adunările lui 
Dumnezeu din România”, Ordinarea noilor lucrători. 

În şedinţa publică ţinută pe data de 13 ianuarie 2000, 
Judecătoria sectorului 6 a aprobat schimbarea de denumire 
din „Adunarea lui Dumnezeu” în „Adunările lui Dumnezeu din 
România”. 

În perioada 23-25 februarie 2000, în Biserica „Harul”, 
Bucureşti, s-a desfăşurat Conferinţa Naţională a Femeilor 
Creştine. Au participat peste o sută de femei din toată ţara şi a 
fost un timp de părtăşie binecuvântat. Toate mesajele au fost 
pline de învăţături practice legate de problemele cotidiene cu 
care femeile se confruntă frecvent. Seminariile: „Depresia şi 
efectele ei”, „Soția pastorului și rolul ei în biserica locală”, au 
răspuns la multe dintre întrebările femeilor. Au fost invitate 
mai multe soții de păstori pentru a-și împărtăși experiențele. 
Cea care s-a dedicat slujirii pentru lucrarea femeilor din 
România este sora Emilia Ceuţă, doctor în domeniul 
„Sociologia Familiei”. 

Tineri din diferite părți ale țării au participat la Conferința 
Națională a Tinerilor, care s-a desfășurat în Biserica „Harul”, 
Bucureşti, în perioada 19-21 aprilie 2000. Deasemenea, la 
conferinţă au participat tineri din SUA şi Australia. Programul 
Conferinţei a fost condus de studentul Aurel Pop. Tinerii s-au 
bucurat în prezenţa Domnului. Au fost lacrimi, îmbrăţişări, 
rugăciuni şi ceea ce unora le-a plăcut mai mult - bătăi din 
palme, toate adresate Mântuitorului Isus. Printre vorbitori au 
fost fraţi din străinătate care au câştigat atenţia tinerilor prin 
harul lor de a vorbi despre Dumnezeu şi de a-i determina şi pe 
alţii să-I slujească. Astfel, Tracy Paino, prin ilustrarea predicilor 
pe parcursul seminariilor sale, a reuşit să întipărească în 
mintea tinerilor, mesajul din partea lui Dumnezeu şi să-i 
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entuziasmeze pentru lucrarea Lui. Darren Kitto i-a învăţat pe 
tineri cum să construiască o casă spirituală puternică. Cât 
despre Charles Walker, chemarea sa la rugăciunea de a deveni 
revoluţionari a mişcat inimile tinerilor şi au înţeles că, de fapt, 
fiecare dintre ei doreşte să devină un mic revoluţionar. 
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AL IV-lea CONSILIU GENERAL - 2000 
 
Au urmat şi alte zile binecuvântate de Domnul, zilele celui 

de-al IV-lea Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din 
România, organizat în perioada 24-27 mai 2000. În cursul 
dimineţii zilei de 24 mai Comitetul Executiv s-a întrunit şi a 
analizat următoarea ordine de zi: 

1. Situaţia Bisericilor din Adunările lui Dumnezeu din 
România 

2. Situaţia păstorilor din Adunările lui Dumnezeu din 
România 

3. Situaţia lucrătorilor din Adunările lui Dumnezeu din 
România 

4. Biserici noi 
5. Lucrători noi 
6. Raport despre Biserică 
7. Revista Adunărilor lui Dumnezeu din România - 

„Lumina Evangheliei” (contribuţie, articole, informaţii, 
susţinere financiară)  

8. Institutul Biblic Român 
9. Seminar 

10. Programul Master (Universitatea Internaţională 
Columbia, SUA) 

11. Motoscutere (condiţii) 
12. Biblia pentru o viaţă deplină 
13. Fondul de împrumut 
14. Calendarul evenimentelor pentru anul 2001. 

Apoi a urmat slujba de seară, când studenţii de la Institutul 
Biblic Român au condus timpul de laudă şi închinare, iar Rev. 
Stan Drew a transmis un mesaj biblic. În zilele următoare 
păstorii au prezentat rapoartele de activitate ale bisericilor, iar 
Rev. Stan Drew a făcut o prezentare a departamentelor din 
Adunările lui Dumnezeu din România. Mesajele biblice 
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transmise de Rev. Steve Allen au marcat multe vieţi şi 
prezenţa Domnului s-a revărsat peste toţi cei prezenţi. 
Consiliul General s-a încheiat cu un serviciu de ordinare a mai 
multor lucrători. 

Un alt eveniment în cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din 
România a fost Conferinţa Națională a Păstorilor din 12-13 
octombrie 2000, desfăşurată la Sibiu în Biserica „Stânca”. 
Comitetul Executiv s-a întâlnit însă pe data de 11 octombrie 
2000 cu candidaţii pentru ordinare. La deschiderea 
Conferinţei, pastorul Ioan Ceuţă, Superintendentul General al 
Adunărilor lui Dumnezeu din România, după un timp de laudă 
şi închinare, a rostit mesajul de deschidere, apoi a supus la vot 
Ordinea de zi. Dr. Arnold Gause, profesor de misiologie la 
Universitatea Internaţională Columbia, Carolina de Sud, SUA şi 
la Universitatea Biblică din România, în seminarul prezentat, a 
vorbit despre parteneriatul care există între cele două 
Universităţi, prin programul Master început la Bucureşti, prin 
care erau calificaţi misionari pentru Europa de Est. Sesiunea 
de după amiază a continuat cu un timp de învăţătură condus 
de pastorul Ken Bosse. În cadrul sesiunii de vineri dimineaţa, s-
au discutat alte puncte din ordinea de zi a Conferinţei: Revista 
„Lumina Evangheliei” şi schimbarea denumirii din Institutul 
Biblic Român în Universitatea Biblică din România. Următorul 
subiect a fost „Strategia Bisericii pentru secolul XXI”. Aici, dr. 
Ioan Ceuţă a prezentat diagrama municipiilor şi oraşelor din 
România în care nu există biserici evanghelice sau dacă sunt, 
numărul lor este foarte redus. Adunările lui Dumnezeu din 
România trebuie să devină o puternică forţă spirituală şi să 
aibă pasiune pentru lucrarea de evanghelizare. S-a stabilit 
Calendarul Conferinţelor Naţionale şi al Consiliului General 
pentru anul 2001. Următoarele subiecte ale Conferinţei au 
inclus: Deschiderea de complexe social-creştine, Tipărirea de 
manuale pentru păstori, Tipărirea Calendarului Adunărilor lui 
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Dumnezeu pe anul 2001, Fondul de împrumut, Contribuţia 
financiară pentru susţinerea Universităţii Biblice din România. 
Conferinţa s-a încheiat cu un serviciu special de ordinare a 14 
lucrători. La acest serviciu divin s-a prezentat pentru păstori 
„Codul eticii lucrătorului creştin”, iar pentru soţiile lor a fost 
citit un cuvânt de bun venit. 

Pe data de 30 octombrie 2000, a avut loc la Bucureşti, 
întâlnirea Comitetului Executiv al Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. La şedinţa de lucru au participat următorii fraţi: dr. 
Ioan Ceuţă, rev. Bobby Beard, pastorii, Iosif Fabian, Gheorghe 
Pop şi Costică Ralia. A fost votată şi discutată următoarea 
ordine de zi: Catalogul Adunărilor lui Dumnezeu, Biserica care 
solicită împrumut, Calendarul Adunărilor lui Dumnezeu 2001, 
Comitetul Executiv lunar, Consiliul de ordinare. 

Consiliul Pastoral, convocat pe data de 23 ianuarie 2001, a 
reunit mai mulţi păstori din Adunările lui Dumnezeu din 
România, la Bucureşti. Printre participanţi s-au numărat 
următorii păstori: Albu Cornel, Ceuţă Ioan, Cionca Cusman, 
Cojocărescu Ioan, Fabian Iosif, Helj Ioan, Huţan Mugurel, 
Mailat Eugen, Mihăilescu Răzvan, Petrovici Partenie, Pop 
Gheorghe, Ralia Costică. Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Calendarul evenimentelor din anul 2001 
- Conferința Națională a Femeilor, 22-24 februarie, 

Biserica „Stânca”, Sibiu 
- Conferința Universității Biblice din România, 21-23 

martie, Sediul Universității București 
- Conferința Tineretului, 26-28 aprilie, Biserica „Harul”, 

București 
- Al V-lea Congres al Adunărilor lui Dumnezeu din 

România, 16-18 mai, Biserica „Harul”, București 
- Conferința Bărbaților, 28-30 iunie, Biserica 

„Metanoia”, Timișoara 
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- Conferința Lucrătorilor de Școală Duminicală, 12-14 
iulie, Biserica „Sion”, Roman 

- Conferința Națională a Familiei, 27-29 septembrie 
- Conferința Seniorilor, 22-24 noiembrie, Dorohoi 
- Conferința Națională a Persoanelor Singure, 27-29 

decembrie, Biserica „Speranța”, Brăila. 
2. S-a propus confecționarea unui drapel cu sigla 

Adunărilor lui Dumnezeu din România și așezarea 
acestuia în sediile organizației. 

3. Distribuirea Noului Testament în România. Strategii și 
număr de exemplare. S-a hotărât ca prin intermediul 
Adunărilor lui Dumnezeu din România să se distribuie, o 
nouă traducere în limba română a Noului Testament, 
fiecărei familii din țară câte un exemplar. 

4. A fost înființat Departamentul Construcții. Datorită 
numărului mare de imobile care aveau să fie cumpărate 
și renovate, s-a hotărât ca fratele Matei Lucian să fie 
numit director al departamentului construcții, iar 
fratele Ungureanu Sorin, administrator. Pentru 
deplasarea lor în teren s-a hotărât achiziționarea unei 
Dacii papuc, utilată cu diverse scule necesare lucrărilor 
respective. Deasemenea, s-a hotărât ca fiecare biserică 
locală să trimită câte un delegat la fiecare proiect. 

5. S-a deschis Departamentul Rromilor din Adunările lui 
Dumnezeu din România. S-a hotărât înlăturarea 
prejudecăților în ceea ce privește cumpărarea de 
imobile pentru biserici și a ordinării de noi lucrători 
deoarece, conform Cuvântului lui Dumnezeu din 
Romani 10:12, „...în adevăr, nu este nici o deosebire 
între Iudeu și Grec, căci toți au același Domn care este 
bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă”. Se 
dorește ca viitoarele biserici să fie formate din membri 
fără deosebire etnică. 
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6. A fost luată în discuție Conferința Păstorilor care urma 
să se desfășoare la București, în perioada 16-17 martie 
2001 și al cărei coordonator, dr. Samuel Johnson avea 
să vină însoțit de alți păstori din SUA. La această 
întâlnire aveau să participe, pe lângă păstori principali, 
și alți membri din bisericile locale. 

7. Schimbarea denumirii Institutului Biblic Român în 
Universitatea Biblică din România. Consiliul Pastoral a 
luat cunoștință de această schimbare. 

8. Deschiderea de complexe social-creștine. S-a luat 
inițiativa trimiterii unui formular la toți primarii din 
România, formular care a fost înmânat fiecărui păstor 
prezent la Consiliu, urmând ca în fiecare biserică a 
Adunărilor lui Dumnezeu din România să se dea curs 
acestei decizii. Deasemenea, s-a stabilit ca responsabilul 
Departamentului Național și coordonatorul județean să 
aibă pregătire în acest domneniu. 

9. A fost înființat Departamentul Misiune. Păstorii prezenți 
la acest Consiliu au luat cunoștință de situația dificilă 
prin care trec misionarii români în țările musulmane și 
au hotărât, în limita posibilităților, să-i susțină financiar. 

10. Întocmirea Harfei Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. Au fost desemnați de către Consiliul Pastoral, 
frații Răzvan Mihăilescu și Alin Pădureanu pentru 
coordonarea întâlnirii liderilor de laudă și închinare în 
vederea alcătuirii unei harfe de cântări a Adunărilor lui 
Dumnezeu din România.  

11. Relațiile dintre Adunările lui Dumnezeu din România și 
Cultul Penticostal. Consiliul Pastoral a decis păstrarea 
unor bune relații cu membrii Cultului Penticostal, 
cultivând învățătura Domnului Isus Hristos care 
îndeamnă la dragoste și respect. 
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12. Susținerea financiară a Universității Biblice din România 
și a Adunărilor lui Dumnezeu din România. Cu privire la 
acest punct s-a hotărât ca fiecare biserică să susțină 
financiar Universitatea Biblică din România și Adunările 
lui Dumnezeu din România. 

13. Deschiderea de noi biserici. S-au luat în discuție 
dosarele noilor biserici care urmau să fie afiliate la 
Adunările lui Dumnezeu din România. 

14. Ordinarea de noi lucrători pe data de 16 martie 2001, în 
Biserica Harul, București. 

15. Diverse. La acest punct s-a propus ca fratele Cionca 
Cusman să coordoneze programul de studiu „Biblical 
Education by Extension” (B.E.E.), din cadrul Adunărilor 
lui Dumnezeu din România. 

 
Conferința Pastorală din 16-17 martie 2001 s-a desfășurat 

în Biserica Harul, București. Ea a fost organizată cu ocazia 
vizitei prof. dr. Samuel Johnson, însoțit de o delegație de 15-
20 de păstori din America, ce doreau să se implice în lucrarea 
din România. Dumnezeu se folosește de acești bărbați în toată 
lumea și ne rugăm ca Dumnezeu să-i folosească în continuare 
și în țara noastră. Frații au prezentat mai multe seminarii, iar 
participanții au învățat multe lucruri interesante. Conferința s-
a încheiat cu un serviciu de ordinare a următorilor frați: Afrem 
Marcel, Bosca Ioan, Chirilă Iosif, Dum Joseph Mc Greg, 
Făgărășanu Emil, Fedor Vasile, Gherasim Neculai, Gheorghiță 
Remus, Kings Ikechukwu, Nechifor Ghiocel, Radu Dumitru, 
Șerban Aurel. 

Un alt eveniment important a fost Conferința Națională a 
Tinerilor. Peste 200 de tineri creștini din întreaga țară au 
participat, în perioada 26-28 aprilie 2001, la cea de-a treia 
ediție a Conferinței Naționale a Tinerilor. Tema Conferinței a 
fost „Prioritățile tânărului creștin la începutul mileniului III”. 
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Oaspeții de onoare au fost: Rev. Tracy Paino împreună cu soția 
sa Debby și un grup format din 14 tineri din SUA. A fost un 
timp de bucurie deosebită. Cei peste 200 de tineri, plini de 
entuziasm, au cântat cântările Domnului și au ascultat 
învățături practice. Toți cei prezenți la Conferință au primit 
două cărți scrise de Edwin Louis Cole, intitulate: „Curaj, o carte 
pentru campioni” și „Integritate și puritate în relațiile sexuale”, 
cărți prezentate de Alina Ceuță, care le-a și tradus. Mulți tineri 
au ieșit în față mărturisind că doresc să-și schimbe ordinea 
priorităților din viața lor, oferindu-i lui Dumnezeu primul loc. 
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AL V-lea CONSILIU GENERAL - 2001 
 
Al V-lea Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din 

România a avut loc în perioada 16-18 mai 2001, în Biserica 
Harul, București. Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Complexe social-creștine, 400 de solicitări în toată țara 
2. Educația lucrătorilor și a păstorilor din Adunările lui 

Dumnezeu din România 
3. Plantarea de biserici - Principiul „Biserica Mamă” 
4. Înființarea Departamentului Etnic (rromi, africani, 

chinezi, arabi, etc.) 
5. Înființarea Departamentului Misiune cu Străinătatea 
6. Înființarea Departamentului Misiune Internă 
7. Înființarea Departamentului Mass-Media 
8. Înființarea Departamentului Lucrare Pastorală 
9. Înființare Districte Zonale: Sudul României, Vestul 

României, Nordul României, Estul României, Centrul 
României 

10. Înființarea de Districte Județene. În județele unde sunt 
cel puțin trei biserici (păstori) se poate organiza un 
district județean 

11. Înființarea Departamentului Educație 
12. Înființarea Departamentului Tineret 
13. Înființarea Departamentului Copii 
14. Recunoașterea misionarilor cu punerea mâinilor, 

eliberare Certificat de Misionar 
15. Implicarea femeilor în lucrarea creștină 
16. Raport financiar 
17. Ordinarea de noi lucrători, pregătire și atestare 
18. Cartea „Adunările lui Dumnezeu - Învățături practice” 
19. Comunicat de presă legat de Mișcarea Penticostală din 

România 
20. Diverse - Harfa, Noul Testament 
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În prima seară a Consiliului General a fost un timp de laudă 

și închinare condus de studenții de la Universitatea Biblică din 
România. A urmat un moment muzical cu Terry Washburn și 
apoi mesajul biblic rostit de Rev. George Ray. A doua zi a avut 
loc deschiderea lucrărilor Consiliului General de către dr. Ioan 
Ceuță, Superintendentul General al Adunărilor lui Dumnezeu 
din România. Rev. Craig Mathison a prezentat un seminar 
intitulat „Lucrarea misionară și lucrarea femeilor”. Seara, a 
fost timpul de laudă și închinare cu studenții UBR, un moment 
muzical cu Terry Washburn și mesajul Domnului rostit de Mike 
Washburn. A treia zi dimineață au continuat lucrările 
Consiliului General, iar seara a avut loc un serviciu de ordinare 
în cadrul căruia dr. David Midwood a predicat Cuvântul 
Domnului. La acest Consiliu au participat păstori din toată țara 
și prezența Domnului s-a manifestat într-un mod deosebit, 
aducând un suflu nou peste toți participanții. 
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AL VI-lea CONSILIU GENERAL - 2002 
 
În perioada 29-31 mai 2002, a avut loc în Biserica Harul 

București, al VI-lea Consiliu General al Adunărilor lui 
Dumnezeu din România. Acest Consiliu a reunit lucrători din 
toate zonele țării și a avut un impact mare pentru lucrarea lui 
Dumnezeu din România. Ordinea de zi a fost votată în 
unanimitate și cuprinde următoarele puncte: 

1. Raport Președinte și Secretar General 
2. Biserici și lucrători noi 
3. Raportul de activitate departamente AD 
4. Congresul jubiliar  
5. Desemnarea coordonatorilor zonali 
6. Raport Campus Universitatea Biblică din România 
7. Calendarul evenimentelor pentru anul 2003 
8. Fondul de împrumut (lista cu Bisericile și suma 

împrumutată) 
9. Cursurile pentru pregătirea și perfecționarea 

păstorilor 
10. Conferințe AD, Iunie-Decembrie 2002 
11. Proiectul motoscutere 
12. Proiectul „Decada Rusaliilor” 
13. Susținerea financiară:10$ biserică/lună, 2$ lucrător/ 

lună 
14. Conferințe pastorale - octombrie 2002 
15. Pregătirea personalului Radio/Televiziune: Rev. 

Johnson, 6-8 persoane, cursuri - octombrie 2002 
16. Comunicat de presă 
17. Agenda 2003 a Adunărilor lui Dumnezeu din 

România 
18. Pagina WEB a Adunărilor lui Dumnezeu din România 
19. Harfa Adunărilor lui Dumnezeu din România 
20. Istoria Penticostalilor 
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21. Cartea Învățături practice 
22. Pași pentru afiliere 
23. Formarea departamentelor județene (zonale), 20-27 

octombrie 2002 
24. Penticostal European Fellowship 

 
- Adunările lui Dumnezeu din România a fost votată să fie 

membru la ședința Comitetului European Penticostal din    
8-9 martie 2002, la Praga; 

- Conferința Europeană Penticostală, 5-9 iunie 2003, Berlin; 
- Asociația Europeană a liderilor tineri penticostali, 16-19 

septembrie 2005, Esslingen, Germania; 
- Conferința Mondială Penticostală, 14-16 septembrie 2004, 

Johannesburg, Africa de Sud. 
 

După anunțarea ordinii de zi, Președintele Adunărilor lui 
Dumnezeu din România, dr. Ioan Ceuță prezintă raportul de 
activitate care are următorul conținut: 

Stimați invitați și colegi de lucrare, 
Este o mare bucurie să pot prezenta raportul de activitate 

din perioada mai 2001 - mai 2002. În această perioadă am 
avut parte de mari binecuvântări și vedem că Dumnezeu 
continuă să-și reverse harul asupra lucrării Sale din România. 
Am avut un început modest, disprețuit chiar de cei care 
trebuiau să își exprime aprecierea față de noua lucrare, care 
începea în această țară. Ne-am gândit că vom sta multă vreme 
pe pistă până ne vom lua zborul spre lucrări mai mari, dar nu 
am știut că Adunările lui Dumnezeu din România sunt rânduite 
să fie o „navă spațială”. Așa că pot să vă salut și să vă spun un 
BUN VENIT LA N.A.S.A. (Numai Adevărații Sfinți sunt Aici). În 
1997, la primul Congres am luat ca referință modelul 
restaurantelor McDonald’s (curăţenie, ospitalitate, servire 
promptă). Atunci existau 38 de restaurante de acest tip în 
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România şi am afirmat că dorim să ţinem pasul cu ei, 
deschizând tot atâtea biserici câte restaurane McDonald’s vor 
fi amplasate ţară. Am depăşit însă numărul propus, deoarece 
astăzi sunt 48 de restaurante McDonald’s în întreaga ţară, şi 
66 de bisericiale Adunărilor lui Dumnezeu din România. 
Dumnezeu ne-a împlinit dorința și credem că El poate să facă 
mai mult decât cerem sau gândim noi. La ora actuală meținem 
ritmul de plantare a unei biserici în fiecare lună. Am început 
lucrarea pe data de 4 iulie 1996 și am încheiat anul 2001 cu un 
număr de 66 de biserici. 

Dorința mea este ca Dumnezeu să-mi dăruiască pentru 
fiecare an din viață o biserică, iar pentru fiecare lună un 
lucrător. Am crezut și încă mai cred că Dumnezeu m-a chemat 
să ridic lucrători. Poate pentru unii dintre ei am primit din 
partea păstorilor din Cultul Penticostal multe lovituri, dar nu 
m-am uitat la cei care comentează sau cârtesc pentru că ei nu 
ridică, ci mai degrabă distrug. Tuturor celor care nu au înțeles 
noua lucrare, le spun că va veni ziua în care Domnul va intra la 
judecată cu ei. 

Așteptările mele din partea lucrătorilor din Adunările lui 
Dumnezeu din România sunt foarte mari. Dumnezeu ne-a 
chemat să fim lideri și să-i promovăm pe alții. În cazul în care a 
trecut un an, iar tu nu ai promovat niciun coleg în lucrare, te 
rog să îți faci o „radiografie spirituală”, pentru că ai o 
„anemie” avansată. 

Adunările lui Dumnezeu din România cred în multiplicarea 
lucrătorilor, și de aceea nu acceptăm ca un pastor să 
păstorească mai multe Biserici, ci numai una. 

Stimați colegi, în cele ce urmează aș dori să prezint unele 
aspecte: 

1. Dumnezeu ne-a ajutat să dezvoltăm departamentele 
naționale. Unele dintre ele funcționează foarte bine, în 
timp ce activitatea altora nu este pe măsura așteptărilor 
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noastre. Fac apel la conducătorii naționali să facă tot ce 
le stă în putință pentru o funcționare cât mai bună a 
departamentelor. 

2. Anul viitor, la sfârșitul lunii mai vom avea al VII-lea 
Congres, și pentru că este cifra desăvârșirii vrem să fie o 
întâlnire de odihnă și să binecuvântăm Numele 
Domnului pentru Harul revărsat. Deși cutremurul 
spiritual din luna octombrie 2002, din Oradea, îi va 
afecta pe unii dintre lucrători, credem că Dumnezeu își 
va duce planul la îndeplinire. 

3. Cu ajutorul Domnului la acest Congres se vor desemna 
conducători zonali pentru o mai bună colaborare între 
lucrătorii din zonă și Bisericile locale urmând ca în viitor 
să dezvoltăm departamentele zonale pentru a sprijini 
înaintarea Evangheliei. 

4. După cum ați putut observa Dumnezeu a binecuvântat 
lucrarea Universității Biblice din România cu un teren de 
2,5 hectare, plus clădirile aferente. În prezent se 
lucrează la amenajarea Palatului Administrativ care va 
avea aproximativ 2.600 mp, unde vor fi amplasate sălile 
de clasă, birourile, biblioteca, laboratoarele, etc. Pe 
această cale doresc să-mi exprim mulțumirile Bisericilor 
și păstorilor care au trimis oameni la lucru. Nădăjduiesc 
că exemplul fraților din Hunedoara și Botoșani va fi 
urmat și de alții. 

5. Doresc să-mi exprim aprecierea specială față de dr. 
Samuel Johnson, care, alături de alți păstori, adună 
fonduri pentru lucrarea Domnului din România. Dorința 
lui este ca în fiecare an să doneze Adunărilor lui 
Dumnezeu din România un milion de dolari. Vrem să-i 
mulțumim lui Dumnezeu pentru astfel de bărbați pe care 
El îi folosește spre binele nostru, ridicând paharul 
izbăvirii. 
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6. Văzând nevoia de pregătire a lucrătorilor, Consiliul 
Pastoral a hotărât ca numai cei care vor avea pregătirea 
teologică necesară să fie ordinați în lucrare. De aceea, 
am organizat cursuri intensive de pregătire pentru cei ce 
doresc să fie recunoscuți ca lucrători. Peste câteva 
săptămâni se vor încheia cursurile de pregătire și 
perfecționare pentru prima serie, urmând ca a doua 
serie să fie organizată în toamna acestui an (perioada 
septembrie-decembrie). Adunările lui Dumnezeu din 
România cred într-o lucrare de calitate. Stimați păstori, 
nu urmărim să coborâm standardul, ci să rămânem la 
înălțimea chemării cerești. 

7. În anul 1996 am solicitat să fim primiți ca membri în 
structurile europene, dar conducerea Cultului 
Penticostal din România s-a opus cererii noastre, în 
cadrul ședinței Comitetului European întrunit la Praga. 
La ședința Comitetului European Penticostal ținută în 
perioada 8-9 martie, la Praga, am fost acceptați ca 
membri în Federația Europeană Penticostală (PEF). 
Stimați păstori, în lume suntem recunoscuți ca o 
organizație puternică. Să nu îi dezamăgim pe cei ce și-au 
investit încrederea în noi. 

O atenție specială trebuie să acordăm relațiilor interne 
dezvoltate cu alte culte. Să nu uităm că locuim într-o țară în 
care cultele istorice au o majoritate absolută. Vom respecta 
fiecare denominație, dar credem că mileniul III nu este 
mileniul confesiunilor ci al Bisericii. Dumnezeu nu a întemeiat 
niciun cult sau organizație, după cum nici Isus nu a murit 
pentru o anume organizație sau confesiune, ci El și-a dat viața 
pentru întreaga omenire și Și-a construit Biserica. Dumnezeu 
dorește să avem o relație personală cu El și să trăim o viață 
după voia Lui. Dacă afirmăm că avem Duhul Sfânt atunci 
trebuie să umblăm cârmuiți de Duhul și să înțelegem vremea 
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pe care o trăim. Credincioșii trebuie să iasă dintre zidurile 
Bisericii și să facă lucrări mari pentru Dumnezeu. 

Îndemnul meu este acela să stați înaintea lui Dumnezeu 
întrebându-L ce vrea El să faceți, fără să vă opriți din a lucra 
pentru El. Împotrivitorii se vor ridica atât împotriva 
dumneavoastră cât și a lucrării în care sunteți implicați. Dar nu 
uitați un lucru: „Dumnezeu nu pierde bătălia”. El este 
Atotputernic și acționează conform voii Sale. Biruința este a 
Domnului, numai dacă lucrarea noastră este în planul Său. 

În anii ce vor urma, Adunările lui Dumnezeu din România au 
o singură prioritate, aceea de a împlini Marea Poruncă, lăsată 
de Isus în Matei 28:19, 20 „Duceți-vă și faceți ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al 
Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și 
iată că Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. 
Amin”. 

Împlinirea acestei priorități se va realiza prin: 
- Contribuția la deschiderea de noi școli biblice și 

dezvoltarea celei existente; 
- Contribuția la deschiderea complexelor social -creștine 

în întreaga țară; 
- Stabilirea unui fond de sprijinire a liderilor în 

deschiderea de noi complexe social-creștine și vom 
asigura o susținere lunară, până când complexul se va 
putea autofinanța. 

Un Complex social este un centru de comunitate creștină 
de îngrijire spirituală a copiilor și adulților care asigură 
împlinirea nevoilor materiale și spirituale: închinare, hrană, 
vindecare și asistență socială. Noi am stabilit un fond de 
împrumut astfel încât banii investiți pentru deschiderea 
complexelor social-creștine să fie rambursați, după posibilități, 
pentru a fi folosiți la noi investiții. 
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Atât noi păstorii cât și centrele social-creștine vor primi 
sprijin financiar pentru o perioadă de maximum trei ani. 
Scopul pe care ni-l propunem constă în deschiderea de centre 
complet autonome. 

Ceea ce aștept de la păstorii și lucrătorii din Adunările lui 
Dumnezeu din România este ca fiecare să participe cu bani - 
investiție financiară substanțială, iar în călătoriile întreprinse 
în diferite zone ale țării să deschidă noi complexe social-
creștine. Noi credem că putem fi o binecuvântare fără să mai 
depindem în totalitate de fondurile din străinătate. Aștept ca 
păstorii să arate spirit de sacrificiu, dând astfel dovada 
prezenței Duhului Sfânt în viețile lor.” 
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AL VII-lea CONSILIU GENERAL - 2003 

 
Cei zece ani de la înființarea Institutului Biblic Român, 

devenit între timp Universitatea Biblică din România, și cei 
șapte ani de existență a Adunărilor lui Dumnezeu din România 
au prilejuit o sărbătoare specială la care au participat peste o 
mie de invitați din țară și din străinătate. Acest popas 
aniversar, numit JUBILEU  s-a desfășurat în perioada 28-30 mai 
2003 în noul Centru Academic al Universității Biblice din 
România, situat în Strada Răsăritului nr. 59, sector 6, 
București. 

Acest eveniment a reunit al VII-lea Consiliu General al 
Adunărilor lui Dumnezeu din România, Conferința tinerilor, 
Inaugurarea noului Centru Academic „Thomas Paino jr.”, 
precum și sărbătorirea a zece ani de existență a Universității 
Biblice din România. 

Cu această ocazie, majoritatea bisericilor care aparțin 
Adunărilor lui Dumnezeu din România și-au trimis delegații 
conduse de păstorii lor: Ralia Costică - Brăila, Pop Gheorghe - 
Jimbolia, Huțan Mugurel - Roman, Pădureț Marian - Bacău, 
Helj Ioan - Petrila, Anton Daniel - Lehliu, Firan Vasile - Tg. Jiu, 
Pamfilescu Ion - comuna Var, Diaconu Claudiu - jud. Argeș, 
Plavițiu Ioan - Tg. Jiu, Cioran Gheorghe - Cugir, Perda Dinu - 
Spanțov, Ionescu Marin - Mânăstirea, Mihalcea Filip și Dajbog 
Grigore - Galați, Nechifor Ghiocel - jud. Botoșani, Ilie 
Constantin - Romos, Petrovici Partenie - Iaz, Belea Iosif - 
Brașov, Remeș Florin - Simeria, Ursaciuc Loghin - Brodina și 
alții. Au răspuns invitației de a participa la Jubileu membrii 
Consiliului de conducere al Universității Biblice din România: 
Rev. dr. Thomas Paino jr., Rev. dr. Samuel Johnson, Rev. 
George Ray, Rev. Craig Mathison, Rev. dr. David Midwood, 
Rev. Ted Oprea, Rev. David Tonn, Rev. Jack Strom, Rev. Donald 
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Payne din Statele Unite ale Americii, precum și păstorii: Greg 
Mundis, directorul pentru Europa al organizației Assemblies of 
God din SUA, Mark Bonne, Dr. Phillip Krist, Richard Bracht, 
Scott Mays, Dr. Tracy Paino. Participanții au avut bucuria de a 
se închina și a-L lăuda pe Dumnezeu împreună cu cântăreți de 
prestigiu și formații de muzică creștină cunoscute atât în țară 
cât, și în străinătate: Luminița Ciuciumiș - Mangalia, Gabi Iluț - 
Baia Mare, Liviu Bocăneală - Cluj Napoca, Ligia Marin, Adina & 
Paul Iliescu - București, Claudius & Aurelian - Cluj Napoca, 
Transilvania Gospel, Hallelu-yah, 3 2 1, Contrast, Vitamina C, și 
Credo. Programul muzical și sistemul de sunet a fost 
coordonat de Patriciu Pop. Ne-au onorat cu prezența Deputați 
și Senatori din Parlamentul României și alte oficialități. 

Deschiderea Jubileului a fost făcută de Președintele 
Adunărilor lui Dumnezeu din România și Rectorul Universității 
Biblice din România, Prof. Univ. Dr. Ioan Ceuță, miercuri 28 
mai ora 18:00. Rugăciunea de binecuvântare a fost rostită de 
Rev. Donald Payne, Vicepreședintele Adunărilor lui Dumnezeu 
din România. Programul a continuat cu un timp de laudă și 
închinare condus de formația HALLELU-YAH din Baia-Mare. 
Frații Mihail Măndoiu, Directorul postului de radio SOS Ploiești 
și Richard Ellison, președintele organizației Help Ministries 
Incorporated au salutat audiența, exprimându-și bucuria de a 
fi părtași la acest eveniment. Luminița Ciuciumiș a cântat 
câteva piese apreciate de public. Cel care a slujit din Cuvântul 
Domnului a fost Rev. Mark Boone. Predica sa a fost inspirată 
din Levetic 25:9 și a subliniat importanța sărbătoririi 
evenimenteloe speciale din viața Bisericii. Serviciul divin din 
prima seară a Jubileului a avut ca eveniment principal 
înmânarea diplomelor pentru absolvenții Cursurilor pastorale 
de pregătire și perfecționare. Festivitatea a fost oficiată de Dr. 
David Midwood. După încheierea slujbei a avut loc un concert 
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de muzică creștină susținut de formațiile Transilvania Gospel și 
CREDO. 

În a doua zi a Jubileului, joi 29 mai, timpul de laudă și 
închinare a fost condus de formația Vitamina C. Pastorul Prof. 
Univ. Dr. Ioan Ceuță a salutat audiența din acea dimineață cu 
textul din Rut 2:4. De asemenea doi dintre membri bordului de 
conducere al Universități Biblice, Rev. Jack Strom și Rev. Ted 
Oprea, au salutat audiența, ambii exprimându-și recunoștința 
față de Dumnezeu de la înființare până în prezent. Asist. Univ. 
Iosif Belea a prezentat o carte care cuprinde schițe de predici, 
scrisă în colaborare cu Emanuel Belea, student anul III la 
Universitatea Biblică. 

Punctul culminant al sesiunii de dimineață a fost mesajul 
biblic intitulat „Ora de la miezul nopţii” inspirat din Fapte 16, 
prezentat de Rev. Phillip Krist. Pornind de la experiența trăită 
de Pavel și Sila, în urma propovăduirii Evangheliei în cetatea 
Filipi, pastorul Krist a descris modul în care cei doi apostoli au 
fost închiși, bătuți și batjocoriți, legați în lanțuri, cu toate că 
erau nevinovați. A citit versetul 25 „Pe la miezul nopţii Pavel şi 
Sila se rugau, şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei 
închiși îi ascultau”. Sesiunea de dimineață a fost încheiată de 
Rev. Dr. Tracy Paino, care a invitat tinerii la sesiunea specială 
de după-amiază dedicată lor. După masa de prânz, lucrătorii 
Adunărilor lui Dumnezeu din România s-au întâlnit cu 
lucrătorii Assemblies of God din America pentru un schimb de 
experiență. În același timp tinerii participanți la Jubileu au 
beneficiat de o întâlnire numai pentru ei care a fost condusă 
de Rev. Tracy Paino și păstorul Marian Pădureț. 

Sesiunea de seară a început la ora 18:00 cu un timp de 
laudă și închinare condus de formația HALLELU-YAH. Ne-am 
bucurat împreună de acreditarea primei grădinițe din cadrul 
Adunărilor lui Dumnezeu din România, grădiniță condusă de 
familia Mugurel și Anca Huțan din Roman. Adina Iliescu a 
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cântat două melodii, iar din Cuvântul Domnului ne-a vorbit 
Rev. Mark Boone. Serviciul de ordinare a fost condus de Dr. 
Thomas Paino jr. Sesiunea de seară s-a încheiat cu un concert 
susținut de Vitamina C, eveniment cu ocazia căruia această 
formație și-a lansat cel de-al doilea album intitulat „Fără 
limite”, album ce conţine melodii de laudă şi închinare. 

A treia zi, și cea mai importantă a Jubileului, a fost deschisă 
cu o rugăciune rostită de Pastor Iosif Fabian, Secretarul 
General al  Adunărilor lui Dumnezeu din România. În această 
dimineață a avut loc festivitatea de inaugurare a noului Centru 
Academic „Thomas Paino jr.”. Pentru tăierea panglicii, au fost 
invitați: Dr. Thomas Paino jr., Dr. Samuel Johnson, Dr. Greg 
Mundis, Rev. Craig Mathison, Student Zoltan Balog, Lect. Univ. 
Drd. Emilia Ceuță, Preot Prof. Univ. Dr. Martincă Izidor, Rev. 
Donald Payne și Prof. Univ. Dr. Ioan Ceuță. După tăierea 
panglicii oficialitățile prezente au vizitat Biblioteca 
Universității. Festivitatea a continuat cu un cuvânt de salut din 
partea domnului Decan al Facultății de Teologie Romano-
Catolică a Universității București. Rev. Greg Mundis a ținut 
predica de bază. Rugăciunea de inaugurare a fost rostită de 
Rev. George Ray. Sesiunea de dimineață s-a încheiat cu 
mulțumirile aduse celor care au contribuit la realizarea acestui 
proiect. 

Sesiunea de seară a început cu un nou timp de laudă și 
închinare condus de tinerii Bisericii Harul, București. Acest 
moment a fost urmat de numirea Rev. Dr. Samuel Johnson în 
funcția de Președinte de onorific pe viață al Adunărilor lui 
Dumnezeu din România. Rev. Dr. David Midwood a făcut 
rugăciunea de binecuvântare pentru Dr. Samuel Johnson. 
După momentul muzical susținut de Adina Iliescu, Rev. Craig 
Mathison a prezentat un raport despre lucrarea Assemblies of 
God din Balcani. Rev. Greg Mundis a prezentat un raport 
despre lucrările aceleiași organizații în restul Europei. A urmat 
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un alt moment muzical cu Ligia Marin. Mesajul biblic a fost 
adus de Rev. Dr. Phillip Krist, mesaj bazat pe versetul 29 din 
Matei capitolul 22. Ultima seară a Jubileului s-a încheiat cu 
festivitatea de înmânare a diplomelor pentru Absolvenții 
Universității Biblice din România, promoția 2003. 
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AL VIII-lea CONSILIU GENERAL - 2004 

 
Al VIII-lea Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din 

România, a avut loc în perioada 26-28 mai 2004, în Aula 
Universității Biblice din România. La Consiliu General au 
participat păstori din toată țara fiind însoțiți de delegații 
bisericilor. După ce Dr. Ioan Ceuță, Președintele Adunărilor lui 
Dumnezeu din România prezintă ordinea de zi, urmează citirea 
rapoartelor și discuțiile libere. Raportul Președintelui are 
următoarea formă: 

 
 

ADUNĂRILE LUI DUMNEZEU DIN ROMÂNIA 
FORȚĂ SAU FORTĂREAȚĂ 

 
PASTOR DR. IOAN CEUȚĂ 

 
 Adunările lui Dumnezeu fac parte din gruparea creștină de 
orientare penticostală cu cea mai rapidă creștere care numără 
peste 500 de milioane de membri în întreaga lume.  

Adunările lui Dumnezeu este o grupare penticostală clasică 
de biserici evanghelice care pun accentul pe nevoia distinctă a 
puterii Duhului Sfânt în închinare, lucrare și mărturie. Accentul 
s-a pus atât pe partea doctrinară cât și pe partea practică ceea 
ce a dus la o creștere de peste 51 de milioane de aderenți în 
peste 211 națiuni. 
 Misiunea Adunărilor lui Dumnezeu din România este să 
acorde fiecărui bărbat, fiecărei femei și fiecărui copil 
oportunitatea de a înțelege Evanghelia și de a-și găsi o biserică 
în care să crească din punct de vedere spiritual și să lucreze 
pentru gloria lui Dumnezeu. 



                     Istoria și Învățurile Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

    83 

 Bisericile lui Dumnezeu din întreaga lume au în comun 
dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a-I fi plăcuți Lui și de 
a împărtăși binecuvântările Sale altor oameni. 
 Vă invităm să căutați o biserică a Adunărilor lui Dumnezeu 
în zona în care locuiți și veți fi bineveniți ca să vă închinați 
împreună cu noi sau să descoperiți mai bine voia lui 
Dumnezeu pentru creșterea spirituală. 
 Pentru perioada în care trăim Dumnezeu a rânduit ca 
bisericile Adunărilor lui Dumnezeu să se dezvolte rapid și să 
aibă o creștere explozivă. Viziunea noastră este clară, precisă 
și știm ce vrea Dumnezeu de la noi. 
 Viziunea Adunărilor lui Dumnezeu în privința mijloacelor de 
comunicații este ambițioasă pentru că dorim să nu pierdem 
nici una din oportunitățile oferite de tehnica contemporană, 
fiind interesați să le utilizăm la maximum pentru răspândirea 
Evangheliei. Dorim să folosim puterea incredibilă a mijloacelor 
mass-media adăugând la fiecare mărturie vestea bună de care 
are nevoie națiunea noastră. Împărtășim ideea unui lider din 
Armatei Salvării care spunea: „De ce să-i permitem numai 
diavolului să beneficieze de cele mai bune mijloace de 
comunicație?”. 
 Departamentul de Comunicații deține următoarele mijloace 
pentru a atinge acest scop: 

1. Revista „Lumina Evangheliei” – publicația oficială a 
Adunărilor lui Dumnezeu din România; 

2. Site-ul Adunărilor lui Dumnezeu – care este în curs de 
amenajare, dorim să fie clar, accesibil și atractiv; 

3. Conferințe naționale – evenimente anunțate din timp 
la care pot participa toți ce care fac parte din 
organizația noastră și nu numai. 

4. Scrisorile informative – pe care le expediem cu 
regularitate tuturor lucrătorilor 
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5. Folosirea mijloacelor de mediatizare pentru a răspândi 
vestea bună a evangheliei 

 

Tipărituri 
 
➢ Să răspândim mesajul în mod clar și concis folosind atât 

revistele și ziarele seculare cât și pe cele creștine. 
➢ Să culegem istorisiri inspirate despre modul în care 

Dumnezeu a schimbat viața diferitelor persoane și să le 
publicăm. 

➢ Să îmbunătățim în mod constant calitatea revistei 
„Lumina Evangheliei”, care reprezintă organizația și să 
aducă în fiecare familie din cadrul Adunărilor lui 
Dumnezeu o învățătură echilibrată bazată pe Cuvântul 
lui Dumnezeu. 

➢ Să oferim fiecărei biserici din cadrul organizației acces la 
editura Lumina Evangheliei pentru a realiza materiale 
adecvate necesare dezvoltării departamentului de 
publicații. 

 

Radio 
 

➢ Să atingem inimile a mii de oameni printr-un singur 
mesaj. 

➢ Să cooperăm cu alte stații de radio creștine pentru 
răspândirea învățăturilor biblice și popularizarea 
proiectelor organizației. 

➢ Să încurajăm bisericile locale să sprijine financiar și cu 
informații postul de radio local existent. 

➢ Să încurajăm conducerea locală și regională a 
organizației, să utilizeze potențialul posturilor de radio 
existent la răspândirea evangheliei. 
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Televiziune 
 

➢ Să dezvoltăm relații de parteneriat cu posturile de 
televiziune creștine pentru a promova cunoașterea 
Adunărilor lui Dumnezeu și a evenimentelor naționale 
organizate de acestea. 

➢ Să sprijinim emisiunile creștine deja existente. 
➢ Să dezvoltăm o lucrare de înregistrare pe casete video 

pentru Adunările lui Dumnezeu și să facilităm prin 
sisteme video. Vom furniza informații suplimentare 
ulterior. 

 

Pagină web și e-mail 
 

➢ Să utilizăm cât mai bine sistemele electronice de 
comunicație specifice secolului al XXI-lea. 

➢ Să ajutăm bisericile locale să folosească sistemul 
electronic de comunicații cât mai bine și cât mai 
eficient. 

➢ Să ne asigurăm că site-ul Adunărilor lui Dumnezeu este 
clar, accesibil și atractiv. 

 
Cum puteți să vă implicați pentru sprijinirea acestei lucrări? 
 

➢ Prin rugăciune 
 

Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeul nostru, dar El 
așteaptă ca noi să ne rugăm pentru a răspunde rugăciunilor 
noastre. 

 
➢ Prin dăruire 
 

Toate mijloacele de mediatizare sunt costisitoare și de 
aceea avem nevoie de parteneri care să ne sprijinie financiar. 
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Orice sumă de bani este binevenită și are un impact 
considerabil în răspândirea Evangheliei și în extinderea 
Adunărilor lui Dumnezeu în țară. 

 
➢ Prin mărturisire 
 

Relatați modul în care lucrează Dumnezeu în comunitatea 
și în biserica dumneavoastră. Ajutați-ne să putem comunica 
lucrurile care se întâmplă în jurul dumnea-voastră unei 
audiențe largi prin intermediul mijloacelor de care dispune 
Adunările lui Dumnezeu. 

 
Înființarea de noi biserici 

 

 Într-o națiune ca a noastră cu o varietate culturală atât de 
mare, viziunea noastră este să înființăm biserici ca să câștigăm 
pentru Hristos diferiți oameni. Pentru realizarea acestui 
obiectiv este nevoie de oameni curajoși care să se implice în 
lucrarea de pionierat. Curajul trebuie să se manifeste atât în 
rândul liderilor care trimit lucrători câtși în cei ce sunt trimiși.
 Liderii bisericii care au viziunea și certitudinea trebuie să își 
asume riscul de a trimite lucrători în misiune ca să câștige 
pentru Hristos pe cei care bisericile tradiționale nu îi vor 
câștiga. 
 De aceea, oamenii care au un zel pentru misiune trebui să 
se implice în mod creativ în diferite grupuri din țară pentru a 
forma noi comunități de credincioși. 
 În această privință, recunoaștem că există un gol teribil 
creat de vechiul regim și totodată resimțim puternic 
influențele umanismului secular. Dar oamenii caută adevărul, 
siguranța și semnificațiile reale ale vieții. Noul tip de biserica 
de care oamenii au nevoie este cea mai apropiată comunității, 
care caută să răspundă problemelor concrete cu care se 
confruntă oamenii. Acum este momentul optim să înființăm 
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biserici mai bune și mai multe. Acum este momentul ca 
bisericile existente să se extindă și să se maturizeze ca să 
poată aduna recolta din jurul lor. Din punct de vedere istoric, 
s-a dovedit că înființarea de noi biserici este modul cel mai 
eficient de evanghelizare. Crezi că Dumnezeu ți-a spus că 
trebuie să deschizi o nouă biserică? Împărtășește-ne viziunea 
ta! 

 
Lucrarea tinerilor 
 

„Tineretul activ” este o acțiune a liderilor tineri din 
Adunările lui Dumnezeu care se implică în viața tinerilor și a 
liderilor din generația noastră. Misiunea noastră este să-i 
încurajăm pe tineri și să organizăm evenimente educative în 
întreaga țară. Colaborăm cu tineri și lideri din țară și suntem 
gata să slujim liderilor noștri și tuturor tinerilor în acțiunile 
noastre. 
 

Valorile pe care le promovăm sunt: 
 

- Motivarea tinerilor pentru misiune. 
- Stimularea tinerilor în căutarea darurilor descrise în 

Efeseni 4. 
- Facilitarea dezvoltării tinerilor la potențialul dat 

fiecăruia de Dumnezeu. 
- Dezvoltarea parteneriatului pentru cei care doresc să 

fie alături de noi. 
 
Lucrarea copiilor 
 

Agenția Națională pentru dezvoltarea lucrării cu copiii. 
Aceasta își propune să slujească biserica locală, pastorii și 

pe cei implicați în dezvoltarea lucrării cu copiii atât în cadrul 
bisericii locale cât și în comunitate. Dorim să dezvoltăm mai 
multe direcții ale lucrării cu copiii și să ajutăm bisericile locale 
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să crească numeric prin atragerea, ucenicizarea și câștigarea 
copiilor și a familiilor lor. Unul din scopurile acestei agenții 
este cel de a organiza acțiuni de evanghelizare ca să-i câștige 
pe copii pentru Hristos. 

 
Dorința noastră este: 
 

1. Să fim o sursă de inspirație pentru biserica locală și 
liderii ei. 

2. Să ajutăm lucrarea cu copiii la nivel național. 
3. Să dezvoltăm o rețea de evanghelizare a copiilor sub 

deviza „câștigați cât mai mulți copii până la venirea 
Domnului”. Credem că aceasta se poate realize prin: 
➢ puterea rugăciunii 
➢ botezul cu Duhul Sfânt 
➢ laudă și închinare  
➢ mobilizare în slujire 
➢ dăruire jertfitoare 
➢ evanghelizare 
➢ botezul în apă 

 

Asistență Socială 
 

 Viziunea Departamentului de asistență socială este ca 
fiecare biserică din Adunările lui Dumnezeu să fie activ 
angajată în asumarea de responsabilități și sprijinirea celor cu 
nevoi speciale în numele Domnului Isus Hristos. 
 Scopul acestui departament în perioada 2004-2010 este să 
stabilească o rețea de biserici care să se ajute reciproc prin 
acumularea de resurse și împărtășirea experiențelor creștine. 
 Dorim ca fiecare biserică să aibă un reprezentant al 
centrului social care să centralizeze informațiile cu privire la 
problemele sociale din cadrul comunității lor. Prin acțiuni 
cumulate și lucrând prin Departamentul de Asistență socială în 
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întreaga țară vom putea atrage mai multe fonduri și vom 
dezvolta mai multe proiecte sociale. 
 Din punct de vedere structural acest departament se va 
dezvolta în următorii cinci ani ca departament național social. 
Acesta va fi format din 5 membri la nivel național. Pe lângă 
aceștia vor fi numiți câte un director care va răspunde de 
fiecare regiune. 
 Fiecare biserică va avea un reprezentant desemnat să se 
ocupe cu rezolvarea problemelor sociale. 
 

Centre de asistență socială  
 

 Centrele de asistență socială pot utiliza premisele și 
facilitățile existente ale bisericii sau pot să-și amenajeze spații 
proprii. 
 Pe lângă lucrarea bisericii, centrele trebuie să se implice în 
următoarele domenii: 

➢ Consiliere pe probleme legate de: sarcină, după avort, 
probleme sexuale ale adolescenților, abuz fizic sau 
sexual al copiilor, dependență de alcool sau droguri, 
disfuncționalități în relațiile de familie, datorii 
financiare. 

➢ Educație: educația sexuală în școli; promovarea unui 
stil de viață sănătos fizic și moral pentru tânăra 
generație; acordând atenție problemelor sociale cu 
care se confruntă tinerii. 

➢ Din punct de vedere practic: acordarea temporară de 
spațiu locuibil persoanelor fără locuință și celor cu 
nevoi speciale, asigurarea hranei, îmbrăcămintei și a 
mobilierului necesar, ajutorarea bătrânilor și 
persoanelor cu infirmități. 

➢ Stabilirea unor relații cu alte organizații din mediul 
secular: Centrele de asistență socială vor stabili relații 
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cu serviciile sociale existente în comunitatea locală 
pentru rezolvarea unor cazuri speciale. 

➢ Stabilirea de relații cu alte organizații creștine locale 
regionale, naționale și internaționale. Această lucrare 
urmează să se dezvolte. Departamentul social are 
menirea de a sluji bisericile stând la dispoziția celor 
interesați să pună bazele unui astfel de centru și să 
instruiască personalul necesar. 

Un catalog de îndrumare va fi pus la dispoziția celor 
interesați în anul 2005. Dacă aveți cunoștință despre un 
proiect social care ar trebui să apară în acest catalog, vă rugăm 
să contactați biroul național. 

Temele abordate oferă ajutor în următoarele domenii: 
avort, abuz, facilități locative, dependență, ajutoare medicale, 
alcoolism, protecție pentru nevăzători, protecție pentru copii 
abandonați, consiliere, droguri, educație, protecția 
persoanelor în vârstă, homosexualitate, prostituție, sarcină, 
cămine, adolescenți și altele. 

 
Departamentul educație 

 
 Universitatea Biblică din România este școala biblică și 
centrul de educație al Adunărilor lui Dumnezeu din România. 
 Organizația Adunările lui Dumnezeu este una din cele mai 
largi organizații penticostale din lume. De aceea, studenții 
Universității Biblice sunt de diferite naționalități și provin de la 
mai multe confesiuni și orice creștin care dorește să urmeze 
cursurile universității noastre este binevenit. Universitatea 
Biblică din România este atât internațională cât și 
interconfesională. Viziunea noastră este de a investi pentru 
eternitate în generațiile de tineri care doresc să se echipeze 
pentru lucrarea de misiune atât în țară, cât și în străinătate. 
Peste cei 120 de absolvenți ai Universității Biblice din România 
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sunt răspândiți în întreaga țară și suntem mândri să putem 
spune despre ei că sunt lideri destoinici ai diferitelor proiecte 
sociale, pastori plini de puterea Duhului Sfânt și profesori de 
religie în diferite școli. Printre ei putem aminti misionari care 
au petrecut luni și chiar ani în zone fierbinți ale globului ca 
Pakistan, Afganistan, India și alte țări în care a te numi creștin 
nu este cel mai prestigios lucru, ba dimpotrivă este chiar 
periculos. 
 Cadrele didactice ale Universității Biblice sunt persoane 
dedicate, atât din România cât și din străinătate, care sunt 
gata să nu precupețească nimic din ceea ce Dumnezeu a 
investit în ei pentru a sădi mai departe în studenții care vin să 
studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Profesorii și misionarii care 
predau la Universitatea Biblică sunt un model demn de urmat 
pentru tinerii și tinerele care doresc să se formeze ca oameni 
ai lui Dumnezeu. Profunzimea învățăturilor biblice pe care le 
împărtășesc studenților, experiența de viață și caracterul 
creștin, acestea sunt valorile pe care ne străduim să le 
transmitem generațiilor viitoare și prin puterea Duhului Sfânt 
credem că vom izbuti. 
 Pe lângă orele de curs în cadrul timpului de capelă studenții 
au ocazia de a petrece un timp de părtășie și zidire spirituală 
de care fiecare are nevoie pentru a trăi o viață spirituală din 
abundență. 
 Așteptăm ca bisericile din Adunările lui Dumnezeu să 
trimită cât mai mulți tineri care simt chemarea lui Dumnezeu 
să studieze la Universitatea Biblică din România și îi vom primi 
cu bucurie și vă promitem că ne vom strădui să îi echipăm cum 
se cuvine pentru bătălia spirituală care va trebui dusă pentru a 
câștiga în continuare cât mai multe suflete pentru Hristos. 
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Lucrarea femeilor 
 

 Adunările lui Dumnezeu din România cred în potențialul de 
lucrare investit de Dumnezeu atât în bărbați, cât și în femei și 
de aceea încurajăm implicarea femeilor în lucrare. 
 Lucrarea femeilor în cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din 
România se bucură de largă răspândire și de un progres 
deosebit. Prin acordarea recunoașterii în slujba de lucrător a 
câtorva femei din bisericile noastre am încurajat inițiativa lor și 
dorința de a sluji. 
 Bisericile Adunărilor lui Dumnezeu au grupe de femei care 
se roagă împreună, studiază Biblia și sunt implicate în activități 
sociale de sprijinire a celor cu probleme speciale. 
 Trimestrial se organizează conferințe regionale la care 
participă femei din bisericile învecinate și se dezbat teme 
specifice femeilor. 
 Anual femeile din întreaga țară sunt invitate la Conferința 
Națională a femeilor pentru a avea un timp de părtășie, 
învățătură și zidire spirituală. 
 Printre activitățile pe care femeile din Adunările lui 
Dumnezeu le desfășoară, pot fi prezente următoarele: 

- rugăciune de mijlocire pentru familie, pentru biserică și 
pentru națiunea română; 

- lanț de rugăciune pentru probleme speciale; 
- studii biblice pe grupe de vârstă; 
- vizite la bolnavi; 
- consiliere spirituală persoanelor cu probleme speciale. 

La nivel național viziunea este de a dezvolta lucrarea 
femeilor și credem că acest lucru se poate face atunci când: 

- echipăm femei care au potențial de conducere; 
- acordăm libertate de acțiune femeilor cu inițiativă; 
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- acceptăm impactul pe care femeile îl au în familii ca 
educatori și le oferim încrederea de a fi mentori pentru 
cei din biserică; 

- recunoaștem rolul benefic al femeii în familie, în 
biserică și societate; 

 

Lucrarea mondială 
 

 Adunările lui Dumnezeu ca și organizație penticostală crede 
și are ca scop primordial împlinirea Marii Porunci date de 
însuși Domnul nostru Isus Hristos în Matei 28:18-20. Cu 
această viziune în minte departamentul de misiune dorește să 
pună la punct un program în care liderii Adunărilor lui 
Dumnezeu, bisericile și misionarii să nu aibă viziune insulară, ci 
globală. Stimați colegi, participanți la acest congres, vă rog să 
vă faceți o verificare amănunțită și dacă sunteți persoane cu 
viziune vă aștept să discutăm personal și să vă ajut ca viziunea 
dată de Dumnezeu să ia contur. Dacă nu aveți viziune și 
sunteți persoane de „vizuină” – vă doresc ședere plăcută în 
vizuină și nu uitați că întâi vor învia cei morți în Hristos. 
 Pentru voi tinerilor sau indiferent de vârsta pe care o aveți 
„ACUM ȘI AICI” este vremea să auzi chemarea lui Dumnezeu 
pentru viața ta și să răspunzi chemării printr-o dedicare 
sinceră.  Nu uita că pe noi poți să ne păcălești, dar nu poți să-l 
minți pe Duhul Sfânt. Indiferent de studiile pe care le ai, 
situația familiară, financiară sau poate ai fost un vagabond, 
prostituată, drogat, etc., cred că Dumnezeu poate să 
restaureze cioburile vieții tale și să facă din tine un vas ales și 
cei din jur să se minuneze, iar tu să rămâi uimit de ce ai fost și 
unde ai ajuns datorită îndurării lui Dumnezeu. 
 Pentru viața mea, direcțiile sunt clare: 

1. Să spun fiecărei persoane despre dragostea lui Hristos 
și relația personală cu El; 
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2. Să antrenez o echipă specială de persoane care vor să 
schimbe lumea în bine; 

3. Să fiu un mentor pentru lideri. 
 

Dacă vrei să fii lider, nu uita: 
   

UNIVERSITATEA BIBLICĂ DIN ROMÂNIA - PREGĂTEȘTE LIDERI 
ADUNĂRILE LUI DUMNEZEU DIN ROMÂNIA - PROMOVEAZĂ LIDERI 

 
Urmează raportul de activitate citit de Secretarul General, 

care este o sumară prezentare a organizației noastre în 
momentul de față și o scurtă trecere în revistă a principalelor 
realizări și evenimente: 

 
1. Situația organizatorică 

 

Cu ajutorul Domnului am realizat un nou statut de 
organizare și funcționare într-o versiune revăzută. În 
momentul de față sunt afiliate la Adunările lui Dumnezeu din 
România un număr de 112 biserici și sunt ordinați un număr 
de 128 păstori și lucrători. 

 
2. Activitatea educativă 
 

Unul din rolurile conducerii centrale este problema 
educativă. Însuși Domnul Isus ne-a spus: „învățați-i să 
păzească tot ce v-am poruncit” (Matei 28:20). Domeniul 
educativ este larg și cuprinde nu numai educația membrilor 
botezați, ci și a copiilor și a tineretului, precum și pregătirea 
personalului pastoral. Dumnezeu ne-a binecuvantat cu 
Universitatea Biblică din România și până aici ne-am bucurat 
atât de sprijinul unor biserici din țară cât și de ajutorul fraților 
americani de la Assemblies of God. Pe lângă UBR am înființat 
și cursuri pastorale prin care să dăm posibilitatea fraților și 
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surorilor să studieze pentru a deveni lucrători în ogorul 
Domnului. 

 
3. Relații externe 
 

Adunările lui Dumnezeu sunt sufletește legate de toate 
bisericile care au o doctrină și o morală sănătoasă. „Adunările 
lui Dumnezeu din România” are strânse legături cu organizația 
similară din SUA. De asemenea, Adunările lui Dumnezeu din 
România întreține relații frățești cu toate bisericile 
penticostale prin intermediul Conferințelor Europene și 
Conferințelor Mondiale, unde este reprezentată în comitetele 
respective de Dr. Ioan Ceuță. 

 
4. Relații cu alte confesiuni 
 

Organizația Adunările lui Dumnezeu din Romînia 
strălucește ca o aureolă pe cerul albastru al României între 
celelalte culte: penticostal, baptist, creștin după Evanghelie și 
un grup din Biserica Luterană Română în relațiile de credință. 

 
5. Situația editorială 
 

Activitatea editorială și de tipărire a publicațiilor a luat o 
dezvoltare deosebită. S-au tipărit calendare format mic și 
format mare, Harfa Adunărilor lui Dumnezeu din România, 
cărți: Învățături practice, Istoria Adunărilor lui Dumnezeu, 
traduceri: Adevărata bărbăție, Există Dumnezeu în căsnicia ta, 
și revista „Lumina Evangheliei”. 

 
6. Mass-media 
 

În afară de revista proprie „Lumina Evangheliei” s-au făcut 
colaborări și au fost transmise prin postul de televiziune TELE 
7 ABC mesaje evanghelice. Considerăm că trebuie să ieșim 
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între oamenii societății noastre cu realitățile din Adunările lui 
Dumnezeu spre a fi cunoscuți. 

 
7. Implicații sociale 
 

Prin intermediul AMC, ADR a devenit un instrument 
cunoscut prin distribuirea coletelor de alimente și 
medicamente familiilor nevoiașe cu mai mulți copii aici în 
București. De asemenea, mai putem exemplifica: orașul Lupeni 
unde funcționează un centru pentru întreținere și educare a 
copiilor. Nu putem trece cu vederea Biserica „Harul” 
București, unde săptămânal servesc o mâncare caldă sute de 
personae. 

 
8. Partea Domnului 
 

Trebuie să subliniem un deficit în îndeplinirea obligațiilor 
noastre biblice și frățești, privind susținerea lucrării 
Evangheliei în general. An de an bisericile locale au rămas cu o 
contribuție la Evanghelie sub o zecime din ce am primit. 
Apreciem însă biserica „Harul” București, precum și biserica 
“Filadelfia” Buftea, care au susținut fiecare după puterea ei 
ADR și UBR. 

 
9. Investiții 
 

Cu toată criza economică prin care trece țara, a fost 
imperios necesar ca ADR să-și construiască și să amenajeze 
casele de rugăciune atât pentru biserici noi, cât și pentru cele 
existente. S-a creat astfel un fond de împrumut din care mai 
multe biserici au primit ajutor. Pe lângă lista publicată în 
revista „Lumina Evangheliei”, ediția specială a Jubileului din 
mai 2003, alte două biserici au primit împrumut: Bonțești – 
Arad 7000$ și Dărmănești – Bacău 9000$. 
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10. Evanghelizare-misiune 
 

Bisericile ADR în majoritate au devenit biserici lucrătoare. 
Grupuri de Tineri în special, evanghelizează satele și comunele 
României ducând Vestea Bună celor ce nu o cunosc încă. 

În cadrul ADR funcționează un departament al nevăzătorilor 
și un departament al rromilor. În mijlocul acestei etnii, 
Evanghelia are putere și mulți se întorc la Domnul. Dar și în 
mijlocul oamenilor de rând au loc treziri spirituale. De la 
începutul anului 2004 și până în prezent, în urma 
evanghelizărilor susținute în Biserica „Harul” București, peste 
25 de persoane s-au întors la Domnul și au fost botezați în 
apă. 

Secretul succeselor noastre viitoare atârnă de modul în 
care vom ști să păstrăm unitatea frățească și legătura cu 
Dumnezeu. Să slujim pe Domnul Isus Hristos cu tot mai multa 
dăruire și cu tot mai multă consacrare. 

Cele mai importante evenimente prin care ADR a trecut în 
decurs de un an sunt menționate în continuare. 

În perioada 5-9 mai 2003 la Berlin, în Germania are avut loc 
Conferința Europeană Penticostală, unde au participat ca 
delegați din partea ADR următorii: președintele organizației 
Dr. Ioan Ceuță, pastor Răzvan Mihăilescu. A fost o întâlnire 
extraordinară de mii de persoane care au trăit prezența 
Domnului din plin. 

La data de 13 august 2003, Federația Mondială a Adunărilor 
lui Dumnezeu a decis să acorde ADR-ului Certificatul de 
membru. Păstorii din ADR rămân uimiți de minunile Domnului 
și consideră că organizația va avea de acum înainte un cuvânt 
greu de spus la întâlnirile internaționale. 

Un alt eveniment care s-a desfășurat în perioada 11-14 
septembrie 2003 la Buziaș-Timișoara, a fost Conferința 
Europeană a Misionarilor și ca delegați din partea ADR, au fost 
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următorii pastori: Ioan Ceuță, Pop Gheorghe, Emil Budulea și 
Iosif Fabian. Federația Europeană Penticostală este o 
organizație Penticostală care cuprinde trei ramuri: PEM, EPTA 
și EWYPL. Președintele ADR, Dr. Ioan Ceuță, este membru în 
Comitetul Federației Europene Penticostale și organizația 
ocupă un loc de onoare pe lista membrilor fondatori ai acestei 
federații. 

Pe data de 23 Septembrie 2003, la sediul ADR, București, 
str. Răsăritului, nr. 59 s-a desfășurat Conferința Pastorală la 
care au participat mai mulți păstori și lucrători. A fost un timp 
binecuvântat de Domnul. 

Întâlnirea păstorilor principali a fost organizată pe data de 
03 aprilie 2004 la sediul central din București cu următoarele 
ordine de zi: 

 
1. Congresul Adunărilor lui Dumnezeu „Biserica locală – 

Forță sau Fortăreață”, București 26-28 mai 2004; 
2. Reînnoirea legitimațiilor; 
3. Contribuții pentru ADR 2% din venitul bisericii; 
4. Statutul bisericii locale; 
5. Strategii pentru următorii ani până în 2010; 
6. Comitetul executiv; 
7. Diverse. 

 
În concluzie, mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul care s-

a scurs până în prezent, mulțumim tuturor fraților care ne-au 
sprijinit în eforturile noastre de a face față problemelor care s-
au ivit. Rugăm pe Domnul să binecuvinteze în continuare ADR 
și activitatea ce va trebui să o desfăsoare pe mai multe 
fronturi. 

O conducere unită susținută în rugăciune de toate bisericile 
ADR va avea toate perspectivele unor noi și strălucite 
binecuvântări. 
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AL IX-lea CONSILIU GENERAL – 2005 

 
În perioada 09-10 decembrie 2005, a avut loc al IX-lea 

Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din Romînia. La 
Consiliu au participat lucrători și păstori din bisericile ce 
aparțin organizației noastre. 
 Consiliul General a votat în unanimitate formarea unei 
comisii de supraveghere din următorii păstori: Remus Florin, 
Ralia Costică și Anton Daniel. 
 Lucrările Consiliului au fost conduse de Președintele 
Adunărilor lui Dumnezeu din România, pastor Dr. Ioan Ceuță, 
care a prezentat mai întâi mesajul Domnului din cartea 
Numeri. 

1. Lucrătorul va fi criticat – Numeri 12 
Motive: - Statutul marital; 

- Călăuzire sau prea multă autoritate V.2 
2. Lucrătorul trebuie cunoscut prin ceva V.3 
3. Lucrătorul trebuie să slujească împreună cu criticii V.4 
4. Lucrătorul este apărat de Dumnezeu V.5-9 
5. Lucrătorul trebuie să primească mărturisiri de la critici 

V.10-12 
6. Lucrătorul trebuie să se roage pentru problemele celor 

care-l slujesc V.13 
7. Lucrătorul trebuie să asculte de Dumnezeu atunci când 

disciplinează V. 14-16 
Ordinea de zi a fost supusă la vot și votată în unanimitate. 
Ea cuprinde următoarele: 

1. Statutul de organizare și funcționare al ADR 
2. Fișe de înscriere pentru a deveni lucrător 
3. Statutul de organizare și funcționare al Adunărilor 

Afiliate (Filiale) 
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4. Statutul de organizare și funcționare al Punctelor de 
Predicare (Filii) 

5. Plantarea de biserici 
6. Cursuri pentru recunoașterea în lucrare 
7. Calendarul evenimentelor 2006 
8. Diverse 

 

1. Statutul de organizare și funcționare al Adunărilor lui 
Dumnezeu din România 

 

 Împreună cu un grup de păstori români și Rev. Robert 
Crabtree, fost Președinte al Assemblies of God din Ohio, s-a 
lucrat câteva săptămâni la forma nouă a Statutului și 
Regulamentului de Funcționare al Adunărilor lui Dumnezeu 
din România. După dezbatere articol cu articol, Statutul de 
organizare a fost votat în unanimitate de Adunarea Generală. 
 S-a făcut programarea pentru participarea la Consiliul 
General din 2006, ca taxa de participare să fie de 100 RON de 
persoană. 

2. Fișe de înscriere pentru a deveni lucrători  
 

 După parcurgerea fișei cu toate informațiile ce sunt 
menționate, Adunarea Generală a votat în unanimitate 
adoptarea acestui tip de fișe. 
 

3. Statutul de organizare și funcționare al Adunărilor 
Afiliate (Filiale) 

 

 După dezbatere articol cu articol, Adunarea Generală a 
hotărât în unanimitate ca la articolul 66 – Încetarea afilierii, să 
fie consemnate trei situații specifice după cum urmează: 

• În eventualitatea în care adunarea se va dezbina din 
cauza unor diferențe doctrinare sau din alte cauze, 
sau dacă, prin vot, hotărăște să revoce afilierea la 
Adunările lui Dumnezeu din România, tot patrimoniul 



                     Istoria și Învățurile Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

    101 

va rămâne membrilor care indiferent de număr, 
doresc să continue afilierea și să rămână credincioși 
mărturisirii de credință, standardelor și practicilor 
stabilite de Adunările lui Dumnezeu din România. În 
cazul în care nu mai există membri care doresc să 
continue afilierea, patrimoniul va reveni Adunărilor 
lui Dumnezeu din România și va fi folosit pentru 
extinderea Împărăției lui Dumnezeu. 
 

• În eventualitatea în care adunarea se va dezbina din 
cauza unor diferențe doctrinare sau din alte cauze, 
sau dacă, prin vot, hotărăște să revoce afilierea la 
Adunările lui Dumnezeu din România, tot patrimoniul 
va rămâne membrilor care vor să continue afilierea și 
să rămână credincioși mărturisirii de credință 
standardelor și practicilor stabilite de Adunările lui 
Dumnezeu din România, dacă procentul lor este de 
10% din membri cu drept de vot. 

• În eventualitatea în care adunarea se va dezbina din 
cauza unor diferențe doctrinare sau din alte cauze, 
sau dacă, prin vot, hotărăște să revoce afilierea la 
Adunările lui Dumnezeu din România, dacă biserica 
nu a fost sprijinită financiar de Adunările lui 
Dumnezeu din România și în momentul afilierii avea 
patrimoniul, atunci poate pleca cu patrimoniul. 
Titlurile tuturor proprietăților deținute de adunare, 
vor fi păstrate ca locuri de închinare în cooperare cu 
Adunările lui Dumnezeu din România. 

  

 După consemnarea celor trei situații specifice, Adunarea 
Generală a votat în unanimitate Statutul de organizare și 
funcționare al Adunărilor Afiliate (Filiale). 
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4. Statutul de organizare și funcționare al Punctelor de 
Predicare (Filii) 

  

După dezbatere articol cu articol, Adunarea Generală a 
votat în unanimitate Statutul de organizare și funcționare al 
Punctelor de Predicare (Filii). 

 
5. Plantarea de biserici 
 

 Adunarea Generală a hotărât în unanimitate înființarea de 
Filiale și Filii prin plantare de biserici care să aparțină 
Adunărilor lui Dumnezeu din România. 
 

6. Cursuri pentru recunoașterea în lucrare 
 

 Adunarea Generală a votat în unanimitate cerințele 
educaționale pentru recunoașterea în lucrare după absolvirea 
cursurilor. 
 
 

7. Calendarul evenimentelor 2006 
 

 Adunarea Generală a votat în unanimitate calendarul 
evenimentelor 2006 din cadrul Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. 
 
 Consiliul General a fost pentru cei prezenți un prilej de 
încurajare, un moment de reculegere în prezența Domnului și 
o ocazie potrivită pentru noi decizii care au fost luate. 
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AL X-lea CONSILIU GENERAL - 2006 

 
În data de 26 ianuarie 2007 a avut loc în Aula Universității 

Biblice din România cel de-al X-lea Consiliu General al 
Adunărilor lui Dumnezeu din România. Au participat mai mulți 
păstori și lucrători din cadrul organizației. Lucrările Consiliului 
au fost deschise de Dr. Ioan Ceuță, Președintele Organizației, 
care a supus la vot ordinea de zi cu următorul conținut: 

 

1. Timp devoțional - Ioan Ceuță 
2. Raportul Președintelui 
3. Raportul Secretarului General 
4. Alegerea Vicepreședintelui 
5. Bugetul / 2007 
6. Cumpărarea unui vehicul 
7. Program „Eklesia” 
8. Programul „Noi zidim oameni” 
9. Legea Cultelor 22-23 februarie 2007 

10. Diverse 
 
După votarea în unanimitate a ordinii de zi, urmează 

prezentarea raportului Președintelui cu următorul conținut: 
„Doresc să vă salut și să vă spun „Bun venit” la Adunarea 

Generala Națională. 
Sunt onorat să vă prezint raportul pentru anul 2006. 
La Adunarea Generală Națională din 9-10 decembrie 2005 

noi toți am votat Statutul și Regulamentul de funcționare al 
Adunărilor lui Dumnezeu din România și odată cu venirea 
anului 2006 am călătorit în țară pentru a prezenta fiecărei 
biserici noul Statut. 

Cu această ocazie am avut multe motive de bucurie. Dar și 
unele lucruri care m-au întristat. 
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Printre bucuriile care le-am avut au fost: 
 

1. Să vedem spiritul de sacrificiu al lucrătorilor care 
lucrează pentru Dumnezeu în condiții destul de 
dificile create de așa numiți frați care nu se bucura de 
prezența noastră în localitate. 

2. Să vedem că fiecare biserică își plătește păstorul în 
funcție de venitul bisericii. 

3. Să vedem că fiecare păstor este credincios în a-și plăti 
zeciuala către organizație. 

4. Să avem un răspuns bun în susținere plantării de 
biserici prin susținerea cu 2% din venitul fiecărei 
biserici pentru această lucrare. 

5. Fiecare biserică a depus actele pentru a primi statutul 
de persoană juridică. 

 
Printre lucrurile care m-au întristat au fost câteva cazuri 

izolate: 
 

1. Unor păstori le este frică să proclame de la amvon 
învățătura și practica de credință și  s-au lăsat 
intimidați de unii membri care au venit de la alte 
biserici cu învățături nebiblice și tradiționale și pentru 
a nu fi criticați nu au avut curajul să spună lucrurilor 
pe nume. 

2. Zeciuiala încă este o problemă pentru unii membri. 
Din nou am constatat frica păstorului de a vorbi 
despre principiul biblic al zeciuielii. 

3. Lipsa înrădăcinării în Cuvântul lui Dumnezu face ca în 
unele biserici să fie pus pe primul loc folosirea 
darurilor spirituale în detrimentul împlinirii Bibliei, iar 
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în alte biserici nu se simte focul sfânt și atmosfera 
este destul de apăsătoare. 

4. În unele biserici nu se simte bucuria ca roadă a 
Duhului Sfânt și astfel slujbele sunt lipsite de 
parfumul prezenței divine. 

5. Se simte în unele biserici lipsa „cetei de lucrători”. 
(echipei de slujire) 

 
Fiecare aspect în parte l-am discutat cu biserica locală și 

așteptăm ca în acest an să avem „UN NOU INCEPUT”. 
Prima biserică care a obtinut personalitatea juridică este 

„Biserica Harul din București”. 
 

VIZIUNEA ADUNĂRILOR LUI DUMNEZEU DIN ROMÂNIA ESTE: 
 
1. Să plantăm cel puțin o biserică în fiecare localitate din 

România  
2. Să avem cel puțin un lucrător național în fiecare 

biserică. 
3. Să trimitem cel puțin un misionar în fiecare țară de pe 

glob. 
 

Una din marile binecuvântari pe care le-am avut în anul 
2006 a fost organizarea taberei de instruire pentru plantarea 
de biserici. 
Doresc să le multumesc fraților care au contribuit în mod 
deosebit la reușita acestei acțiuni: Rev. Robert Crabtree, 
pastorului Mihai Măndoiu, Rev. Steve Pike și tuturor 
persoanelor care au participat la această tabără de instruire. 

Dorința noastră ar fi ca în fiecare an să organizăm o astfel 
de tabără. 

Pe lângă bucuriile pe care le-am avut anul trecut am avut și 
una din cele mai mari încercări în viața organizației noastre – 
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trecerea la cele veșnice a colegului nostru Pastorul Albu Cornel 
– Vicepreședintele organizației. Cu această ocazie doresc să 
mulțumesc tuturor păstorilor care au participat la 
înmormântare și în mod special fratelui păstor Iosif Fabian 
care s-a ocupat în lipsa mea ca toate lucrurile să se desfășoare 
bine la înmormântare și până în prezent a sprijinit lucrarea din 
Biserica Filadelfia. Rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să 
îngrijească în continuare de familia fratelui nostru și de 
biserica Filadelfia din Buftea. Cu fratele Cornel am lucrat 
excepțional, am călătorit împreună, am împărtășit multe 
lucruri dar trebuie să ne rugăm de asemenea, Domnului să ne 
dea un nou păstor la Buftea și un nou coleg în conducerea 
organizației. 

La această Adunare Generală va trebui să alegem un nou 
Vicepreședinte. M-am rugat pentru acest lucru și cred că 
Dumnezeu ne va da colegul potrivit care să călătorească în 
toată țara și să îmbărbăteze bisericile. 

Dragi colegi, doresc în continuare să supun atenției 
dumneavoastră câteva lucruri care cred că vor aduce la 
dezvoltarea lucrării lui Dumnezeu. 

 
1. PLANTAREA DE NOI BISERICI ESTE PRIORITATEA NUMĂRUL 1 

PENTRU NOI 
 

Vrem să dezvoltăm proiectul BISERICA MODEL 
 

a. Bazele noii biserici se va pune prin studierea cursului 
„Noi zidim oameni”. 

b. Pastorul noii biserici plantate va fi sub coordonarea 
unui pastor principal care va juca rolul de mentor. Cei 
doi se vor întâlni săptămânal pentru rugaciune, 
părtășie și pentru a-și împărtăși viziunea. De 
asemenea, pastorul noii biserici va trebui să prezinte 
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lunar un raport scris pentru a vedea progesul și 
activitatea noii biserici. 

c. Pastorul noii biserici va fi angajat cu carte de muncă 
pentru a avea suficient timp să se ocupe de noua 
biserică și să nu aibă scuze că nu are timp suficient 
pentru biserică. 

d. Pastorul care dorește să înceapă o noua biserică va 
trebui să aibă cursuri teologice și să facă dovada 
faptului că are potențialul de a începe o nouă biserică. 

e. Departamentul „Plantarea de noi biserici” se va ocupa 
de proiectul „Biserica Model”. 

f. Bisericile existente care doresc să aibă un program de 
maturizare pentru membri și pentru cei care se vor 
boteza le recomand Cursurile 101,201,301,401 din 
programul NOI ZIDIM OAMENI 

 
2. ADUCEREA OAMENILOR LA MÂNTUIRE ESTE ESENȚIALĂ 
 

a. O biserică în care nu se întorc suflete la mântuire, nu 
au loc botezuri în apă, lucururile nu merg bine. 

b. Biserica, fiind un organism viu, dacă nu crește va 
descrește – nu poate staționa. 

c. Trebuie aplicată metoda de a vorbi mai puțin și de a 
face mai mult pentru ca lucrurile să se îmtample în 
biserică. 

d. Duhul Sfant este cel ce ajută lucrătorii și bisericile 
pentru a aduce noi suflete la mântuire – dar noi 
trebuie să fim dedicați și să ne facem partea noastră. 

 
3. CONSOLIDAREA BISERICII EXISTENTE 
 

a. În fiecare lună se vor desfășura întâlnirile zonale 
b. Fiecare biserică este responsabilă pentru formarea 

unei echipe de lucrători. 
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c. Pregătirea și perfecționarea lucrătorilor poate fi 
realizată prin programul educațional oferit de 
Universitate Biblică din România. 

d. Vom oferi cursuri speciale pentru cei ce ocupă 
funcția de secretar și casier în biserică pentru a 
realiza o mai bună funcționare și organizare a 
bisericii locale. 

e. Păstorii din fiecare biserică sunt rugați să facă vizite 
pastorale în bisericile din alte zone ale țării. 

f. Fiecare biserică este încurajată să organizeze studii 
biblice cu membrii bisericii pentru creșterea și 
maturizarea spirituală a acestora. 

 
4. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT TREBUIE SĂ SE VADĂ ÎN BISERICILE 

NOASTRE 
 

a. Este important să știm câți sunt plini de Duhul Sfânt în 
bisericile noastre. 

b. Care sunt darurile Duhului Sfânt care se manifestă în 
cadrul bisericii noastre? 

c. Câți dintre membrii bisericii au botezul cu Duhul Sfânt 
cu semnul vorbirii în alte limbi?  

d. Câți au roada duhului manifestată în viața de zi cu zi.  
 

5. IMPLICAREA ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII 
 

a. Biserica locală trebuie să se facă cunoscută de 
forurile locale și zonale și de ce nu chiar de cele 
naționale. 

b. Biserica locală trebuie să răspundă nevoilor 
concrete ale comunității în care ești așezată prin 
proiectele pe care le dezvoltă. 
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c. Biserica locală trebuie să participe activ la viața 
comunității prin a-și face cunoscută poziția în 
anumite situații concrete. 
 

6. CE OFERĂ BISERICA LOCALĂ NOILOR VENIȚI? 
 

a. Dacă oferim noilor veniți doar mesaje de mustrare și 
o muzică arhaică – puțini vor fi cei ce vor rămâne în 
biserică. 

b. Dacă le oferim un loc neîngrijit și condiții mizere – 
oamenii vor pleca. 

c. Dacă oamenii vor găsi în biserică o „clică” sau un 
„club pentru sfinți” în care nu mai poate pătrunde 
nimeni – vor căuta un loc primitor unde să fie 
acceptați așa cum sunt. 

d. Dacă oamenii care vin vor găsi doar predicatori care 
cred că dacă predică mai tare sunt mai sfinți – 
oamenii se vor speria și vor căuta un loc în care 
Evanghelia se predică cu un duh blând și smerit. 

e. Dacă oamenii care vin vor găsi un loc în care 
conducerea bisericii nu are o direcție clară și se 
contrazic unii pe alții lăsând loc confuziei – oamenii 
vor căuta un loc unde vor găsi unitate și o direcție 
clară care să le călăuzească calea spre mântuire. 

Ar trebui ca fiecare dintre noi să ne întrebăm: „Ce oferă 
bisericile din Adunările lui Dumnezeu diferit de celelalte 
biserici? Ce aduce nou această lucrare pe care Dumnezeu ne-a 
încredințat-o – sau am părăsit alte organizații doar pentru 
avea funcții? Aș dori ca fiecare din noi să ne cercetăm personal 
și să conștientizăm faptul că vom da socoteala de lucrarea pe 
care o facem. 

Aș dori să vă multumesc personal fiecăruia dintre voi care 
sunteți colegii mei de lucrare pentru încrederea care ați avut-o 
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în mine și în chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Vreau să 
vă felicit și să vă binecuvintez în numele Domnului pentru că în 
vremuri grele de încercări, v-ați rugat, ați postit, m-ați căutat 
la telefon și unii chiar ați venit personal să mă vedeți și să mă 
îmbărbătați. Dorința mea este ca toate aceste lucruri pe care 
le-ați făcut pentru mine să fie scrise în Cartea Cronicilor și 
Dumnezeu să-și aducă aminte spre bine de fiecare din voi. 
Sunt câteva lucruri pe care aș dori să le clarific că știu că vă 
frământă și unii chiar m-ați întrebat în diferite ocazii: 

1. De ce am pus în lucrare anumiți oameni care nu ar fi 
trebuit să fie puși? – Din dorința de a acorda o nouă 
șansă unor persoane, poate am crezut că pot să fiu mai 
bun decît Dumnezeu și am trecut peste încredințare și 
principiile pe care le avem. Astfel am avut parte de 
oameni care au venit spre noi doar cu interese ascunse, 
pentru a fi recunoscuți în lucrare și de a primi ajutoare 
financiare iar apoi au plecat. 

2. Am suferit când am văzut că pentru unii interesul 
personal este deasupra interesului lucrării lui 
Dumnezeu, dar Dumnezeu mi-a spus să nu fiu supărat 
pentru că le-am făcut un bine, pierderea este numai a 
lor, nu a mea. Organizația nu este a mea ci îi aparține 
lui Dumnezeu care ne învață multe lucruri în timpul 
slujirii noastre. Atât noi lucrătorii cât și bisericile în care 
slujim îi aparțin lui Dumnezeu, iar El ne-a ales pentru o 
vreme să lucrăm împreună. Dorim ca voia Lui să se facă 
atât în viața personală cât și în lucrarea pe care o 
facem. 

3. Așa cum știți la sfârșitul anului trecut s-a votat și 
promulgat „Legea Cultelor”. Am fost cel ce am făcut 
primul comentariu cu privire la conținutul aceste legi, 
care acordă libertate limitată cultelor evanghelice și 
nelimitată unui cult. După actuala lege noi ne vom 
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păstra statutul de „asociație religioasă” până în anul 
2008, când vom împlini 12 ani de la înființare și abia 
după aceea vom putea depune cerere pentru a deveni 
Cult în cazul în care vom avea 23.000 membri. 

S-au făcut mai multe proteste împotriva limitelor 
impuse de această lege și cu această ocazie doresc să îl 
felicit pe pastorul Dr. Paul Negruț, care a fost singurul 
președinte de Cult care a prezentat public lacunele 
acestei legi. De asemenea, vreau să felicit comunitatea 
evanghelică din Timișoara pentru marșul de protest și 
anumite întâlniri inițiate de ei. 

Adunările lui Dumnezeu din România vom 
continua să susținem amendarea legii sau chiar să fie 
respinsă de Curtea Constituțională. Vom continua de 
asemenea, să ne rugăm, să postim și să facem 
demersuri pentru o lege care să acorde libertatea 
necesară. 

4. Așa cum v-am prezentat la începutul raportului legat 
de viziune doresc să vă supun atenției câteva lucruri 
care doresc să se întâmple în anul acesta (unele sunt 
decizii personale, altele sunt decizii luate pentru 
biserică). 

a. În fiecare ultimă vineri din lună vom avea 
„slujba Duhului Sfânt” la București de la ora 
18:00 la ora 23:00. Mi-aș dori ca atât păstorii 
din București cât și membrii din bisericile lor să 
vină împreună cu cei de la Biserica Harul să 
mijlocim înaintea Domnului. Toți cei care 
doresc să participe sunt bine primiți. 

b. În luna mai vom avea Congresul Duhului Sfânt 
(în cursul dimineții vor fi seminarii de creșterea 
spirituală, iar seara Evanghelizare). 
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c. Personal începând cu data de 1 ianuarie am 
decis ca din toate veniturile mele să dau 20% 
pentru lucrarea lui Dumnezeu. 

d. La biserica Harul în fiecare duminică dimineața 
vom avea ora de rugăciune mijlocire (fără 
predică, îndemnuri sau cântări) – doar mijlocire 
pentru anumite lucruri specifice de care 
biserica noastră are nevoie. 

e. Călătoria pe care am facut-o la sfârșitul anului 
în Nigeria mi-a transformat modul de a gândi. 
În această călătorie am văzut cât de săraci sunt 
cei din Nigeria și totuși cu câtă bucurie și 
dăruire îl laudă pe Dumnezeu. 

Am fost privilegiat să stau pe platformă cu președintele 
Nigeriei, care este creștin, și i-am ascultat predica dumnealui 
și a Ministrului Învățământului, care este o femeie pastor. 

Dacă această femeie era în România nu ar fi putut să 
vorbească la amvon pentru că noi încă suntem limitați în 
anumite privințe. 

Dragii mei colegi voi respecta autonomia fiecărei biserici 
dar vă rog să nu mă țineți prizonier unor tradiții și legalisme și 
obiceiuri locale. 

Dumnezeu vrea să facă o lucrare nouă și în România. 
Bucuria Domnului este tăria noastră. Personal voi bate din 
palme, îmi voi ridica mâinile și voi binecuvânta pe Domnul, voi 
lăuda pe Domnul cu Tamburina pentru că așa scrie în Biblia pe 
care eu o citesc. 

a. Acum doresc să mă adresez păstorilor care au aceeași 
vârstă cu mine sau chiar mai mult. Prioritatea noastră de acum 
înainte trebuie să fie aceea de a investi în lucrarea cu tineretul. 
Vă rog să investiți în tinerii din biserică și să îi promovați. Nu vă 
fie frică să îi ordinați. Dacă ei vă fac probleme, trimiteți-i la 
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mine că Domnul mă folosește în smerirea celor mândri. 
Respectul se câștigă dragii mei. 

Noi trebuie să îi respectăm și să le acordăm încredere și ei 
la rândul lor ne vor respecta. 

Nu doresc ca în lucrarea noastră să fie două mișcări – una a 
bătrânilor și una a tinerilor. 

Noi lucrăm împreună și ne dăm cinste unii altora așa cum 
ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. 

b. În luna noiembrie anul trecut am avut vizita delegației 
de la Universitatea Welsh pentru acreditarea Universității 
Biblice. Această Universitate este a doua ca mărime din 
Europa și are peste 90.000 de studenți. Dorința mea este ca 
dintre păstorii noștri cât mai mulți să aibă Licență în Teologie, 
Master și chiar Doctorat. Organizațiile care pun accent pe 
educație progresează. 

Investiți în educația dumneavoastră și a altora. M-am 
străduit și mă mai strădui să aduc cei mai buni profesori din 
lume la universitate și m-aș bucura ca mai întâi cei din 
Adunările lui Dumnezeu să beneficieze de acest privilegiu de a 
studia. 

Mark Guest, noul decan al studenților de la UBR va călători 
împreună cu studenții pentru a aduce noi studenți la 
universitate. 

Vă rog să îi invitați să viziteze bisericile dumneavoastră și să 
nu uitați să faceți o colectă pentru susținerea Universității. 

Cu banii bisericii se întâmplă ca și cu apa din fântână, cu cât 
scoți mai multă cu atât e mai proaspătă și mai bună și se 
înmulțește. 

Am înființat în cadrul universității departamentul de 
pregătire a păstorilor, consiliere, predicare, pregătirea 
pastorilor de tineret, educație creștină, misiune și altele. 
Oferim o varietate de cursuri sperând că vom împlini nevoile 
celor interesați. 
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Oare ne-am pus întrebarea câți dintre păstorii noștri pot 
predica pe stadioane sau în locuri publice? 

Vă îndemn să nu rămâneți păstori de insulă ci unii cu 
viziune continentală și chiar globală. 
Nu Îl limitați pe Dumnezeu pentru că El vrea să vă folosească 
la dimensiuni la care nici nu v-ați gândit, numai că trebuie să 
fiți pregătiți pentru lucrările pe care Dumnezeu vrea să le facă 
prin dumneavoastră. 

Adunările lui Dumnezeu din lume au depășit 50 milioane de 
oameni datorită educației și misiunii. 

c. Doresc să investim în oameni mai mult decât am facut-
o până acum. Sunt gata să mă întâlnesc cu cei ce doresc să 
stea de vorbă cu mine în mod regulat pentru a învăța 
împreună cum să devenim oameni destoinici pentru orice 
lucrare bună. 

Nu am preferințe, dar dacă vreți să fiți în grupul celor care 
vor să învețe și la rândul lor să investească în alții vă aștept să 
veniți să discutăm personal. 

Azi distanța nu mai este o piedică în calea comunicării însă 
lipsa dorinței de ea crește spiritual este o piedică în calea 
dezvoltării. 

La aceste întâlniri pot participa și cei ce nu fac parte din 
Adunările lui Dumnezeu. 

d. Printre realizările anului trecut se numără și apariția 
lunară a revistei „Lumina Evangheliei”. 

Le mulțumim celor care au contribuit substanțial ca aceasta 
să poată fi publicată: pastor Andrei Mihail, dr. Emilia Ceuță, 
pastor Iosif Fabian și nu în ultimul rând pastor Miu Luca, cel ce 
o tipărește. 

Cred că ați realizat că s-a îmbunătățit substanțial calitatea 
graficii și a tiparului. Cu această ocazie vă rog să trimiteți 
materiale care să fie publicate. Nu facem abonamente la 
revistă, dar de exemplu, la noi în biserica Harul dăm câte un 
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exemplar fiecărui membru. Cei ce doriți mai multe exemplare 
din revistă sau care doriți să susțineți financiar tipărirea 
revistei vă rog să luați legătura cu fratele Secretar General – 
Iosif Fabian. 

e. Dorim ca anul 2007 care este marcat de evenimentul 
intrării României în Uniunea Europeană să fie pentru 
Adunările lui Dumnezeu un an al unui Duh Nou peste lucrarea 
Adunărilor lui Dumnezeu. 

Să fie anul unui nou început. 
Anul unei noi decade – anul de îndurare a lui Dumnezeu. 

 
 Duhul Domnului este peste lucrătorii din Adunările lui 
Dumnezeu din România pentru că i-a uns să vestească 
săracilor Evanghelia, i-a trimis să tămăduiască pe cei cu inima 
zdrobită, să propovăduiască prinșilor de război slobozenia și 
orbilor căpătarea vederii și să dea drumul celor apăsați și să 
vestească că anul 2007 este anul de îndurare al Domnului. 
 

PS.118:25 „DOAMNE AJUTĂ, DOAMNE DĂ IZBÂNDĂ” – AMIN!” 

        
Este prezentat apoi raportul de activitate al Secretarului 

General care cuprinde perioada de la Adunarea Generală 
Națională din decembrie 2005 și până în prezent.  
 Raportul va fi o sumară prezentare a organizației noastre în 
momentul de față și o scurtă trecere în revistă a principalelor 
realizări și evenimente, după cum urmează: 
 

1. Situația organizatorică 
 

Cu ajutorul Domnului noi toți am realizat Statutul de 
Organizare și Funcționare al Adunărilor lui Dumnezeu din 
România într-o versiune nouă. Cu începerea anului 2006 am 
călătorit în țară pentru a prezenta noul Statut bisericilor. În 
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momentul de față Statutul a fost prezentat și aprobat în 30 de 
biserici. Fiecare biserică a depus actele pentru a obține 
personalitate juridică. Un număr de 49 păstori și lucrători și-au 
reînnoit fișele de înscriere ca lucrători naționali. În următoarea 
perioadă urmează și în celelalte biserici care nu sunt cuprinse 
în listă să fie prezentat Statutul. 

 
2. Activitatea educativă 

 

Unul din rolurile conducerii centrale este problema 
educativă. Însuși Domnul Isus ne-a spus: „învățați-i să 
păzească tot ce v-am poruncit” (Mat. 28:20). Domeniul 
educativ este larg și cuprinde nu numai educația membrilor 
botezați, ci și a copiilor și a tineretului, precum și pregătirea 
personalului pastoral. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 
Universitatea Biblică din România și până aici ne-am bucurat 
atât de sprijinul unor biserici din țară cât și de ajutorul fraților 
din America de la Assemblies of God. În luna noiembrie 2006 o 
delegație de la Universitatea Welsh – Marea Britanie ne-a 
vizitat Universitatea pentru acreditarea europeană și 
internațională, pentru ca tot mai mulți să obțină Licență în 
Teologie, Master și Doctorat. În cadrul Universității Biblice din 
România funcționează Insitutul de Predicare ce promovează 
pregătirea predicatorilor noi sau veterani pentru a învăța 
dezvoltarea spirituală și numerică în întărirea lucrării lui 
Hristos. De asemenea, Insitutul de Consiliere Pastorală își va 
deschide ușa pentru toți cei ce doresc să slujească atât în 
biserica locală cât și în centre de consiliere sau asistență 
socială. Sunt cursuri de impact pentru pastori, lucrători, lideri, 
menite de a pregăti atât profesional cât și spiritual pentru 
lucrul cu persoanele ce se confruntă cu probleme care 
necesită consiliere psihologică. 
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3. Relații externe 
 

Adunările lui Dumnezeu din România sunt sufletește legate 
de toate bisericile care au o doctrină și morală sănătoasă. 
Organizația noastră are strânse legături cu organizația similară 
din SUA. De asemenea întreține relații frățești cu toate 
bisericile penticostale prin intermediul Conferințelor Europene 
și Conferințelor Mondiale, unde este reprezentată în 
comitetele respective de Dr. Ioan Ceuță. În luna ianuarie 2006 
o delegație reprezentativă formată din Dr. Ioan Ceuță și Pastor 
Mihail Mîndoiu au participat la Tabăra de Instruire pentru 
Plantarea de Biserici organizată în America de Rev. Robert 
Crabtree și Rev. Steve Pike. 

În perioada 25-29 aprilie 2006 în Los Angeles, California a 
avut loc Centenarul Azusa Street, împlinirea a 100 de ani de la 
înființarea primei biserici penticostale. Ca delegat din partea 
Adunărilor lui Dumnezeu din România a participat pastorul 
Iosif Fabian. De asemenea, în luna decembrie 2006 în Nigeria, 
Africa a avut loc Congresul Duhului Sfânt la care a participat ca 
reprezentant al Adunărilor lui Dumnezeu din România, Dr. 
Ioan Ceuță. 

 

4. Situația editorial 
 

Activitatea editorială și de tipărire a publicațiilor este în 
plină ascensiune. S-au tipărit cursuri și manuale pentru 
conferințe, Istoria și învățăturile Adunărilor lui Dumnezeu din 
România, revista „Lumina Evangheliei”. 

 

5. Implicații sociale 
 

Prin intermediul Cristian Aid Ministries, Adunările lui 
Dumnezeu din România a devenit un instrument cunoscut prin 
distribuirea coletelor de alimente și medicamente familiilor 
nevoiașe cu mai mulți copii aici în București cât și în Buftea. Nu 
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putem trece cu vederea biserica Harul din București unde 
funcționează un centru pentru întreținere și educare a copiilor 
și săptămânal servesc mâncare caldă sute de persoane. 

 

6. Partea Domnului 
 

Trebuie să subliniem progresul pe care fiecare biserică îl 
face de a-și plăti păstorii în funcție de venitul bisericii, de a 
susține plantarea de biserici prin contribuția cu 2% din venitul 
bisericii și fiecare păstor de a fi credincios în a-și plăti zeciuiala 
către organizație. 

 
7. Investiții 

 

Cu toată criza economică prin care trece țara, a fost foarte 
important ca Adunările lui Dumnezeu din România să-și 
construiască și să amenajeze casele de rugăciune atât pentru 
biserici noi, cât și pentru cele existente. Amintim aici Biserica 
„Sfânta Treime” Fundulea pentru care s-a cumpărat 
proprietatea respectivă și Biserica Maranata Spanțov care a 
fost construită din nou, din cauza inundațiilor care au fost anul 
trecut în zonă. 

 
8. Evanghelizare – misiune 

 

Bisericile Adunărilor lui Dumnezeu din România în mare 
majoritate au devenit biserici lucrătoare. Grupuri de tineri în 
special, evanghelizează satele și comunele României ducând 
Vestea Bună celor ce nu o cunosc încă. Pe data de 13-15 
februarie 2006 în aula Universității Biblice din România a fost 
organizată Evanghelizarea cu tema „Ce faci tu aici, 
Samsoane?”, invitat special Episcop Dr. Lazăr Gog. Sute de 
persoane au participat și mulți au fost vindecați și s-au întors 
la Domnul. Pe data de 12 noiembrie 2006 familia Ceuță 
împreună cu familia Guest (noul decan al Universității Biblice 
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din România) însoțiți de un grup de tineri de la Biserica Harul 
București, Biserica Generației, au făcut o călătorie la Băilești, 
jud. Dolj participând la sărbătoarea Ziua Mulțumirii. Pastorul 
bisericii din Băilești, Radu Praja împreună cu soția sa Alice, 
absolvenți ai Institutului Biblic Român, au înființat Fundația 
Creștină „Casa Speranței” prin care oferă servicii de asistență 
socială pentru 30 familii sărace din Băilești. Au fost momente 
de părtășie deosebite. De asemenea, avem misionari români 
în Afganistan, George și Georgiana Găvruș. George fiind 
absolvent al Institutului Biblic Român a învățat multe lucruri 
despre misiune, acum este timpul să le împlinească în 
Afganistan „țara secerișului interzis” așa cum i se mai spune. 

Secretul succeselor noastre viitoare atârnă de modul în 
care vom ști să păstrăm unitatea frățească și legătura cu 
Dumnezeu. 

Cele mai importante evenimente prin care Adunările lui 
Dumnezeu din România au trecut în decurs de un an sunt 
menționate în continuare. 

 

27-28 ianuarie 2006  Conferința bărbaților 
24-25 februarie 2006  Conferința Seniorilor 
24-25 martie 2006  Conferința femeilor 
7-8 aprilie 2006  Conferința tinerilor 
21-28 mai 2006  Al X-lea Consiliu General 
23-24 iunie 2006  Conferința Predicatorilor 
14-16 septembrie 2006  Conferința pentru femei 

„Întâlnirea cu Dumnezeu” 
2-7 octombrie 2006  Tabăra de Instruire pentru 

Plantare de Biserici 
 

Toate aceste evenimente au avut zile deosebite, oameni 
deosebiți, învățături deosebite. 
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Doresc să vă mulțumesc personal pentru participarea voastră 
la fiecare eveniment și Dumnezeu să vă răsplătească din plin 
pentru ca v-ați rugat, ati postit și ați susținut Adunările lui 
Dumnezeu din România. 

Pe lângă bucurii vin și necazuri. În data de 10 iulie 2006 
unul din pionerii Adunărilor lui Dumnezeu din România, fratele 
Cornel Albu, pastor al Bisericii Filadelfia Buftea și vice-
președinte al Organizației, a plecat la Domnul. 

În concluzie doresc în toate bisericile Adunărilor lui 
Dumnezeu din România să fie unitatea Duhului și păstori 
consacrați pentru lucrare. O conducere unită și susținută în 
rugăciune va avea toate perspectivele unor noi și strălucite 
binecuvântări. 
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AL XI-lea CONSILIU GENERAL - 2007 

 
Al XI-lea Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din 

România a avut loc în data de 29.01.2008, în Aula Universității 
Biblice din România. Raportul de activitate pentru anul 2007 
este o sumară prezentare a organizației noastre și o scurtă 
trecere în revistă a principalelor evenimente. Ordinea de zi a 
fost votată în unanimitate și cuprinde următoarele puncte 
detaliate: 

 
1. Raportul Președintelui 

 

Președintele Dr. Ioan Ceuță a prezentat un raport privind 
mai multe aspecte legate de activitatea organizației și viziunea 
Adunărilor lui Dumnezeu din România, subliniind motivele de 
bucurie și de întristare, plantarea de noi biserici, consolidarea 
bisericilor existente, implicarea bisericilor locale în viața 
comunității și investiția în educația păstorilor și a studenților 
de la Universitatea Biblică din România. 

 
2. Raportul Secretarului General/Trezorier 
 

Secretarul General/Trezorier a făcut o scurtă trecere în 
revistă a principalelor realizări și evenimente care au avut loc 
în Adunările lui Dumnezeu din România în anul 2007. În 
raportul său au fost subliniate următoarele: situația 
organizatorică, activitatea educativă, relații externe, situația 
editorială, implicațiile sociale, partea Domnului, investiții, 
evanghelizări-misiune, și evenimentele majore din anul 2007. 
În continuare a fost prezentat raportul financiar 2007 care a 
fost votat în unanimitate de către cei prezenți. 
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3. Plantare de Biserici / Misiune 
 

Acest departament este condus de Director Mihail 
Măndoiu. S-au prezentat obiectivele Plantării de Biserici/ 
Misiune, s-au discutat și au fost votate în unanimitate 
următoarele acțiuni: 

- înființarea bisericilor de casă în București 
- înființarea bisericilor satelit (centre) în țară 
- căutarea oamenilor cu viziune pentru plantare de 

biserici. 
Au fost de asemenea, stabiliți câțiva pași importanți ce 
urmează a fi făcuți: 

- miercurea, zi de post și rugăciune pentru plantarea de 
biserici și dezvoltarea bisericilor din cadrul Adunărilor 
lui Dumnezeu din România 

- întocmirea unor proiecte de plantare de biserici și 
dezvoltarea bisericilor din cadrul Adunărilor lui 
Dumnezeu din România 

- intensificarea vizitelor pastorale la cei necredincioși. 
 
4. Educație Creștină 
 

Departamentul de Educație Creștină este condus de Dr. 
Emilia Ceuță. 

Au fost prezentate în Consiliu General standardele 
educaționale de calitate superioară a învățământului, 
cursurile de zi, intensive, serale, cursuri de weekend, on-
line. 
 
5. Noi zidim oameni 
 

Dr. Ioan Ceuță a făcut o prezentare a acestui program care 
cuprinde 4 cursuri: 

➢ Cursul 101 - Parteneriat cu Biserica Locală 
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➢ Cursul 201 - Experimentând msturitatea spirituală - 
Ucenici pentru secolul 21 

➢ Cursul 301 - Descoperind lucrarea personală 
➢ Cursul 401 - Trăind misiunea lui Hristos 

Urmează ca acest program să fie tipărit și apoi distribuit în 
fiecare biserică locală. 

Programul a fost votat în unanumitate. 
 
6. Biserica Contemporană 
 

Rev. Mark Guest a pregătit un material în legătură cu 
Biserica contemporană, pe care l-a prezentat în fața Consiliului 
General, după care au urmat discuții libere cu toți 
participanții. Invitatul special Părintele Stan Alexandru cita 
cuvintele lui Moses Rosess: „Dacă nu ne deschidem către 
lume, murim cu Teora în brațe”. Dr. Ioan Ceuță subliniază 
următoarele: „În bisericile contemporane veți întâlni 
✓ mesaje simple, relevante pentru problemele oamenilor 
✓ muzică relevantă 
✓ grupe de studiu, grupuri de părtășie (pe profesie, pe 

vârstă, etc.) 
✓ activități specifice (misiune, primire de oaspeți, 

parcare, bucătărie, etc.) 
✓ implicare în societate 
✓ biserici interrasiale (țigani, români, străini) 
✓ mega proiecte”. 

 
7.  Administrația Bisericii / Alegeri: Vicepreședinte, 

Coordonatori Zonali 
 

Președintele, Dr. Ioan Ceuță a citit condițiile de alegere 
prezentate în Statutul de organizare și funcționare al 
Adunărilor lui Dumnezeu din România. Adunarea Generală 
Națională a propus o comisie de numărare a voturilor. În urma 
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alegerilor s-a votat în unanimitate, ca Vicepreședinte, fratele 
Mihail Măndoiu. Dr. Ioan Ceuță, președintele Adunărilor lui 
Dumnezeu din România, a prezentat câteva aspecte legate de 
Coordonatorii Zonali. S-au stabilit cele două zone: Zona 1 și 
Zona 2. Pentru Zona 1 a fost ales fratele Daniel Petre, iar 
pentru Zona 2 a fost ales fratele Marian Pădureț. 

 
8. Cumpărarea unui vehicul 
 

Adunarea Generală Națională a votat în unanimitate 
cumpărarea unui microbuz de persoane performant și a 
propus ca vicepreședintele ales să adune banii necesari pentru 
achiziție. 

 
9. Programul Eklesia 
 

Acest program este un program de evidență a membrilor 
pe calculator. Programul a fost prezentat pe videoproiector, 
după care a fost votat în unanimitate de cei prezenți. 

 
10. Diverse 
 

În perioada 16-24 iunie 2007 un pastor nigerian a vizitat 
Adunările lui Dumnezeu din România, slujind în mai multe 
biserici. În perioada 6-8 septembrie 2007, s-a desfășurat la 
București, Conferința Persoanelor Singure. De asemenea, în 
perioada 4-10 octombrie 2007 au avut loc la București, 
lucrările Institutului Pastoral de Consiliere, iar în perioada 30 
octombrie-1 noiembrie 2007 s-au organizat, ca evenimente: 
Seminar, Conferință, Evanghelizare. Ca invitat special pentru 
acestea a fost Rev. Dr. Lazăr Gog. 
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AL XII-lea CONSILIU GENERAL - 2008 

 
Al XII-lea Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din 

România, s-a desfășurat în perioada 16-18 mai 2008, în Aula 
Universității Biblice din România. Însă, pe data de 15 mai 
2008, a avut loc examenul de recunoaștere în lucrare pentru 
următorii candidați: Mihail Măndoiu, Gheorghe Adam, Robert 
Baciu, Luminița Baciu, Florin Remeș, Aurel-Doru Seleș și Ion 
Cojocaru. După examen a urmat interviul cu toți candidații 
împreună cu soțiile lor. 

Lucrările Consiliului General au fost deschise de către Dr. 
Ioan Ceuță, Președintele Adunărilor lui Dumnezeu din 
România, care a prezentat ordinea de zi și a supus-o la vot, 
fiind votată în unanimitate. A fost prezentat raportul de 
activitate al Comitetului Executiv care cuprinde evenimentele 
cele mai importante care au avut loc: 

 
1. Activitatea organizatorică 
 

Comitetul Executiv s-a concentrat pe câteva acțiuni legate 
de recunoașterea Adunărilor lui Dumnezeu din România, ca 
Asociație Religioasă, conform Legii 489/2006, privind 
libertatea religioasă și regimul general al cultelor. În acest 
sens, în luna februarie 2007, a avut loc o întâlnire a 
reprezentanților diferitelor organizații și asociații, care au 
discutat aspecte legate de această lege. În luna mai 2007, 
Consiliul Național al Adunărilor lui Dumnezeu din România, 
hotărăște înregistrarea asociației, urmând apoi demersurile, 
întocmirea documentației și depunerea dosarului la 
Judecătorie. În luna octombrie 2007, s-a obținut hotărârea 
judecătorească de transformare a Asociației Adunările lui 
Dumnezeu din România, în Asociație Religioasă, iar în luna 
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noiembrie 2007, s-a obținut schimbarea Codului de 
Înregistrare Fiscală, după noua denumire. Mulțumim lui 
Dumnezeu pentru binecuvântările pe care ni le dă și pentru 
lucrarea Lui, care se dezvoltă așa de bine. Un număr 
considerabil de biserici au obținut personalitate juridică și Cod 
Fiscal. De asemenea, Adunările lui Dumnezeu din România a 
depus adrese pentru afilierea la diferite organizații naționale și 
internaționale, ca semn al dezvoltării relațiilor interconfe-
sionale. 

 
2. Activitatea Educativă 
 

Pregătirea personalului pastoral, educarea membrilor 
botezați, a copiilor și a tineretului, a devenit în ultimii ani unul 
dintre rolurile importante ale Comitetului Executiv. Dumnezeu   
ne-a binecuvântat cu Universitatea Biblică din România și până 
aici ne-am bucurat atât de sprijinul unor biserici din țară cât și 
de ajutorul fraților din America, de la Assemblies of God. În 
cadrul Universității Biblice din România, funcționează atât 
Institutul de Predicare, cât și Institutul de Consiliere Pastorală. 
Institutul de Predicare promovează pregătirea predicatorilor 
noi sau veterani pentru a învăța dezvoltarea spirituală și 
numerică a lucrării lui Hristos. Institutul de Consiliere Pastorală 
oferă cursuri celor care doresc să slujească în biserica locală 
cât și în centre de consiliere sau asistență socială. Sunt cursuri 
de impact pentru pastori, lucrători, lideri, menite a pregăti, 
atât profesional, cât și spiritual, pentru lucrul cu persoanele ce 
se confruntă cu probleme care necesită consiliere psihologică. 

În perioada 19-21 februarie 2007, a fost predat nivelul 1 cu 
o tematică foarte bogată: „Vindecarea Universului și a minții”,  
„A deveni o persoană nouă în Hristos”, „Beneficiile psihologice 
ale sfințirii”, „Consilierul ca și lucrător al lui Dumnezeu”, 
„Consilieri spirituali calificați”, „Biblia ca bază a consilierii”. 
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Nivelul 2 a fost predat în perioada 4-10 octombrie 2007, 
conținând de asemenea, o tematică amplă: „Consilierea ca 
metode de dezvoltare”, „Conceptul de EU, când și cum se 
formează”, „Consiliere premaritală”, „Consilierea tinerilor 
căsătoriți”, „Consiliere maritală”. 

Consilierea este un proces ce ne fortifică, ne conferă 
suplețea adaptării, ne capacitează să ne bucurăm de pace, 
fericire și echilibru, ne face stăpâni și slujitorii înțelepciunii 
profunde a spiritualității autentice care vine de sus. 

Activitatea Educativă a fost încununată de Conferința 
Națională a Femeilor, care s-a desfășurat la București, în luna 
martie 2008, cu tema „Impactul femeii creștine în lumea de 
azi”. De asemenea, Conferința Națională de Tineret a avut loc 
în luna aprilie 2008. 

 
3. Plantarea de noi biserici, Consolidarea bisericilor 

existente 
 

Viziunea Adunărilor lui Dumnezeu din România, este 
rezumată în trei cuvinte, deosebit de importante 

• Maturizare - pregătirea membrilor prin studierea 
cursului „Noi zidim oameni”. Pastorul care dorește să 
înceapă o nouă biserică, trebuie să aibă cursuri teologice 
și potențial corespunzător. 

• Misiune - călătorii misionare ale lucrătorilor și echipelor 
de evanghelizare, în bisericile din alte zone ale țării. 

• Multiplicare - bisericile vor fi multiplicate prin formarea 
de grupuri celulă și creșterea lor până la maturizare. 

Fiecare biserică este încurajată să organizeze cursuri biblice 
cu membrii bisericii, cursuri speciale pentru cei ce ocupă 
funcții în biserică și echipe de lucrători gata pentru seceriș. 
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4. Activitatea Editorială 
 

Printre realizările editoriale se numără și apariția revistei 
„Lumina Evangheliei”, a cursurilor și manualelor pentru 
Institutul de Predicare și Institutul de Consiliere Pastorală, a 
diferitelor pliante și buletine informative, dar și cărți „Impact 
Pastoral”, scrisă de Dr. Ioan Ceuţă. Pentru cititor această carte 
este o apă proaspătă în orice vreme, ilustrând aspecte 
personale ale vieţii de credinţă, începând din casa părintească 
şi „până la capătul lumii”, adică până în toate locurile în care 
„mâna cea bună a Domnului” (după expresia favorită a 
scriitorului), L-a călăuzit şi L-a trimis. S-a tipărit cartea „Noi 
zidim oameni” și sunt în pregătire alte cărți scrise de păstorii 
noștri. 

Le mulțumim tuturor celor care au contribuit substanțial ca 
aceste publicații să apară: Dr. Emilia Ceuță, Dr. Ioan Ceuță, 
Alina și Bety Ceuță, Silvia Călin, Marcela Popescu, Camelia 
Jagolea, Sue și Mark Guest, pastor Mihail Măndoiu, Pastor, 
Iosif Fabian și nu în ultimul rând pastorului Luca Miu, cel care 
le tipărește. 

 
5. Activitatea misionar-evanghelistică 
 

Cu ajutorul Domnului frații din Comitetul Executiv au reușit 
să călătorească și să viziteze toate bisericile din organizație. Au 
petrecut timp cu pastorul, comitetul și alți membri ai bisericii 
și au putut asculta progresul și confruntările bisericii locale și 
ale liderilor. Bucuria pe care au avut-o în aceste discuții a fost 
manifestată prin dedicarea liderilor și a bisericilor locale. Una 
din prioritățile noastre este vizitarea bisericilor cu echipe 
pastorale. Văzând nevoia de semănare a Cuvântului lui 
Dumnezeu, sunt programate trei evanghelizări masive în cele 
trei zone: 1-8 noiembrie 2008 - Zona 1, 14-22 martie 2009 - 
Zona 3, 3-10 octombrie 2009 - Zona 2. 
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6. Alegeri zonale 
 

În perioada aprilie-mai 2008, în cadrul Adunărilor lui 
Dumnezeu din România, au avut loc alegeri pentru 
Coordonatorii Zonali și pentru Consiliile Zonale. La București s-
au desfășurat alegerile pentru Zona 1, la Bacău pentru Zona 2 
și la Simeria pentru Zona 3. La aceste alegeri au fost 
prezentate Bisericile care fac parte din Asociația Religioasă, 
Viziunea Adunărilor lui Dumnezeu din România, Viziunea 
Bisericilor din Zonă, Evanghelizările care vor avea loc în 
următoarele luni. Comitetul Executiv a participat în mod direct 
la fiecare dintre cele trei alegeri zonale. 

 
7. Pregătirea, Perfecționarea și Promovarea Liderilor 
 

Linia prioritară pentru Adunările lui Dumnezeu din 
România, este Pregătirea, Perfecționarea și Promovarea 
Liderilor. S-a hotărât înființarea unui Institut de Conducere, 
prin care să oferim cursuri și materiale didactice celor care vor 
să devină lideri de impact și care să schimbe „status-que”. 
Dorința noastră este ca familia Adunările lui Dumnezeu din 
România să fie formată din lideri puternici care să schimbe 
biserica, zona, țara și lumea.  

Cel de-al XII-lea Consiliul General s-a încheiat cu un serviciu 
de ordinare a noilor lucrători. 
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AL XIII-lea CONSILIU GENERAL - 2009 

 
Al XIII-lea Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din 

România, a avut loc la București, pe data de 29-30 mai 2009, în 
Aula Universității Biblice din România. Au participat lucrători 
din toată țara împreună cu delegații bisericilor. Ordinea de zi a 
fost votată în unanimitate și este structurată astfel: 

1. Raport Comitet Executiv/ Consiliu Național 
- Raport de activitate 
- Raport financiar 
- Buget 2010 

2. Autorizații de funcționare 
3. Consilii Zonale 

- Prezentare Biserici/ Păstori 
- Reînnoirea acreditării 

4. Departamente: Administrație, Arhivă, Educație, Lucrarea 
cu bărbații, Lucrarea cu femeile, Misiune/ Plantare de 
biserici, Muzică, Tineret, Social 

5. Cursuri de perfecționare lideri, cursuri de zi, cursurile 
SALT 

6. Evanghelizări 2009-2010 
7. Revista „Lumina Evangheliei” 
8. Diverse 
Este prezentat raportul de activitate care cuprinde cele mai 

importante realizări şi evenimente care au avut loc în perioadă 
precedentă: 

 
1. Activitatea organizatorică 
 

Conform statutului de organizare şi funcţionare al 
Asociaţiei Religioase, activitatea organizatorică se desfăşoară 
după cum urmează: Adunarea Generală Naţională este 
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organul suprem de îndrumare şi control, alcătuit din 
totalitatea asociaţilor, care stabileşte strategii şi obiective 
generale ale asociaţiei, aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, 
modifică Statutul de organizare şi funcţionare şi orice alte 
atribuţii; Consiliul Naţional este alcătuit din Comitetul Executiv 
(Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar/Trezorier General) şi 
Coordonatorii Zonali care prezintă Adunării Generale 
Naţionale raportul de activitate pe perioada anterioară şi 
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală 
Naţională. 

În şedinţa de lucru din data de 30.07.2008, Comiteul 
Executiv a stabilit întâlnirile zonale din luna septembrie 2008, 
a întocmit programarea echipelor de evanghelizare şi a 
bisericilor din zona 1, evanghelizare desfăşurată în luna 
noiembrie 2008, a stabilit calendarul de Studiu Biblic pentru 
anul 2009, a pregătit referate pentru întâlnirile zonale şi a 
discutat despre schimbarea denumirii filialelor conform noii 
denumiri a Asociaţiei Religioase. De asemenea, a stabilit 
datele de desfăşurare a cursurilor Institutului de Consiliere 
Pastorală şi a Institutului de Pregătire a Predicatorilor, în luna 
octombrie 2008. 

   Într-o altă şedinţă de lucru din data de 20.11.2008, 
Comitetul Executiv a făcut o verificare scriptică a lucrătorilor şi 
bisericilor din Adunările lui Dumnezeu din România, a discutat 
modelul autorizaţiilor de funcţionare pentru biserici, Codul 
deontolologic, caietul de sarcini, regulamentul de ordine 
interioară şi a stabilit ca dată a Adunării Generale Naţionale 
data de 30 mai 2009. În prezent funcţionează 38 de biserici 
plus punctele de predicare şi sunt acreditaţi 55 de lucrători. 
Menţionăm că nu sunt trecuţi diaconii şi presbiterii din 
bisericile locale. 

În a treia şedinţă de lucru din data de 03.02.2009, 
Comitetul Executiv a discutat de întâlnirea liderilor din 
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Assemblies of God din Europa, de relaţia cu Bisericile din 
Republica Moldova, de cursurile SALT şi de evanghelizarea din 
luna mai 2009. 

În şedinţa din 29.05.2009, Consiliul Naţional a aprobat 
modelul de autorizaţie pentru filiale şi puncte de predicare. 
Noile autorizaţii se vor elibera începând cu data de 01 
septembrie 2009. 

Din punct de vedere organizatoric îi mulţumim Domnului 
pentru binecuvântările pe care ni le dă pentru lucrarea Lui 
care se dezvoltă aşa de bine. Menţionăm faptul că şi alte 
biserici care nu aparţin organizaţiei noastre şi-au exprimat 
dorinţa de a se afilia la Adunările lui Dumnezeu din România 
privind la modul nostru de organizare.  

 
2. Activitatea Educativă 
 

Aşa cum întotdeauna rolul important al Consiliului Naţional 
a fost pregătirea personalului pastoral, educaţia membrilor 
botezaţi, a copiilor şi a tineretului, acest rol rămâne în 
continuare în atenţia Consiliului Naţional. 

Dumnezeu ne-a binecuvântat cu Universitatea Biblică din 
România, instituţie care pregăteşte lucrători.  

În zilele de 06 şi 07 octombrie 2008, Institutul de Consiliere 
Pastorală în colaborare cu Emerge Ministries, USA, a oferit 
cursuri de consiliere celor care doresc să slujească în biserica 
locală cât şi în centre de consiliere sau asistenţă socială. 
Aceste cursuri au fost menite să pregătească atât profesional 
cât şi spiritual pe cei care lucrează cu persoanele care se 
confruntă cu probleme psihologice. Programul acestor 
seminarii a fost condus de Dr. Wayne Benson şi Dr. Don Lichi şi 
a cuprins mai multe sesiuni. 

În zilele de 08 - 10 octombrie 2008, Rev. Robert Crabtree, 
fost superintendent al Assemblies of God, stat Ohio, în cadrul 
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cursurilor organizate de Institutul de Pregătire al 
Predicatorilor, a oferit o ambianţă plăcută prezentând ca 
profesor mai multe teme: Noi suntem oameni însemnaţi; Noi 
suntem schimbaţi prin puterea Cuvântului; Noi suntem 
marcaţi de experienţa noastră; Probleme ce confruntă biserica 
– Homosexualitatea, Contracepţia, Fertilizarea în vitro, 
Clonarea, Avortul. De asemenea: Moartea naturală, Eutanasia, 
Celulele sten, Divorţul şi căsătoria. 

Avem bucuria de a vă anunţa despre înfiinţarea noului 
Centru de Consiliere care oferă următoarele servicii: 
Consilierea copilului şi adolescentului, Consilierea adultului, 
Consilierea premaritală şi maritală, Consilierea toxicode-
pendenţă, Consilierea păstorilor, Consilierea liderilor şi 
oamenilor de afaceri. 

Activitatea educativă se referă şi la pregătirea tinerilor 
pentru lucrare. Astfel, în data de 18 octombrie 2008 a avut loc 
la Jimbolia Conferinţa Zonală de Tineret, conferinţă ce a 
găzduit zeci de tineri interesaţi de schimbarea pe care o face 
Dumnezeu în viaţa bisericii şi pregătirea ei pentru marea 
trezire.  

Datorită experienţei acumulate de-a lungul anilor de slujire 
şi a cunoştinţelor dobândite prin intermediul căilor de 
pregătire puse la dispoziţie de Adunările lui Dumnezeu, un 
număr frumos de lucrători au dobândit recunoaşterea de 
păstori în urma unui examen de verificare a cunoştinţelor pe 
data de 01 noiembrie 2008. Recunoaşterea lor s-a desfăşurat 
într-un cadru festiv organizat în Biserica Harul, Bucureşti.  

Dacă liderii bisericii se pregătesc necontenit, dacă tinerii 
sunt interesaţi de schimbare şi femeile bisericii se 
perfecţionează. Astfel, pe data de 06 şi 07 martie 2009 la 
Bucureşti a avut loc Conferinţa Naţională a Femeilor 
coordonată de Dr. Emilia Ceuţă. Au fost prezentate mai multe 
seminarii precum: Echilibrul într-o lume dezechilibrată, Cum 
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să-ţi găseşti echilibrul în viaţă?, Cinci paşi pentru o viaţă 
echilibrată. 

De asemenea, o altă întâlnire educativă a avut loc 
săptămâna aceasta 25 – 28 mai 2009 organizată la Ploieşti. O 
echipă de profesori condusă de dr. Ray Lamoreaux, 
preşedintele organizaţiei Victorious Christian Living 
International au predat cursuri de tip SALT, cursuri de 
ucenicizare bogate în resurse spirituale pentru lideri şi pentru 
lucrători dar şi pentru cei ce vor începe de la zero. De aceste 
resurse au beneficiat nu numai cei din Adunările lui 
Dumnezeu, ci şi cei care fac parte din alte confesiuni 
religioase. 

Comitetul Executiv are în atenţia sa pregătirea liderilor 
pentru lucrare. Cursurile de perfecţionare a liderilor se vor 
face pe o perioadă de 25 de zile, începând din luna octombrie 
2009. Se vor forma serii de 15 – 30 de studenţi atât bărbaţi cât 
şi femei. Profesorii care vor preda aceste cursuri de 
perfecţionare vor fi din străinătate şi din România. Forma, 
programul şi costurile acestor cursuri se vor stabili de către 
Comitetul Executiv. După terminarea cursurilor, liderii vor 
putea fi recunoscuţi în lucrare. 

Dorim să menţionăm faptul că studenţii Universităţii Biblice 
din România au susţinut examenul de licenţă la Universitatea 
Bucureşti – Facultatea de Teologie Baptistă, lucrul pentru 
care-i mulţumim lui Dumnezeu. Dorim ca păstorii şi lucrătorii 
din Adunările lui Dumnezeu din România să obţină cât mai 
multe diplome (de licenţă, master şi doctorat). 

Mulţumim tuturor pentru participarea activă la fiecare din 
aceste întâlniri de educaţie şi Dumnezeu să vă răsplătească din 
bleşug efortul pentru susţinerea activităţii educaţionale.  
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3. Consolidarea Bisericilor existente prin maturizare, 
misiune și multiplicare 

 

Fiecare membru din Adunările lui Dumnezeu este convins 
că trebuie să se maturizeze spiritual. Biblia acordă o mare 
importanţă acestui proces. Totuşi viaţa noastră de credinţă nu 
este altceva decât urcuşuri şi coborâşuri succesive. Ne 
întrebăm dacă mai este posibil să dezvoltăm în caracterul 
nostru trăsăturile Domnului Isus. Iată câţiva paşi pentru 
maturizare: Conştientizează nevoia şi depune efort maxim 
pentru a ajunge într-o stare spirituală mai bună, fii motivat de 
premiul maturizării spirituale şi recunoaşte resursele divine 
pentru a-ţi îmbunătăţii starea spirituală mai mult. 

Cele două călătorii misionare din lunile februarie-martie şi 
iunie 2008 efectuate de dr. Ioan Ceuţă însoţit de păstori din 
Adunările lui Dumnezeu, în nordul Moldovei şi în sudul 
Moldovei au croit cărări drepte pentru misiune şi au sădit în 
inima lucrătorilor o puternică dăruire pentru slujire şi acel 
spirit al sacrificiului. Bisericile şi păstorii vizitaţi au putut 
înţelege modul de gândire al Adunărilor lui Dumnezeu din 
România.  

La întâlnirile zonale care au avut loc în luna septembrie 
2008 în cele trei zone ale Adunărilor lui Dumnezeu -06 
septembrie la Ploieşti, 13 septembrie la Brăila şi 20 
septembrie la Tg. Jiu – accentul mare s-a pus pe consolidarea 
bisericilor prin programul de misiune, evanghelizare, atât prin 
referatele prezentate cât şi prin programarea serilor de 
evanghelizare desfăşurate în perioada 01-05 noiembrie 2008. 
În această evanghelizare s-au implicat următoarele echipe 
conduse de păstorii: Adegbenjo John- Bucureşti, Fabian Iosif- 
Bucureşti, Huţan Mugurel- Roman, Munteanu Alexandru- 
Focşani, Petre Daniel- Bucureşti, Ralia Costică- Brăila şi Remeş 
Florin- Simeria. Bisericile din zona 1 care şi-au deschis uşa şi 
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inima pentru primirea Cuvântului şi a echipelor de misiune au 
fost: „Harul” Bucureşti, „Sfânta Treime” Mogoşoaia, 
„Filadelfia” Buftea, „S.O.S.” Ploieşti, „Sion” Ploieşti, „Harul” 
Mănăstirea şi „Maranata” Spanţov. 

În frumoasele zile de primăvară, 14- 20 martie 2009, 
corabia Adunărilor lui Dumnezeu a continuat călătoria pe un 
alt traseu, de data aceasta oprindu-se în porturile altor biserici 
din zona III, precum: „Eklesia” Simeria, „Emanuel” Aţel, 
„Betel” Alma Dumbrăveni, „Emanuel” Băgaciu, „Bunul 
Samaritean” Petrila, „Betel” Tg.Jiu şi „Exodul” Jimbolia. 
Echipele de pescari conduse de dr. Ioan Ceuţă şi-au pregătit 
mrejile pentru pescuire. În amurgul splendid al serilor pescarii: 
Petre Daniel, Adam Gheorghe, Sfetcu Virgil, Măndoiu Mihail, 
Fabian Iosif şi Trifu Ştefan slujeau cu multă dăruire înviorând 
inimi căzute în disperare şi aducând făpturii slabe mult râvnita 
îmbărbătare.  

În această săptămână 24-28 mai 2009 din nou: „Pescarii 
puşi de Duhul Sfânt/ Stau şi-ascultă de Cuvânt/ Şi chiar de 
este-o apă-adâncă/ Ei toţi cu mreaja lor aruncă./Le strânge 
Domnu-n nadă peşte/ Când duc prin lume-o bună veste/ Li-e 
drag menirea de pescar/ Ce-adună peşte mult prin har.” 

Cele câteva seri de evanghelizare au fost din nou o sursă de 
consolidare spirituală. „Ca apa proaspătă pentru un om obosit, 
aşa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată (Prov. 
25:25). 

Fiecare dintre noi trebuie să ne dorim să atingem 
potenţialul maxim în lucrare, pentru că bisericile au nevoie de 
mesaje pline de viaţă şi de putere. Consolidarea lor prin 
multiplicare este o ţintă de mult dorită. România are mulţi 
oameni de valoare care au nevoie de vindecare şi întoarcere la 
Dumnezeu. Mulţumim Domnului pentru peştele adunat în 
corabie în urma acestui proiect de evanghelizare.  
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4. Activitatea Editorială 
 

Datorită dezvoltării sistemului de informaţii, Adunările lui 
Dumnezeu din România şi-a creat o pagină de internet 
www.aog.ro unde sunt postate informaţii cu privire la 
activităţile din trecut, cele prezente şi cele viitoare. 
Informaţiile sunt cu privire la Organizaţie, Conducere, Biserici, 
Istoric, Crez, Statut, Istorie şi învăţături, Revista Lumina 
Evangheliei, Calendar, Conferinţe, Video, Anunţuri, Linkuri, 
Internaţional, Conturile pentru donaţii şi Adresele de contact.  
De asemenea, sunt postate interviurile şi slujbele de 
evanghelizare realizate de dr. Ioan Ceuţă. Aceasta este o 
realizare de ultimă oră având acces la pagină vizitatori din mai 
multe ţări ale lumii. 

Apariţia revistei „Lumina Evangheliei” este un alt tip de 
informaţii care cuprinde: Editoriale, Articole, Mărturii, 
Evenimente creştine legate de activitatea organizaţiei, dar şi 
de alte activităţi. Are o grafică deosebită fiind lucrată de o 
echipă specializată în Germania. Mulţumim tuturor celor care 
petrec mult timp cu condeiul în mână aşternând pe hârtie 
gândurile lor în articole de tot felul. Dumnezeu să le dea 
resurse bogate de care să se bucure şi alţii. Comitetul Executiv 
apreciază foarte mult calitatea informaţiilor şi oamenii cu 
suflet pentru editură. 

 
5. Alte activități desfășurate 
 

În perioada 17-19 septembrie 2008 fr. Mihail Măndoiu, 
Vicepreşedintele Adunărilor lui Dumnezeu a participat ca 
delegat din partea Comitetului Executiv la un Mic Dejun cu 
Rugăciune organizat de Parlamentul României.  

În perioada 24- 28 noiembrie 2008 în aula Universităţii 
Biblice din România a avut loc Prayer Summit, un Summit de 
Rugăciune organizat de „Străjerii” din Europa şi din România 

http://www.aog.ro/
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sub îndrumarea pastorului Ioan Peia. A fost un timp 
binecuvântat petrecut aici în Campus, unde sute de suflete au 
experimentat prezenţa Domnului într-un mod deosebit şi au 
primit vindecare sufletească şi trupească. 

O altă conferinţă s-a desfăşurat în perioada 22-24 ianuarie 
2009 tot în aula Universităţii Biblice. Această conferinţă s-a 
numit „Vindecare şi Împărăţie” cu Peter Horobin organizată de 
Ellel Ministries International. Au participat sute de persoane 
printre care şi păstori din Adunările lui Dumnezeu. Mesajele 
au fost pline de putere şi au pătruns în toate ungherele 
ascunse ale inimii. 

Conferinţa – Mandatul de un milion de lideri - programată 
pe data de 27- 28 martie 2009 de Equip, organizaţia lui John 
Maxwell, s-a desfăşurat în Biserica Antiohia din Bucureşti. Iată 
câteva teme ale conferinţei: Conducerea şi creşterea 
personală, Conducerea şi credibilitatea, Conducerea şi 
relaţiile, Conducătorul ca şi antrenor: construirea unei echipe 
eficiente, Scopul final al conducerii. Din partea Comitetului 
Executiv a participat dr. Ioan Ceuţă, Preşedintele Adunărilor lui 
Dumnezeu.  

 
6. Implicarea în viața comunității 
 

 Fără o participare activă a bisericilor locale şi a organizaţiei 
în viaţa comunităţii nu este o lucrare completă. De aceea, 
biserica locală trebuie să răspundă nevoilor concrete ale 
comunităţii de oameni în care este aşezată, prin anumite 
proiecte sociale pe care le dezvoltă. 

În atenţia Comitetului Executiv a fost Leprozeria de la 
Tichileşti, Jud. Tulcea, prin vizita efectuată de dr. Ioan Ceuţă în 
data de 12.06.2008. Viaţa celor 23 de leproşi din colonia din 
Deltă se ameliorează. În anul 1930, existau 200 de pacienţi la 
Tichileşti, colonia urmând să fie închisă o dată cu stingerea din 
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viaţă a ultimului suferind. Acum, situaţia s-a ameliorat şi nu 
prezintă risc de transmitere, iar boala este pe cale să se stingă 
în România, spun specialiştii. 

Comitetul Executiv a efecutat de asemenea, o vizită la Azilul 
de bătrâni din Solonţ, jud. Bacău, în 2008. Acest azil oferă 
servicii de cazare, alimentaţie, servicii medicale pentru 
persoanele în vârstă. O mână de ajutor întinsă din partea 
Adunărilor lui Dumnezeu din România a fost ca nişte mere de 
aur într-un coşuleţ de argint. „Să nu obosim în facerea binelui, 
căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de 
oboseală (Gal.6:9).” 

Cantina socială „Harul” din Bucureşti este de asemenea, 
supravegheată de Comitetul Executiv al Adunărilor lui 
Dumnezeu din România şi reprezintă un alt proiect în 
comunitatea de oameni în care trăim. În prezent peste 150 de 
persoane, de luni până vineri, beneficiază de serviciile 
cantinei: o masă caldă pe zi la cantină sau la domiciliu, 
consiliere psihologică şi juridică, activităţi de club, relaxare şi 
relaţionare inter-umană. Împreună cu Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sect.6, Cantina socială 
contribuie la îmbunătăţirea situaţiei sociale a persoanelor 
marginalizate de pe raza sectorului 6.  

Nu ne-ar ajunge timpul să evaluăm toate situaţiile în care 
Adunările lui Dumnezeu din România este implicată în mod 
direct sau colateral, dar dorim să subliniem ceva important în 
închiere: „În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu 
duhul. Slujiţi Domnului.” (Rom.12:11) „Nu fi îndoielnic în 
muncă, păstrează-te la punctul de fierbere prin Duhul Sfânt, fă 
slujba de rob pentru Stăpânul tău.” (Harrington C.Lee) 

S-a hotărât ca Autorizațiile de funcționare să fie date în 
primul rând la bisericile care și-au plătit contribuția și la 
păstorii care sunt în rânduială cu zeciuiala. Consiliul General a 
votat în unanimitate cele două modele de autorizații. Fratele 
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Marian Năstase a fost propus Coordonator Național care se va 
ocupa de cursurile SALT. Consiliul General s-a încheiat cu o 
poză de grup. 
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AL XIV - lea CONSILIU GENERAL - 2010 

 
Al XIV-lea Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din 

România, s-a desfășurat pe data de 8 mai 2010, în Aula 
Universității Biblice. Au participat mai mulți păstori din țară și 
au votat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

1. Raportul de activitate al Comitetului Executiv/Consiliului 
Național 

2. Raportul Financiar 
3. Numirile pe departamente 
4. Schimbarea Certificatelor de lucrători 
5. Schimbarea denumirii de filiale conform noului Statut de 

Organizare și Funcționare al Asociației Religioase 
Adunările lui Dumnezeu din România 

6. Înmânarea diplomelor absolvenților UBR - AD 
7. Recunoașterea în lucrare a noilor lucrători 
8. Diverse 
Raportul de activitate al Consiliului Naţional se referă la 

cele mai importante evenimente care au avut loc în perioada 
precedentă: 

 
1. Activitatea organizatorică 
 

În luna iulie 2009, Comitetul Executiv a stabilit un turneu de 
evanghelizare cu pastor Tunde Bolanta din Nigeria pentru 
perioada iulie- august în următoarele biserici: Ekklesia Simeria, 
Betel Tg. Jiu, SOS Ploieşti şi Harul Bucureşti. 

De asemenea, în şedinţa de lucru a Comitetului Executiv au 
fost fixate datele de desfăşurare a cursurilor de perfecţionare 
a liderilor în perioadele octombrie - noiembrie 2009, ianuarie - 
februarie şi aprilie -mai 2010. 
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Comitetul Executiv a făcut o verificare a tuturor lucrătorilor 
şi bisericilor din Adunările lui Dumnezeu din România. În 
prezent funcţionează 42 de biserici şi puncte de predicare şi 
sunt acreditaţi 56 de lucrători urmând ca alţi 5 să fie astăzi 
recunoscuţi în lucrare. 

Pe data de 14 nov. 2009 au fost eliberate primele 
Autorizaţii de funcţionare atât pentru bisericile mari cât şi 
pentru punctele de predicare, urmând ca şi celelalte biserici să 
le primească. 

În această perioadă au fost afiliate la Adunările lui 
Dumnezeu din România următoarele biserici: Filadelfia 
Năvodari – 15.11.2009, Filadelfia Hanu Conachi, jud. Galaţi – 
13.12.2009, Cuvântul Credinţei Galaţi – 13.12.2009, şi Betel 
Ţigmandru, jud. Mureş – 28.03.2010. 

Într-o altă şedinţă de lucru Comitetul Executiv a stabilit 
conform art. 73 din Statutul de Organizare şi Funcţionare al 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România un 
Consiliu de Coordonare începând cu 1 iunie 2010 – 1 iunie 
2011 şi câteva numiri pe departamente cum ar fi: 
Departamentul de Evanghelizare, Lucrarea cu Rromii, Lucrarea 
Femeilor, Misiune şi Plantare de Biserici, Tineret şi Mentorare 
Pastorală. 

Mulţumim Domnului pentru binecuvântările pe care le 
primim pentru dezvoltarea bisericilor şi a lucrării Lui în 
România.    

 
2. Activitatea Educativă 
 

Un alt eveniment important care s-a desfășurat în Aula 
Universității Biblice din România, în perioada 12-14 noiembrie 
2009, a fost Seminarul European de Leadership. Invitat special 
a fost Daniel Foo, pastor senior al Bisericii Bethesda din 
Singapore. Predică în Singapore și în numeroase alte națiuni la 
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biserici și organizații creștine, fiind de asemenea în Consiliul 
profesoral al Institutului Hagai, institut cu care Universitatea 
Biblică din România este în colaborare. 

În prima zi, pe data de 12 noiembrie, în cursul dimineții, s-a 
întrunit Comisia de Ordinare din cadrul Asociației Religioase 
Adunările lui Dumnezeu din România, în Sala de Consiliu, 
alcătuită din următorii păstori: Mihail Măndoiu - 
Vicepreședinte, Iosif Fabian - Secretar General, Marian 
Năstase - Coordonator Zona 1, Marian Pădureț - Coordonator 
Zona 2, Gheorghe Adam - Membru. La interviul pentru 
recunoașterea în lucrare au participat următorii candidați: 
Iancu Cristian - Lucrător Atestat, Radu Dumitru - Lucrător 
Atestat, Lingurar Ion - Ordinare, Eliseev Ruslan - Lucrător 
Atestat, Gurgaș Eugen Leonard - Lucrător Atestat. După 
interviul acordat Comisia de Ordinare a dispus pentru 
candidați, examinarea lor în scris. După amiază, au urmat două 
sesiuni de leadership.  

A doua zi, 13 noiembrie și a treia zi, 14 noiembrie, au fost 
dedicate sesiunilor de leadership, ceremoniei de înmânare a 
diplomelor, recunoașterea în lucrare (Ordinare) și înmânării 
legitimațiilor de lucrători, Autorizații de funcționare Biserici. 

Cursurile au continuat apoi în a doua perioadă 11 ianuarie – 
6 februarie 2010, participând un număr frumos de studenţi. 

Nu numai bărbaţii se pregătesc pentru a deveni lideri ci şi 
femeile se perfecţionează. În luna martie 2010 a avut loc la 
Adunările lui Dumnezeu din România, Conferinţa Naţională a 
Femeilor coordonată de Dr. Emilia Ceuţă. A fost o conferinţă 
excepţională de educaţie, consolidare şi implicare mai multă a 
femeilor în lucrare. 

În a treia perioadă 12 aprilie – 7 mai 2010 din nou au avut 
loc în Campusul Universitar cursurile de perfecţionare a 
liderilor. Această perioadă s-a deschis printr-un seminar de 
două zile condus de pastorul Daniel Foo din Singapore şi a 
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continuat cu alţi profesori pregătiţi în anii precedenţi la 
Universitatea Biblică din România. Pe lângă lucrătorii 
recunoscuţi până acum de Adunările lui Dumnezeu din 
România astăzi primesc recunoaşterea şi alţii care au 
participat la aceste cursuri de perfecţionare a liderilor: David 
Adrian, Dârvaru Ion, Vereş Ioan, Alecsandru Doru, Grancea 
Daniel şi Dănăşel Dumitru. 

Pentru participarea la aceste cursuri de perfecţionare le 
mulţumim tuturor şi Dumnezeu să vă răsplătească din belşug 
efortul pentru susţinerea educaţiei creştine în cadrul 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România de a 
deveni lideri. 

 
3. Maturizare, Misiune și Multiplicare 
 

Toţi suntem convinşi că trebuie să ne maturizăm spiritual. 
Datorită urcuşurilor şi coborâşurilor din viaţa noastră, ne 
întrebăm dacă mai este posibil să dezvoltăm în caracterul 
nostru trăsăturile Domnului Isus. Biblia acordă o mare 
importanţă acestui proces de maturizare. 

În perioada iulie – august 2009 cu ocazia vizitei pastorului 
Tunde Bolanta din Nigeria în ţara noastră, s-a desfăşurat un 
turneu de evanghelizare în câteva oraşe mari precum: Simeria, 
Tg. Jiu, Ploieşti şi Bucureşti. Dr. Ioan Ceuţă, preşedintele 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România şi 
pastorul Mihail Măndoiu, vicepreşedintele asociaţiei 
religioase, au călătorit împreună cu Tunde Bolanta croind 
cărări drepte pentru misiune şi sădind în inima oamenilor 
Cuvântul lui Dumnezeu iar în inima lucrătorilor o puternică 
dăruire pentru slujire şi acel spirit al sacrificiului. 

O altă călătorie misionară a avut loc în perioada 6 aprilie – 
9 aprilie 2010 în nordul ţării. Pastorul Daniel Foo cu soţia şi dr. 
Ioan Ceuţă cu soţia au vizitat trei biserici din judeţul Suceava.  
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4. Activitatea Editorială 
 

Datorită dezvoltării sistemului de informaţii, cele mai multe 
informaţii în legătură cu organizaţia noastră sunt postate pe 
pagina de internet www.aog.ro. De asemenea, s-au tipărit: 
Lista Oficială cu Filiale, Biserici şi Pastori din Asociaţia 
Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România, Statutul de 
Organizare şi Funcţionare şi noile Certificate de Recunoaştere 
ca lucrători. 

 
5. Alte activități desfășurate 
 

Cu ocazia împlinirii a 550 de ani de la înfiinţarea oraşului 
Bucureşti, Comitetul Executiv a participat la evenimentul 
„Zilele Bucureştiului” organizat în mai multe biserici din 
Bucureşti: Maranata, Sfânta Treime, Emanuel, Biserica 
Internaţională Harul. 

De asemenea, Comitetul Executiv a fost prezent la 
întâlnirea liderilor din mai multe biserici care s-a desfăşurat la 
Parlamentul României, a primit vizita vicepreşedintelui de la 
Institutul Hagai, Sundar Sugma, a preşedintelui Comisiei de 
Educaţie şi Cultură din Parlamentul European, MEP Hannu 
Takula. Anul 2010 a fost declarat – ANUL LIDERILOR. 

Comitetul Executiv este implicat nu numai în acţiuni 
spirituale ci şi în proiecte sociale. Spre exemplu la Cantina 
socială Harul din Bucureşti numarul celor care beneficiază de 
serviciile sociale se apropie de 300 de copii şi adulţi. Împreună 
cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
sect. 6, Cantina socială contribuie la îmbunătaţirea situaţiei 
sociale a oamenilor din comunitate.  

Un eveniment nedorit de nimeni care a lăsat în urma lui un 
gol imens şi multă durere a fost trecerea la Domnul a fraţilor 
păstori Nicolae Stancu şi Emil Budulea.  

http://www.aog.ro/
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AL XV-lea CONSILIU GENERAL - 2011 
 

Al XV-lea Consiliu General a reunit la București păstori din 
toată țara, în perioada 27-29 mai 2011, în Aula Universității 
Biblice din România. Ordinea de zi a fost votată în unanimitate 
și prezintă următoarea structură: 

 

1. Raportul Consiliului Director/ Consiliului Naţional 
2. Aprobarea modificărilor propuse la Statutul şi Actul 

Constitutiv al Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România 

3. Alegere Consiliul Director & Directori Naţionali 
4. Viziunea Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu 
din România 2020 

5. Probleme organizatorice ale Asociaţiei 
6. Diverse 
 

Raportul de activitate al Consiliului Naţional se referă la 
cele mai importante activități care s-au desfășurat în cadrul 
departamentelor așa cum au funcționat ele până acum: 

 
1. Activitatea organizatorică a Comitetului Executiv 
 

În şedinţa de lucru a Comitetului Executiv au fost fixate 
datele de desfăşurare a cursurilor de perfecţionare a liderilor: 
sesiuni pentru bărbaţi, în perioadele 18 oct. – 13 nov. 2010, 22 
nov. – 17 dec. 2010, 17 ian. – 11 feb. 2011 şi 2 mai – 27 mai 
2011, şi sesiune special pentru femei în perioada 28 feb. – 25 
mar. 2011. 

Comitetul Executiv a făcut o verificare a tuturor lucrătorilor 
şi bisericilor din Adunările lui Dumnezeu din România. În 
prezent funcţionează 42 de biserici şi sunt acreditaţi 54 de 
lucrători urmând ca şi alţii să fie recunoscuţi în lucrare. 
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Într-o altă şedinţă de lucru ce s-a desfăşurat în zilele de 2-3 
mai 2011, Comitetul Executiv împreună cu o comisie de 
analiză formată din păstori loiali organizaţiei a întocmit 
proiectul de modificare a Statutului de Organizare şi 
Funcţionare şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei Religioase 
Adunările lui Dumnezeu din România. 

În cele ce urmează Comitetul Executiv s-a implicat în 
activitatea fiecărui departament în parte atât pe plan spiritual 
cât și social. Mulţumim Domnului pentru binecuvântările pe 
care le primim pentru dezvoltarea bisericilor şi a lucrării Lui în 
România.    

 
2. Departamentul de Misiune și Plantare de biserici 
 

Prima călătorie misionară din anul 2011 a fost făcută pe 
data de 29-30 ianuarie în Bulgaria, la Russe. Un grup mai mare 
de tineri, adulţi şi lucrători condus de Dr. Ioan Ceuţă, 
Preşedintele Adunărilor lui Dumnezeu din România, a vizitat 
Biserica episcopului, pastor Peter Georgiev. Mesajul împărtăşit 
de Dr. Ioan Ceuţă a fost ca un pahar de apă pentru omul 
obosit şi ca un balsam vindecător pentru suflet şi trup.  

În data de 11-13 martie 2011, o delegaţie format din Dr. 
Ioan Ceuţă, pastor Luca Miu şi pastor Ruslan Eliseev au vizitat 
mai multe biserici din Republica Moldova participând la mai 
multe întâlniri de evanghelizare şi părtăşie cu fraţii de peste 
Prut.  

În data de 19-20 martie 2011 şi 30 aprilie - 1 mai 2011, 
pastor Alvaro Montenegro din Norvegia a fost oaspetele 
nostru special care a predicat Cuvântul Domnului în Aula UBR. 
Mulţi au fost atinşi de prezenţa lui Dumnezeu şi au primit 
vindecare în urma rugăciunilor făcute. 

Deasemenea, în data de 2-3 aprilie 2011, am avut vizita 
Episcopului, pastor Peter Georgiev din Bulgaria care împreună 
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cu un număr de 175 de membri din Biserica din Russe au adus 
un suflu nou lucrării lui Dumnezeu din România. 

În data de 9-10 aprilie 2011, un grup format din mai mulţi 
fraţi şi surori condus de Dr. Ioan Ceuţă au mers într-o călătorie 
misionară la Braşov participând la slujba bisericii „Candela”, iar 
la întoarcere au participat la slujbă în Biserica S.O.S. Ploieşti, 
unde este pastor fr. Marian Năstase. 

În zilele de sâmbătă şi duminică, 7-8 mai 2011, au fost Zilele 
Bibliei în Bucureşti. Cu ocazia acestui eveniment s-au amplasat 
mai multe corturi în pieţele Capitalei, oamenii au fost 
intervievaţi, li s-au dat broşuri, pliante şi biblii şi au fost invitaţi 
să vină la Biserică. Mulţi dintre ei răspund acum chemării.   

Un alt eveniment de care am avut parte a fost pe data de 
15 mai 2011, când un grup din Biserica “Candela” Braşov a 
participat împreună cu noi la slujbă. 

O altă călătorie misionară a avut loc în perioada 21 – 22 mai 
2011 la Simeria. Dr. Ioan Ceuţă împreună cu pastor Luca Miu, 
pastor Călin Săbăduș, și pastor Alexandru Munteanu au 
participat la aniversarea a 10 ani de la inaugurarea Bisericii 
Ekklesia, condusă de pastor Florin Remeş. Prezența Domnului 
a marcat începutul unei noi decade în viața spirituală a bisericii 
și un nou suflu penticostal în viața fiecărui credincios. 

 
3. Departamentul Educativ 
 

În luna septembrie 2010, a avut loc în Filipine summitul 
mondial al liderilor creștini. Au participat lideri din mai multe 
țări ale lumii. Din partea României Dr. Ioan Ceuță a 
reprezentat Asociația Religioasă Adunările lui Dumnezeu, și a 
prezentat programul academic de perfecționare a liderilor de 
la Universitatea Biblică din România și lucrarea Adunărilor lui 
Dumnezeu din țara noastră. Unul dintre conducătorii 
seminariilor prezentate la summit, a declarat următoarele 
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cuvinte: „Calitatea participanţilor, pasiunea şi motivaţia lor 
pentru evanghelizare, au fost foarte mari. Sunt profund 
impresionat de viziunea şi dedicarea Dr. Ioan Ceuţă pentru 
echiparea liderilor creştini europeni pentru o evanghelizare 
eficace. Europa este o zonă în care este foarte dificil să se 
atingă inimile oamenilor pentru Cristos din cauza standardului 
de trai, auto-suficiența și convingerile personale care țin 
inimile închise față de Dumnezeu.” 

La Institutul Biblic Haggai din Hawaii, au avut loc cursurile 
de pregătire a liderilor creștini din toată lumea. Acești lideri 
sunt instruiți în domeniul comunicațiilor avansate de 
evanghelizare și tehnici manageriale. Cursurile au fost foarte 
importante și pentru faptul că ele fac legătura cu oameni din 
toată lumea. Au participat reprezentanți din peste 27 de țări, 
printre care: Atlanta, Maui, Australia, Argentina, Brazilia, 
Africa, Guatemala, Indonezia, Malayezia, Mexic, Filipine, 
Anglia, Japonia, Rusia, India etc. Din partea Adunărilor lui 
Dumnezeu din România au participat ca reprezentanți: pastor 
Mihail Măndoiu, în sesiunea iunie-iulie 2010 și Dr. Emilia 
Ceuță, în sesiunea septembrie-octombrie 2010.  

Sâmbătă, 30 octombrie 2010, a avut loc ceremonia de 
deschidere a Şcolii şi Grădiniţei „Româno-Finlandeze” din 
Bucureşti, unitate de învăţământ preuniversitar particular. 
Printre cei prezenţi la eveniment şi care au adresat un mesaj 
de felicitare cu această ocazie, se numără Irmeli Mustonen, 
Ambasador al Finlandei în România, Ramona Mănescu, 
Europarlamentar ALDE, Preşedinte al Consiliului de Conducere 
al Şcolii şi Grădiniţei „Româno-Finlandeze”, Crin Antonescu, 
Preşedintele PNL, Senator PNL, Mircea Diaconu, Senator PNL, 
Adina Vălean, Europarlamentar ALDE, Hannu Takkula, 
Europarlamentar ALDE, Membru al Consiliului de Conducere al 
Şcolii şi Grădiniţei „Româno-Finlandeze”. 
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Având ca moto: „Educaţie de calitate pentru toţi”, în 
această instituţie de învăţămînt se pune accentul pe relaţia 
strânsă părinte-copil-profesor şi se încurajează abordarea 
personali-zată, în funcţie de aptitudinile şi potenţialul fiecărui 
copil. În acest sens, Şcoala şi Grădiniţa „Româno-Finlandeză” 
asigură un curriculum adaptat nevoilor copilului, expunere la 
diverse culturi europene şi orientare spre performanţă. 

Aşa cum a fost menţionat mai înainte, s-au desfăşurat la 
Universitatea Biblică din România cursurile de perfecţionare a 
liderilor. La aceste cursuri au participat mai multe persoane 
însă numai 5 urmează să primească diplomă de absolvire: 
Ciochină Cornel, Dumitrașcu Ionuț Adrian, Lulciuc Sorin, Mailat 
Emil Marian și Sangorzan Eugen. Ca profesori care au condus 
sesiunile s-au numărat următorii: Dr. Emilia Ceuță, Dr. Ioan 
Ceuță, Alina Cîrjă, Mihail Măndoiu, Marian Năstase, Gheorghe 
Adam, Alexandra Mare, Ilie Popa.                                                   

Pentru participarea la aceste cursuri de perfecţionare le 
mulţumim tuturor şi Dumnezeu să le răsplătească din belşug 
efortul pentru susţinerea educaţiei creştine în cadrul 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România, de 
a deveni lideri. 

În luna februarie 2011, Dr. Ioan Ceuță a participat la o 
întâlnire din Parlamentul European pe tema învățământului 
care s-a ținut la Bruxelles în Belgia. Acolo s-a întâlnit cu mai 
mulți europarlamentari discutând despre implimentarea 
învățământului finlandez în România, care la ora actuală este 
unul dintre cele mai veritabile modele de învățământ din 
Europa și chiar din lume.  

 
4. Departamentul social 
 

Comitetul Executiv este implicat nu numai în acţiuni 
spirituale ci şi în proiecte sociale. Spre exemplu la Cantina 
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socială Harul din Bucureşti numarul celor care beneficiază de 
serviciile sociale se apropie de 350 de adulţi şi 150 de copii. 
Adulţii pe lângă o masă caldă în fiecare zi primesc şi consiliere 
spirituală din partea celor abilitaţi. Copiii de la Grădiniţa 
socială şi After School beneficiază şi ei, pe lângă o masă caldă 
în fiecare zi, de asistenţă pentru pregătirea temelor de şcoală. 
Împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului sect. 6, Cantina socială contribuie la îmbunătaţirea 
situaţiei sociale a oamenilor din comunitate.  

 
5. Departamentul de lucrare cu copii și tineret 
 

Pe data de 18-20 februarie 2011, a avut loc la Praga un 
Forum European Penticostal la care au participat mai mulţi 
delegaţi din ţările europene cum ar fi: Austria, Belgia, Boznia-
Herţegovina, Croaţia, Cehia, Finlanda, Franţa, Germania, 
Ungaria, Lituania, Italia, Macedonia, Norvegia, România, 
Slovacia, Ucraina. Din partea României delegaţia a fost 
formată din: Dr. Ioan Ceuţă, pastor Mihail Măndoiu, pastor 
Iosif Fabian, pastor Marian Năstase şi profesor Bogdan-
Alexandru Cîrjă. Acest forum urmăreşte dezvoltarea lucrării cu 
tinerii din Europa. Adunările lui Dumnezeu din România fac 
parte din organizaţia europeană Pentecostal European Forum 
For Youth Ministries (PEFYM). 

Pe data de 27 martie 2011, s-a desfășurat în Aula 
Universităţii Biblice din România, Seminarul Royal Rangers 
condus de Directorul Național pentru Tineret din Finlanda, rev. 
Jukka Piirainen. Această lucrare este destinată copiilor și 
tinerilor. Cuprinde un program de activități cum ar fi: întâlniri, 
tabere, expediții. Au avut loc mai multe sesiuni de instruire la 
care au participat mai mulți tineri și lideri de copii și tineret. 
Dorim ca această lucrare să se dezvolte în viitorul apropiat în 
bisericile noastre. 
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În ziua de sâmbătă, 7 mai 2011, în Aula Universităţii Biblice 
din România a avut loc Seminarul pentru lucrătorii de tineret. 
Invitat la acest seminar a fost Directorul Naţional cu lucrătorii 
de tineret din Franţa, pastor Rene Delattre. Au participat mai 
mulţi tineri şi au avut mai multe lucruri de învăţat. Unul dintre 
ele a fost: creştinii de duminica sunt încălzitori ai scaunelor, 
asistă, sunt inutili, iar lucrarea lui Dumnezeu nu este chemată 
la menţinere, ci este chemată la dezvoltare, la performanță.  

 
6. Departamentul Media 
 

Datorită dezvoltării sistemului de informaţii, cele mai multe 
informaţii în legătură cu organizaţia noastră sunt postate pe 
pagina de internet www.aog.ro, care este reactualizată 
periodic. De asemenea, s-au tipărit mai multe ediţii de Studii 
Biblice, au fost distribuite tractate şi urmează să se tipărească 
noua formă de Statut a Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

 

http://www.aog.ro/
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AL XVI-lea CONSILIU GENERAL - 2012 

 
Al XVI-lea Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din 

România, a avut loc în perioada 25-27 mai 2012, în Aula 
Universității Biblice din România. Raportul de activitate al 
Consiliului Naţional se referă la cele mai importante activități 
care s-au desfășurat în cadrul organizaţiei noastre: 

 

1. Conferința „Lucrarea Femeilor în România” 
 

În perioada 12-14 iunie 2011, la sediul Asociaţiei Religioase 
Adunările lui Dumnezeu din România s-a desfăşurat conferinţa 
cu tema „Planul lui Dumnezeu pentru bărbaţi, femei, căsătorie 
şi lucrare.” Vorbitorul principal a fost J. Lee Grady, un 
cunoscut autor, jurnalist premiat şi pastor ordinat care timp 
de 17 ani a lucrat la revista Charisma, cea mai răspândită 
revistă creştină evanghelică din America. De asemenea, este 
autorul a mai multor cărţi creştine. În cadrul conferinţei a 
prezentat formele de abuz ale femeilor, bazele biblice ale 
eliberării femeii pentru lucrare şi modele de femei în lucrare. 
La conferinţă au participat mai multe persoane, bărbaţi şi 
femei, lideri implicaţi în lucrare. A fost o conferinţă de succes 
pentru femeile din România.   

 
2. Conferința de muzică „Puterea laudei și închinării” 
 

Această conferinţă a avut loc în zilele de 17, 18 şi 19 iunie 
2011 în aula Universităţii Biblice din România. Tema 
conferinţei „Puterea laudei şi închinării” a fost prezentată de 
către Greg Terri, un profesionist recunoscut în ceea ce priveşte 
lauda şi închinarea. La această conferinţă de muzică au 
participat tineri creştini din Bucureşti, dar şi un grup de 19 
persoane din Ucraina şi Republica Moldova condus de Rodica 
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Merineanu. Au fost momente extraordinare în care prezenţa 
lui Dumnezeu prin închinare a copleşit multe inimi. Există 
momente când lauda Domnului clocoteşte în inimile noastre 
ca un burduf gata să plesnească; sunt zile când ne inundă în 
suflet ca un flux, când şuvoaiele recunoştinţei se revarsă ca 
Iordanul în timpul secerişului. În Ps.92:1-3 se spune: „Frumos 
este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Prea 
Înalte. Să vestim dimineaţa bunătatea Ta şi noaptea 
credincioşia Ta; cu instrumentul cu zece coarde şi cu alăuta, în 
sunetele arfei.” 

 
3. Vizita Superintendentului Lambis Sidiropulos 
 

În ziua de 14 august 2011 organizaţia noastră a primit vizita 
unei delegaţii din Grecia conduse de superintendentul 
bisericilor penticostale, Lambis Sidiropulos. Grupul a fost 
format din 24 de persoane printre care pastori, medici, lideri. 
Delegaţia s-a bucurat de o primire călduroasă. La întâlnirea 
desfăşurată au fost prezentate câteva mesaje din partea 
oaspeţilor, iar din partea gazdelor a fost descrisă lucrarea 
prezentă şi viziunea Adunărilor lui Dumnezeu din România.  

 
4. Seminarul „Conducerea Spirituală” la Chişinău 
 

O delegaţie a Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu 
din România formată din Dr. Ioan Ceuţă, preşedinte, Mihail 
Măndoiu, vicepreședinte şi Iosif Fabian, secretar general, 
împreună cu Daniel Foo din Singapore, au participat la 
Seminarul Haggai cu tema Conducerea spirituală ţinut la 
Chişinău în zilele de 4 şi 5 octombrie 2011. La acest seminar au 
participat persoane din bisericile din Republica Moldova. 
Invitatul principal al seminarului a fost reverend Daniel Foo din 
Singapore. Iată câteva subiecte abordate în legătura cu 
Conducerea spirituală: Conduita şi integritatea, Dezvoltând 



                     Istoria și Învățurile Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

    155 

credinţa pe valorile Împărăţiei, Zidind familii şi căsnicii 
puternice, Disciplinele din viaţa noastră pentru un final bun, 
Formarea unui lider excelent, Misiunea-Scopul liderului 
spiritual, Dinamica stabilirii scopurilor.  

 
5. Conferinţa „Conducerea Spirituală”  
 

În perioada 7-9 octombrie 2011 în aula Universităţii Biblice 
din România a avut loc Conferinţa cu tema Conducerea 
spirituală organizată de dr. Ioan Ceuţă, preşedintele Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România. La această 
conferinţă ca invitat special a participat Daniel Foo din 
Singapore, un vechi prieten al organizaţiei noastre. De 
asemenea, au luat parte mai multe persoane de toate vârstele 
interesate de lucrarea de lidership. Abordarea principală a 
conferinţei a fost despre Grupele celulă şi implementarea 
modelului singaporez de grupe în bisericile din România. 

 
 

6. Seminarul„Multiplicarea Bisericii” 
 

În ziua de 5 noiembrie 2011 la Bucureşti a avut loc un 
seminar cu participanţi de la mai multe biserici din Bucureşti şi 
din ţară. Au fost prezenţi la acest seminar şi un grup de lideri 
din Singapore de la Centrul Creştin Trinity.  

Rev. Jeffy Wong slujeşte ca pastor adjunct şi director de 
misiune la biserica Trinity Christian Center. Este recunoscut 
pentru înţelepciunea sa şi gândirea strategică, având o 
contribuţie importantă la mersul şi direcţia bisericii. 
Călătoreşte pe diferite continente pentru a pregăti păstori şi a 
oferi consultanţă strategică altor biserici.  

Rev. Danny Leong slujeşte ca pastor executiv la biserica 
Trinity Christian Center. Are o pasiune deosebită pentru 
Marea Însărcinare, iar lucrarea sa include şi echiparea 
pastorilor şi a bisericilor din diferite naţiuni după modelul 
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bisericii Trinity Christian Center. Ca şi pastor executiv, deţine o 
preţioasă experienţă în sistemele administrative şi în 
consultanţă managerială.  

Obiectivul acestui seminar a fost prezentarea a câţiva paşi 
pentru multiplicarea bisericii: Întâlniri pentru echipare, 
Echiparea părinţilor spirituali, Pregătirea liderilor de celulă. 

 
7. Întâlnirea Consiliului Naţional 
 

În ziua de 10 decembrie 2011 a avut loc întâlnirea 
Consiliului Naţional la Bucureşti. S-au hotărât următoarele: 

• Tipărirea Statutului Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România în 100 de exemplare. 

• Eliberarea şi verificarea autorizaţiilor de funcţionare va 
începe după 1 ianuarie 2012. 

• Fiecare departament a prezentat un raport legat de 
viziunea 2011-2020. 

• S-au stabilit cursurile, care vor fi predate în bisericile 
locale AD România pe parcursul anului 2012: 

- Căsătoria şi familia - Emilia Ceuţă 

- Administrarea resurselor materiale - Marian Năstase 

- Doctrine Biblice - Mihai Măndoiu 

- Lucrarea cu tineretul - Leonard Gurgaş 

- Arta predicării - Ioan Ceuţă 

- Lucrarea cu femeile - Luminiţa Baciu 

- Evanghelizare - Gigi Adam. 
De asemenea, s-au stabilit şi alte conferinţe în perioada 

imediat următoare: Conferinţa „7 paşi” - 28-31 martie 2012, 
Convenţia Penticostală Română - 25-27 mai 2012, Conferinţa 
Profetică - 29-30 iunie 2012. 
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8. Conferinţa „7 Paşi” către transformarea bisericii tale 
 
Conferinţa s-a desfăşurat la Bucureşti în perioada 28-31 

martie 2012. Ca invitaţi speciali au fost prezenţi 4 păstori din 
Singapore. Jeffrey Wong şi Danny Leong care au condus 
seminarul „Multiplicarea Bisericii” din noiembrie 2011 şi alţi 
doi păstori Steven Tay şi Margaret Tay care au venit împreună.  

Rev. Steven Tay slujeşte ca ambasador al bisericii Trinity 
Christian Center. Are pasiune pentru formarea de pastori şi 
lideri şi doreşte să vadă bisericile crescând şi multiplicându-se. 
Un lider competent care are darul învăţării şi administrării. 
Împreună cu soţia sa, Margaret Tay, ei duc o experienţă 
bogată în pregătirea grupurilor de creştere spirituală din 
diferite biserici.  

Rev. Margaret Tay slujeşte ca ambassador al bisericii Trinity 
Christian Center. Este o femeie a lui Dumnezeu dăruită pentru 
învăţarea şi îngrijirea oamenilor. Are o pasiune pentru 
ucenicizare şi pentru dezvoltarea liderilor şi îşi doreşte să vadă 
biserici tot mai puternice. Deţine o experienţă extinsă în 
misiune şi plantarea şi pregătirea grupelor după modelul 
bisericii Trinity Christian Center.  

A fost un timp extraordinar în parcurgerea celor 7 paşi. Îi 
putem enumera: 
1. Înţelegerea scopului original al lui Dumnezeu 
2. Înţelegerea chemării şi ordinii lui Dumnezeu pentru 

biserică 
3. Înţelegând elementele unei strategii de echipare 

eficiente 
4. Înţelegerea modelului de biserică împărţită în grupe 

deschise 
5. Pregăteşte terenul pentru schimbare 
6. Aliniază biserica pentru schimbare (Structură şi 

procese) 
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7. Obţine şi sărbătoreşte câştiguri rapide 
   
9. Vizita Preşedintelui Adunărilor lui Dumnezeu din 

Româniaîn SUA 
 

În perioada 13 aprilie - 15 mai 2012, preşedintele Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România, dr. Ioan 
Ceuţă, a făcut o vizită de lucru în mai multe biserici 
penticostale din SUA, împărtăşind viziunea şi strategia 
organizaţiei noastre, prezentând totodată şi proiectele sociale 
pe care le dezvoltăm în România. A încheiat relaţii de 
colaborare cu păstori şi cu alte biserici din SUA. 

 
10. Convenția Bisericilor Penticostale 
 

Prima Convenţie a Bisericilor Penticostale s-a desfăşurat în 
perioada 25-27 mai 2012, la Bucureşti, în aula Universităţii 
Biblice din România. Au participat pastori principali, pastori, 
lideri şi membri ai bisericilor penticostale din România. Pe 
lângă participanţii români au fost şi invitaţi de peste hotare.  

Pastor Nicky Pop, pastor fondator al bisericii „Philadelphia” 
din Portland Oregon, cea mai mare biserică română din 
diaspora dintre toate denominaţiunile. Lider vizionar cu 
influenţă global, mentor pentru păstori, consilier cu 
experienţă în problem pastorale.  

Pastor Patrick Kuchio din Nairobi, Kenia a fost un alt invitat 
special.  

Împreună cu el a venit şi episcop David Oginde din Nairobi, 
Kenia. Biserica Penticostală din Nairobi are 9 adunări satelit şi 
o asistenţă de peste 40.000 de membri la slujbele de duminică 
dimineaţa. Dr. Oginde este un Învăţător Biblic respectat şi un 
lider înzestrat. Biserica Penticostală din Nairobi are o viziune 
semnificativă pentru plantarea de biserici şi este foarte activă 
în dezvoltarea comunităţii şi zidirea naţiunii. Ei asigură 
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educaţie şi locuinţe pentru copii cu factor de risc social şi 
administrează postul de radioHOPE FM, un post de radio care 
prezintă Evanghelia întregii naţiuni. Tema Convenţiei a fost 
„Evanghelia Deplină.”  

Au fost grupuri venite din ţară care au cântat mai multe 
cântări. Lauda şi închinarea pe tot parcursul Convenţiei a fost 
asigurată de Grupul Harul Bucureşti (Alina Cîrjă). 

De asemenea, au fost mesaje transmise de către lideri din 
Adunările lui Dumnezeu din România şi de către pastor 
Dionisie Goia din Anaheim, California.  

Totodată au fost ordinaţi în lucrare ca păstori următorii: 
Cîrjă Alina Cristiana (Bucureşti), Lipşa Sorinel Daniel (Paşcani), 
Monoranu Daniel (Bucureşti) şi Ştefan Florian (Câmpina).  

În finalul Convenţiei a avut loc şi lansarea cărţii „Recurs la 
Răscumpărarea Memoriei” de dr. Ioan Ceuţă, Mişcarea 
Penticostală în Perioada Comunistă, Biserici (comunităţi) 
Penticostale şi Pastori (lucrători) - Relaţia lor cu statul 
totalitar. 
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AL XVII-lea CONSILIU GENERAL - 2013 

 
Al XVII-lea Consiliu General s-a desfășurat în perioada 6-8 

iunie 2013, în Aula Universității Biblice. Au fost prezenți la 
Consiliu General mai mulți păstori din țară și s-au bucurat de 
prezența Domnului într-un mod deosebit. Ordinea de zi a fost 
următoarea: 

1. 04-07 iunie 2013 - Vizita Pastorului JOHN GLASS, 
Preşedintele Organizaţiei Penticostale Mondiale „Elim” 
cu sediul în Anglia. El conduce peste 9000 de biserici în 
toată lumea. Parteneriatul dintre „Elim” și Adunările lui 
Dumnezeu din România. 

2. 02-03 iulie - Vizita Prof. NIGEL TWEEN, Rector/ Director 
- Regent Theological College. 

3. 21-24 august - Seminar Lideri de Tineret. Invitați: 
Pastori VALSON și SAMUEL din India - Coordonatorii 
Departamentului de Tineret AG India. În India sunt 
8000 de Biserici AG, de asemenea, păstorește o 
biserică de 4000 de membri. 

4. 10-12 octombrie 2013 - Conferinţa de Rugăciune, la Casa 
Harului Vărmaga, jud. Hunedoara. 

5. Proiectul de construcţie al bisericii „Harul” Mânăstirea, 
judeţul Călăraşi. 

6. Raport vizită Ungaria. 
7. Anul 2014 - „ANUL UCENICIZĂRII” 
8. Program pentru Ucenicizarea membrilor și a Liderilor. 
9. Programul pentru pregătirea și perfecționarea 

lucrătorilor. 
10. Situaţia lucrătorilor din Asociaţia Religioasă „Adunările 

lui Dumnezeu din România”. 
11. Legalizarea juridică a Bisericilor. 
12. Diverse 
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Raportul de activitate al Consiliului Naţional se referă la 
cele mai importante activități care s-au desfășurat în cadrul 
organizaţiei noastre: 

 
1. Conferința „Influența în societate = Impact” 
 

Pe data de 16 iunie 2012 a avut loc la Bucureşti Conferinţa - 
Influenţa în societate = Impact. În cadrul conferinţei au fost 
susţinute mai multe seminarii de către un grup de lideri 
germani. Seminarul „Influenţa spirituală în educaţie” a fost 
susţinut de Jurgen Fleinsorge, vorbind despre integritatea într-
un context biblic. Seminarul „Influenţa spirituală în viaţa 
economică” a fost prezentat de Georg Frank, amintind de 
imaginea grecească a creştinului în viaţa economică şi modele 
biblice care au contribuit la dezvoltarea vieţii economice. 
Seminarul „Influenţa spirituală în politică” a fost condus de 
Wolfgang Grefe, coordonatorul departamentului social al 
Federaţiei Europene Penticostale, vorbind despre o influenţă 
prin fapte, prin cuvinte, prin caracter. 

 
2. Conferința Profetică 
 

Conferința profetică a avut loc la București în perioada 29 
iunie - 1 iulie 2012. Tema conferinţei a fost „Ne mai vorbeşte 
Dumnezeu şi astăzi? Absolut!” La această conferinţă au 
participat mai multe persoane interesate de lucrarea 
profetică, atât din Bucureşti cât şi din ţară. Conferinţa a fost 
împărţită în mai multe sesiuni. Ca invitaţi de onoare la această 
conferinţă au partcipat 4 păstori din Singapore.  

Rev. Dominic Yeo este pastorul principal al Centrului Creştin 
Trinity şi directorul Adunărilor lui Dumnezeu din Singapore. 
Este un profet recunoscut, care simte inima lui Dumnezeu şi 
are o ungere apostolică puternică. Este mentor şi instructor al 
liderilor şi pastorilor de la Trinity, iar conducerea sa vizionară 
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şi strategică a fost cheia extinderii lucrării de la Trinity. 
Reverendul Yeo este de asemenea un instrument esenţial 
pentru a aduce schimbare şi eliberare oamenilor, bisericilor şi 
naţiunilor. 

Pastor Priscilla Leong este pastor zonal în lucrarea cu copiii 
a Centrului Creştin Trinity. Are în grijă peste 1000 de copii şi 
învăţători de şcoală duminicală, şi este instructor şi consilier 
pentru biserici din întreaga lume. Are o ungere profetică 
puternică, este o războinică în rugăciune şi un învăţător 
profetic la Trinity. Dragostea ei copleşitoare pentru copii o 
înflăcărează pentru a-i ridica să fie lideri şi ucenici ai lui Cristos. 

Pastor Janice Chng este directorul de comunicare şi 
membru al bordului de pastori al Centrului Creştin Trinity. Ea 
este de asemenea membru al echipei de învăţători pe tema 
profeţiei şi are pe inimă să ridice o generaţie de profeţi a lui 
Dumnezeu. Ea călătoreşte frecvent ca învăţător şi vorbitor la 
conferinţe din întreaga lume. Pastor Janice Chng învaţă 
oamenii să păşească în destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit 
pentru ei, fiind o femeie după inima Lui şi un profet care 
discerne foarte clar vocea Domnului. 

Pastor David Chng slujeşte ca şi asistent al pastorului senior 
de la Trinity. De asemenea, el se ocupă cu coordonarea 
departamentului de educaţie şi are capacităţi extraordinare de 
organizare. Are o experienţă semnificativă în organizarea 
grupurilor celulă, deoarece înainte a fost pastor zonal. El este 
devotat ridicării următoarei generaţii care va face o diferenţă 
în Împărăţia lui Dumnezeu, fiind înflăcărat de dorinţa de a 
cedea bărbaţi şi femei ucenicizaţi pentru a deveni lideri 
strategici. 

Din cuprinsul sesiunilor putem enumera câteva aspecte: 

- Ascultând Vocea lui Dumnezeu 

- Căi diferite prin care vorbeşte Dumnezeu 
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- Introducere în Lucrarea profetică 

- Definiţia Profeţiei 

- Valoarea Profeţiei 

- Principiile din protocolul Profetic. 
Prin această conferinţă profetică participanţii au învăţat să 

audă vocea lui Dumnezeu, au înţeles ce înseamnă Lucrarea 
Profetică şi au învăţat să folosească Darurile Profetice. 

 
3. Vizita Pastorului Tunde Bolanta 
 

În perioada 17-27 sept 2012 am avut vizita pastorului 
Tunde Bolanta din Nigeria. Însoţit de o delegaţie din partea 
Adunărilor lui Dumnezeu din România formată din Dr. Ioan 
Ceuţă şi pastor Mihail Măndoiu, pastor Bolanta a vizitat mai 
multe oraşe din România, precum: Bucureşti, Piteşti, 
Constanţa, Ploieşti şi Buftea unde a participat la slujbe 
religioase predicând Cuvântul Domnului. 

 
4. Lansare de carte - „Investiție în Educație, Investiție în 

viitor” 
 

În ziua de 13 noiembrie 2012 a avut loc în Amfiteatrul 
Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, evenimentul de lansare al 
cărţii „Investiție în Educație, Investiție în viitor”. Modelul 
finlandez şi aplicabilitatea lui în România de Jukka Kangaslahti 
cu participarea extraordinară a Excelenţei Sale D-na Ulla 
Vaisto, Ambasador al Finlandei la Bucureşti. Jukka Kangaslahti, 
este Profesor recunoscut cu titlul de Doctor în Ştiinţele 
Educaţiei. Dr. Jukka are o experienţă vastă de predarede la 
şcoala generală şi vocaţională până la universitate. De 
asemenea, de-a lungul carierei profesionale a fost Director de 
Şcoală în Turku, cercetător al Academiei Finlandezeşi al 
Universităţii din Turku.În sfera internaţională a activat ca şi 
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professor la Universitatea de Stat din Ohio, a oferit 
consultanţă pentru instituţii precum UNICEF şi Parlamentul 
European. În prezent este expert educaţional pentru Şcoala şi 
Grădiniţa Româno-Finlandeză din Bucureşti şi Universitatea 
din Turku. Adunările lui Dumnezeu din România susţine 
întotdeauna pregătirea şi perfecţionarea liderilor. 

 
5. Vizita Pastorului Albert Pataky 
 

O delegaţie formată din Pastor Albert Pataky, Preşedintele 
Cultului Penticostal din Ungaria, Pastor Albert Durko, 
Directorul Naţional al Departamentului Romilor din Ungaria şi 
Pastor Gavra Dorin, în perioada 22-24 martie 2013 a vizitat 
Adunările lui Dumnezeu din România. Scopul vizitei a fost 
acela de a întări relaţiile frăţeşti de colaborare dintre cele 
două organizaţii. Delegaţia a participat la slujbele religioase 
organizate la Ploieşti în Biserica Sion, la Bucureşti în Biserica 
Internaţională Harul şi la Buftea în Biserica Filadelfia. De 
asemenea a avut loc şi o întâlnire cu păstorii din Adunările lui 
Dumnezeu din România.  

 
6. Evenimente diferite 
 

Săptămâna 25-31 martie 2013 a fost denumită Săptămâna 
Bibliei. La acest eveniment a participat o delegaţie din Nigeria 
& UK, condusă de Prof. Pastor GBILE AKANNI, cel care 
organizează întâlniri de lideri unde participă la o singură 
întâlnire peste 25.000 de lideri. 

În perioada 05-09 aprilie 2013, au avut loc mai multe 
intâlniri în aula Universităţii Biblice din România, cu Vicarul 
Bisericilor Luterane din Masku, Finlanda. 

De asemenea, în perioada 05-15 aprilie 2013, Dr. Ioan 
Ceuţă a primit vizita Episcopului Emerit Dr. Adoya Boniface din 
Kenya. A condus bisericile penticostale din Kenya. 
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În zilele de 12 şi 13 aprilie 2013, Dr. Ioan Ceuţă a primit 
vizita lui HANNU TAKULA, Coordonatorul Comisiei de Educaţie 
din Parlamentul European. 

Cursul de pregătire pentru lideri celule, s-a desfăşurat în 
perioada 17-20 aprilie 2013, fiind prezentat de o delegaţie din 
Singapore. 

În perioada 01-05 mai 2013, Adunările lui Dumnezeu din 
România au primit vizita Pastorului David Mohan din India. El 
păstoreşte o biserică de 40.000 de persoane şi este 
Superintendentul General pentru bisericile Assemblies of God 
din India. A fost însoţit în această vizită de Pastorul Steve 
Allen, Directorul Departamentului de Misiune al Bisericilor AG 
din America statul South Carolina. Păstorii din organizaţie au 
fost prezenţi. 

De asemenea, în perioada 04-07 iunie 2013, Dr. Ioan Ceuţă 
a primit vizita Pastorului John Glass, Preşedintele Organizaţiei 
Penticostale Mondiale Elim cu sediul în Anglia. El conduce 
peste 9.000 de biserici în toată lumea. Tot în această perioadă, 
pe data de 06 iunie 2013, a avut loc întâlnirea Consiliului 
Naţional al Adunărilor lui Dumnezeu din România cu 
următoarea ordine de zi: 

- Parteneriatul dintre „Elim” şi Adunările lui Dumnezeu 
din România 

- 02-03 iulie, Vizita prof. Nigel Tween, Rector Regent 
Theological College din Anglia 

- 21-24 august, Seminar Lideri de Tineret. Pastori 
VALSON şi SAMUEL din India 

- 10-12 octombrie, Conferinţa de Rugăciune la Casa 
Harului Vărmaga, jud. Hunedoara 

- Proiectul de construcţie al bisericii Harul Mânăstirea, 
jud Călăraşi 

- Anul 2014 - ANUL UCENICIZĂRII 
- Programul pentru Ucenicizarea membrilor şi a liderilor 
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- Programul pentru pregătirea şi perfecţionarea 
lucrătorilor 

- Situaţia lucrătorilor din Adunările lui Dumnezeu din 
România 

- Legalizarea juridică a Bisericilor 
- Conferinţa Lucrătorilor Evanghelici din România şi 

Europa de Est din 18 şi 19 iunie 2013. 
Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze România, bisericile 

noastre şi pe toţi cei ce se implică în lucrarea Domnului. 
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AL XVIII-lea CONSILIU GENERAL - 2014 

 
Al XVIII-lea Consiliu General a avut loc în data de 31 mai 

2014, în Aula Universităţii Biblice din România. Păstorii 
participanţi la acest Consiliu au votat în unanimitate 
următoarea ordine de zi: 

 

1. Rugăciunea de binecuvântare - Vicepreşedinte Mihail 
Măndoiu 

2. Raportul de activitate 2013-2014 
3. Raportul financiar 2013 
4. Listă Biserici şi Lucrători  
5. Congresul AD  29-30 mai 2015 
6. Diverse 

 

Raportul de activitate al Consiliului Naţional se referă la 
perioada iunie 2013 – iunie 2014. Iată cele mai importante 
activități care s-au desfășurat în cadrul organizaţiei noastre: 

 

1. Conferința Alianței Evanghelice 
 

Adunările lui Dumnezeu din România au fost gazdă pentru 
Conferinţa Alianţei Evanghelice din România care a avut loc în 
zilele de 18 şi 19 iunie 2013. Conferinţa, cu tema „Puterea 
Unităţii în Cuvânt”, a fost susţinută de pastorul Jack Graham 
de la Biserica Baptistă Prestonwood (Dallas Texas), Bryant 
Wright (fostul președinte al Convenției Baptiste de Sud) și alți 
colaboratori din Coaliția de Biserici Evanghelice din SUA. 
Organizatorii Conferinței au fost următorii frați: Cornel 
Boingeanu pentru bisericile baptiste, Ioan Bochian pentru 
bisericile penticostale, Virgil Achihai pentru bisericile creştine 
după Evanghelie şi Ioan Ceuţă pentru celălalte biserici. Scopul 
acestei conferinţe a fost acela de a se realiza un parteneriat 
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pentru o perioadă lungă de timp cu biserici din Coaliţia de 
Biserici Evanghelice din SUA. 

 

2.  Afilierea de noi Biserici 
 

Deşi este o lucrare mai pretenţioasă, totuşi mulţumim lui 
Dumnezeu că afilierea de noi biserici continuă să fie un scop 
important al Organizaţei noastre în România. Astfel, in luna 
iulie 2013 o nouă biserică a fost infiinţată la Drobeta Turnu 
Severin, Biserica Izvorul Apelor Vii. Liderul Bisericii, fratele 
Florescu Constantin deja participă la cursurile Şcolii de Lideri. 
O altă biserica din judeţul Mehedinţi a fost afiliată la Adunările 
lui Dumnezeu, Biserica Izvorul Apelor Vii din localitatea 
Dudaşu Cerneţiului. 

De asemenea, Organizaţia noastră a susţinut financiar 
elaborarea proiectului şi a autorizaţiei de construcţie pentru 
Biserica Harul Mânăstirea. 

 

3. Vizita Președintelui în Nigeria 
 

În perioada 16 iulie - 11 august 2013, Preşedintele 
Adunărilor lui Dumnezeu din România, dr. Ioan Ceuţă a fost 
plecat în Nigeria vizitând mai multe biserici situate în oraşe 
diferite precum: Lagos, Ilorin, Abuja şi Kaduna. S-a întâlnit cu 
mai mulţi lideri cum ar fi Gbile Akanni, Tunde Bolanta şi a 
predicat Cuvântul Domnului. A rămas foarte impresionat de ce 
a văzut în Nigeria şi parcă şi astăzi răsună acel mesaj transmis 
de la faţa locului: „Vreau să vă spun că noi suntem 
binecuvântaţi în România. Am parcurs sute de km cu maşina şi 
am văzut sărăcia în care trăiesc. Dar il iubesc pe Dumnezeu 
cum nu vă puteţi gândi. Pregătiți-vă pentru ceva măreţ în 
Biserica noastră (Organizația noastră). A sosit vremea pentru o 
nouă PLINĂTATE A DUHULUI SFÂNT. Am primit din partea 
Domnului ce trebuie să facem.” 
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4. Conferința Tineretului 
 

Un alt eveniment a avut loc în zilele de joi, vineri și 
sâmbătă, respectiv 22, 23 și 24 august 2013, organizat de 
Adunările lui Dumnezeu din România - Conferința Tineretului. 
Ca invitat special a participat Rev. Valson Varghese din India. 
Timp de aproape 21 de ani s-a ocupat de lucrarea tinerilor 
pregătind lideri pentru lucrare. Din 2004 este Coordonator 
Național pentru Assemblies of God din India. De asemenea 
este pastor asociat în biserica New Life Assemblies of God care 
numără peste 4500 de membri. La această conferință au 
participat tineri interesați de lucrarea noii generații din 
România. A fost o conferință binecuvântată de Domnul. 

 
5. Evenimente diferite 
 

În zilele de 05 și 06 octombrie 2013 s-a sărbătorit 
Aniversarea celor 20 de ani de la deschiderea Bisericii Harul și 
a Universității Biblice din România. La sărbătoare au participat 
foarte mulți invitați. Mesajele de mulțumire și de încurajare 
din partea păstorilor: Ioan Bochian, Cornel Boingeanu, Ioan 
Ceuţă şi alţii, au avut un impact deosebit în inimile celor 
prezenţi la festivitate. 

În perioada 22-24 noiembrie 2013 Adunările lui Dumnezeu 
a fost gazda Conferinţei Străjerilor care s-a desfăşurat în 
Biserica Internaţională Harul. Întreaga conferinţă a fost 
transmisă pe postul de televiziune Alfa şi Omega.  

De asemenea un alt eveniment cu impact naţional şi 
internaţional a avut loc în luna ianuarie 2014 când o delegaţie 
din partea Misiunii Ţiganilor din Ungaria a vizitat Organizaţia 
noastră. Pe data de 24 ianuarie delegaţia ungară a participat la 
întâlnirea lunară a liderilor din Biserica Harul, pe data de 25 
ianuarie a avut loc întâlnirea liderilor rromi din România iar pe 
data de 26 ianuarie s-au făcut vizite la bisericile din Bucureşti, 
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Buftea şi Ploieşti. Totodată a fost semnat un protocol de 
colaborare între Adunările lui Dumnezeu din România şi 
Misiunea Ţiganilor din Ungaria. 

 
6. Vizita Consiliului Director în Serbia 
 

Pe data de 14 şi 15 aprilie 2014 delegaţia Adunărilor lui 
Dumnezeu din România formată din fraţii Dr. Ioan Ceuţă - 
Preşedinte, Mihail Măndoiu - Vicepreşedinte, Iosif Fabian - 
Secretar General/Trezorier și Gheorghe Adam - Director 
naţional departamentul rromilor din România a participat la 
întâlnirea liderilor rromi din Ungaria, Serbia, Bulgaria şi 
România. La această întâlnire care s-a ţinut în Palic, Serbia, s-a 
discutat susţinerea lucrării printre rromii din aceste ţări şi a 
fost semnat un protocol între cele şase organizaţii prezente.   

   
7. Şcoala de Lideri 
 

În luna noiembrie 2013 a avut loc întâlnirea Consiliului 
Naţional al Adunărilor lui Dumnezeu din România care în 
şedinţa de lucru a stabilit un calendar de desfăşurare a 
cursurilor de pregătire pentru lideri pentru o durată de 3 ani. 
Calendarul şi toate celelalte informaţii legate de Şcoala de 
Lideri se găsesc pe site-ul www.ubr.ro.  Cursurile care au avut 
loc până acum la Universitatea Biblică din România au fost: 
Noul Testament predat de Prof. Univ. Dr. Keith Warrington - 
Anglia din perioada 24-30 noiembrie 2013;  Şcoala de 
Vindecare - Pneumatologie I predat de Prof. Dr. Ron 
Kuykendall, SUA din perioada 12-17 ianuarie 2014; Escatologie 
predat de Prof. Dr. Leo Meller - Finlanda din perioada 23-29 
martie 2014; Arta Conducerii predat de Prof. Dr Ioan Ceuţă - 
România, Omiletică predat de Prof. Geoff Richardon - Anglia, 
Evanghelia după Ioan predat de Prof. Emilia Peană - USA şi 
Ucenicizare predat de Prof. Pastor Gbille Akanni - Nigeria din 

http://www.ubr.ro/


                     Istoria și Învățurile Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

    171 

perioada 25-30 mai 2014. La aceste cursuri au participat 
aproape 30 de studenţi veniţi din mai multe părţi ale ţării cu 
dorinţa sinceră de a descoperi comorile existente în Cuvântul 
lui Dumnezeu cu privire la manifestarea darurilor Duhului 
Sfânt, venirea Domnului, răpire, vremurile din urmă, etc. 

Legat de educaţie, joi, 13 martie 2014 a avut loc Conferința 
Inovație în Educație   un eveniment organizat de Școala și 
Grădinița Româno-Finlandeză, la care au fost prezenți 
profesori, părinți și invitați de seamă, reprezentați ai 
învățământului românesc: Daniel Funeriu, Monica Anisie, Ioan 
Gâf-Deac și Conona Petrescu. 

În deschidere, Prof. Dr. Ioan Ceuță, gazda acestui 
eveniment, a rostit câteva cuvinte calde de bun venit și de 
mulțumire față de răspunsul invitaților de a fi prezenți la 
conferință. 

Consiliul General s-a încheiat cu o poză de grup. 
 

 



Istoira și Învățăturile  Adunărilor lui Dumnezeu din România 

172 

 
AL XIX-lea CONSILIU GENERAL - 2015 

 
Al XIX-lea Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din 

România, s-a ținut pe data de 23 mai 2015 în Aula Universității 
Biblice din România. A reunit păstori din mai multe zone ale 
țării. Președintele Adunărilor lui Dumnezeu din România, Dr. 
Ioan Ceuță, a supus la vot ordinea de zi, și a fost votată în 
unanimitate: 

1 - Rugăciune Marian Năstase 
2 - Raport Consiliul Național - Iosif Fabian 
3 - VIZIUNE 2020 - Ioan Ceuță 
4 - Școala de Lideri "Credință și Acțiune" 
5 - Sesiunea de pregătire Ordinare 5-10 oct. 2015,  24 oct. 

2015 Ordinarea 
6 - Proiectul de construcție"Centrul Comunitar" 
7 - Aniversarea a 20 ani de la INFINȚAREA AD, 30 – 02 iulie 

2016 
8 - Diverse 
 
Raportul de activitate al Consiliului Naţional se referă la 

perioada iunie 2014 – mai 2015. Iată câteva repere ale 
activității noastre: 

 

1. Centenarul Adunărilor lui Dumnezeu din America 
 

La invitația superintendentului A.o.G. George Wood, Dr. 
Ioan Ceuță, președintele Adunărilor lui Dumnezeu din 
România a participat la sărbătorirea Centenarul Adunărilor Lui 
Dumnezeu din America ce a avut loc la Springfield Missouri în 
perioada   5-10 August 2014.    

Centenarul Adunărilor Lui Dumnezeu din America a prilejuit 
întâlnirea slujitorilor organizației noastre din toate colțurile 
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lumii, fiind un moment de evaluare și o ocazie de a privi 
înainte spre viitor. 

A avut loc un festival al laudei și închinării, vorbitori de 
marcă au împărtășit modul în care Dumnezeu lucrează pe 
toate continentele, rugăciuni fierbinți au fost aduse înaintea 
tronului de har. 

Dr. Ioan Ceuță a avut ocazia să reîntâlnească prieteni vechi 
ai lucrării noastre și a putut împărtăși viziunea și experiențele 
lucrării din România. Între aceștia amintim superintendenți și 
păstori din Filipine, Tanzania, Washington D.C., Argentina, 
California, Calcutta, Reagan Glugosh președinte și fondator al 
Casei Agar în București, Yong Mok Cho președinte al AG 
Coreea de Sud, Spania, Springfield Missouri, Chicago, Teheran, 
New York, Elveția, Sri Lanka, Brazilia, Sudan și Cairo. 

 
2. Vizita unei delegații din SUA 
 

În perioada 25-29 octombrie 2014 a avut loc vizita în țara 
noastră a delegației reprezentanților United Pentecostal 
Council of the Assemblies of God, din S.U.A. condusă de 
Thomas A Barclay președintele acestei organizații. 

A fost un prilej de cunoaștere reciprocă între conducerea 
United Pentecostal Council of the Assemblies of God și 
Consiliul Național al Adunărilor Lui Dumnezeu din România. S-
a discutat despre istoria celor două organizații dar a fost și 
ocazia de a ne gândi la acțiuni comune pentru dezvoltarea 
lucrării lui Dumnezeu din Romania. Un rezultat concret a fost 
semnarea unui protocol de colaborare între cele două 
organizații ce împărtășesc aceleași valori și crezuri. 
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3. Conferința Femeilor 
 

Conferința femeilor cu tema „Secretul armoniei în relații” 
coordonată de Dr. Emilia Ceuță, a avut loc în perioada 5-6 
decembrie 2014.  

Au conferențiat: Barker despre „Relația personală cu 
Dumnezeu - secretul armoniei”, Hannelore Illgen despre 
„Relația cu mine însămi - sursa echilibrului”, Sabine 
Angerbauer despre „Relația cu trecutul meu - cheia 
vindecării”, Elfriede Fronius despre „Relații armonioase în 
familie - sursa statorniciei” și Heike Otparlik despre „Relații 
armonioase cu cei din jur - cheia evanghelizării”   

 
4. Vizita delegației ADR în Nigeria 
 

O delegație condusă de Dr. Ioan Ceuță a efectuat o vizită în 
Nigeria în perioada 06-16 decembrie 2014 pentru a participa 
la conferința liderilor creștini organizată de Gbile Akanny. Din 
delegaţie au făcut parte urmatorii lideri români: Ioan Ceuță, 
Mihail Măndoiu şi Corneliu Mareșciuc. 

Evenimentul interdenominațional care reunește aproape 
30.000 de oameni din toată lumea dar în special din țările 
africane, dă o măsură a foamei după Dumnezeu care există pe 
acest continent binecuvântat. Seriozitatea învățăturii, calitatea 
duhovnicească a mesajului, dedicarea participanților sunt 
modele care merită să fie urmate. Nu poți vedea prea des cozi 
de sute de persoane la librăriile creștine așa cum există acolo.  
Și aceasta pentru a cumpăra și nu a primi pe gratis. 

 
5. Vizita Președintelui Dr. Ioan Ceuță în Singapore 
 

În perioada 8-16 martie 2015 președintelui Adunărilor Lui 
Dumnezeu din România, împreună cu soția sa Dr. Emilia 
Ceuţă, a făcut o vizită la Trinity Christian Center din Singapore. 
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Trinity Christian Center este condus de Domenic Yeo și este 
o biserică de 7500 de membri care au dezvoltat 1000 de lideri 
ce sunt implicaţi în lucrare. Colaborează cu Adunările Lui 
Dumnezeu din Romania în implementarea programului 
grupelor de casă. Iată câteva din principiile acestei biserici: 

Biserica este un loc al educaţiei. Liderii ar trebui să fie direct 
implicaţi in dezvoltarea abilităţilor oamenilor pentru viață. 
Oriunde se duc să poată face față cu brio la situaţiile din viață 
pentru că au fost echipați în biserică.  

• Biserica împărțită pe grupe de casă este eficientă! 

• Biserica care organizează cursuri de pregătire are 
impact! 

• Biserica care dezvoltă lideri are viitor! 

• Biserica care are viziune și valori clare are direcție 
precisă! 

• Biserica care are toate categoriile de vârstă este 
echilibrată! 

• Biserica care promovează liderii din casă este ferită de 
crize majore! 

 
 

6. Participarea delegației române la Summitul de la 
Amsterdam 

 

Participarea la Summitul de conducere I15 de la Amsterdam 
a delegației noastre conduse de Dr. Ioan Ceuță s-a desfășurat 
în perioada 4-6 martie 2015. 

Summitul a reunit participanți din 35 de țări și importanți 
lideri creștini motivați de dorința de a avea un impact în 
Europa si în lume, de a putea transmite generaţiei viitoare 
bogația spirituală pe care am moştenit-o prin focul primit la 
Rusalii şi care arde necurmat în inimă. Dintre subiectele 
dezbătute amintim:Botezul cu Duhul Sfânt astăzi; Plantarea de 
Biserici; Traficul uman, reabilitare de la adicţii, restaurarea 
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persoanelor marginalizate; Femeile în Biblie si în vremea 
noastră; Darurile Duhului Sfânt astăzi; Networking în Europa; 
Lucrarea cu tineri; Dezvoltarea networkului European de 
Rugaciune; Lucrarea cu musulmani, emigranţi etc.; 
Transformarea societăţii; Rezolvarea nevoilor liderilor; 
Dezvoltarea unei căsnicii sănătoase; Creearea unui program 
de misiune mondial; Zidirea Bisericii prin unitate; Lucrarea cu 
copiii; Dezvoltarea networkului media în Europa; Instrumente 
pentru programul de ucenicizare. 

 
7. Alte repere ale activității desfășurate 
 

Conferința „Lucrarea profetică și slujba de vindecare” a 
avut loc în perioada 15-16 noiembrie 2014 la biserica Harul 
București. 

Vizita în România a dr. Goke Adejumo din Marea Britanie în 
timpul căreia a susținut aici cursuri de ucenicizare.  

Afilierea de noi biserici cum ar fi: „Speranţa” Verşeni, jud. 
Iaşi; „Betania”, „Maranata” Tătăruşi, jud. Iaşi; „Maranata” 
Boureni, jud. Iaşi. 

Nu dorim să trecem nici peste impactul mediatic avut de 
botezul politicianului Cristian David oficiat de Dr. Ioan Ceuță și 
amiralul în retragere Peter Ebhaleme la Biserica Internațională 
Harul București, pe data de 19 aprilie 2015, despre rezultatele 
cursurilor de leadersheep de la UBR, despre proiecte care au 
un impact social deosebit în societate așa cum este Cantina 
Socială Harul prin hrănirea zilnică a peste 350 de persoane 
dezavantajate social sau Centrul Comunitar Româno-
Finlandez. Ne dorim o construcție nouă care să fie un spațiu 
deschid pentru comunitate. Toate acestea ne dau speranța 
unui viitor care potrivit profețiilor rostite prin Duhul Sfânt fac 
din Adunările Lui Dumnezeu din România un instrument al 
trezirii folosit în armonie cu planul Divin. 
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AL XX-lea CONSILIU GENERAL – 2016 

 
Al XX-lea Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din 

România, reunește atât păstori din mai multe zone ale țării cât 

și păstori din mai multe țări ale lumii. Este un Jubileu cu ocazia 

împlinirii a 20 de ani de activitate de la înființarea Adunărilor 

lui Dumnezeu din România. 

Raportul de activitate al Consiliului Naţional se referă la 

perioada iunie 2015 – iunie 2016.  

În data de 09 sep 2015 ora 10:00 a avut loc întâlnirea 

Consiliului Director al Adunărilor lui Dumnezeu din România 

care a făcut o analiză a activității desfășurate în cadrul 

organizației noastre și a lucrărilor care se vor desfășura în 

perioada imediat următoare. 

Iată câteva repere ale activității noastre: 
 

1. VIZITA UNOR LIDERI DE SEAMĂ 
 

În perioada mai - sep 2015 mai mulți lideri importanți ne-au 
vizitat proiectele, Biserica Internațională Harul și Adunările lui 
Dumnezeu din România, cum ar fi: Jan-Aage Torp (Norvegia), 
Superintendentul Coaliției Liderilor Apostolici din Europa 
(ECAL) dar și lideri politici ca: Senator Dr. Titus Corlățean - fost 
ministru de externe și Excelența Sa domnul Dean Thompson - 
Însărcinat cu Afaceri Ambasada SUA. Aceștia au rămas foarte 
impresionați de proiectele Centrului Creștin București și de 
lucrarea Adunărilor lui Dumnezeu din România.  

Pe data de 20 oct 2015 Episcop Lazăr Gog (Anaheim, 
California), a participat la un timp de rugăciune special care a 
avut loc în Biserica Internațională Harul București. Mai mulți 



Istoira și Învățăturile  Adunărilor lui Dumnezeu din România 

178 

frați și surori atât din biserică cât și din alte biserici au simțit 
prezența Domnului într-un mod deosebit.  

Un alt invitat de marcă ce ne-a vizitat Biserica 
Internațională Harul București și lucrarea Adunărilor lui 
Dumnezeu în data de 14 feb 2016 a fost Prof. Univ. Dr. Daniel 
Barbu, senator, fost ministru al Culturii, un om care are și 
vocația politică și pregătirea profesională. Aprecierea pe care 
o are pentru Biserică și pentru proiecte este inexprimabilă în 
cuvinte.  

De asemenea o altă vizită importantă a fost vizita domnului 
Adrian Curaj, ministrul Educației și Cercetării, din data de 19 
mai 2016 cu ocazia căreia au fost analizate condițiile de 
învățământ de la Școala Primară Româno-Finlandeză. Aprecieri 
deosebite au fost aduse cadrelor didactice dar și elevilor care 
au fost vizitați la clase. 

 
2. VIZITA PREȘEDINTELUI FEDERAȚIEI PENTICOSTALE 

EUROPENE (PEF), PASTOR PELLE HORNMARK 
 

În perioada 19 - 20 sep 2015 am primit o delegație din 
Suedia condusă de Președintele Ferderației Penticostale 
Europene (PEF), pastor Pelle Hornmark, având următorul 
program: 

➢ 19 sep 2015, ora 10:00, Conferința cu liderii Bisericilor 
în special cu acelea care au programe cu integrarea 
rromilor în vederea stabilirii unor parteneriate cu 
Bisericile din Suedia. Conferința s-a desfășurat la sediul 
Bisericii SOS din Ploiești. 

➢ 20 sep 2015, ora 10:00, Pastor Pelle Hornmark a 
predicat la Biserica Internațională Harul București iar 
Pastor Marcus Sonnebrandt a predicat la Biserica 
Filadelfia Buftea; ora 18:00 Pastor Pelle Hornmark a 
predicat la Biserica Emanuel București iar Pastor 



                     Istoria și Învățurile Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

    179 

Marcus Sonnebrandt a predicat la Biserica Filadelfia 
București. 

➢ 21 sep 2015, Vizitarea proiectelor Centrului Creștin 
București. 
 

3. VIZITA UPCAG (UNITED PENTICOSTAL COUNCIL OF THE  
ASSEMBLIES OF GOD) DIN SUA 

 

Pe data de 24 - 25 oct 2015 a avut loc în Biserica 
Internațională Harul București, Conferința de Leadership cu 
tema „Echilibrul - găsirea echilibrului biblic dintre familie și 
lucrare.” Ca invitați speciali au participat o delegație mai mare 
de lideri din partea United Pentecostal Council of the 
Assemblies of God, din S.U.A. condusă de Thomas Barclay 
președinte, Brian C. Greene Internațional Bishop, pastor Lydia 
Thomas Secretar General și Bishop Carlton T. Brown. A fost un 
eveniment marcant atât pentru Adunările lui Dumnezeu din 
România cât și pentru Biserica Internațională Harul București, 
deoarece la acest eveniment au primit recunoaștere națională 
și internațională un număr de 50 de lucrători și păstori din 
țară.   

 
4. VIZITĂ PASTOR MARGARET TAY, SINGAPORE 
 

În perioada 19 - 21 noiembrie 2015 grupele celulă din 
Biserică împreună cu pastor Margaret Tay din Singapore au 
petrecut un timp binecuvântat de Domnul la Casa Matei din 
județul Buzău. A fost o întâlnire crucială în care liderii Bisericii 
au luat decizii importante privind bunul mers al lucrării.  

De asemenea și în perioada 17 - 19.03.2016 grupele celulă 
au avut un timp binecuvântat la aceeași locație. Aici este de 
amintit faptul că pe tot parcursul celor doi ani 2014 - 2015 
grupele celulă s-au întâlnit săptămânal, au parcurs același 
material de studiu biblic, au fost organizate cursuri de 
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pregătire a părinților spirituali, s-au desfășurat numeroase 
activități educative și ca rezultat final am avut în Biserică mulți 
care s-au botezat în apă datorită participării lor la grupe.  

Este un exemplu bun de urmat și la nivel național. 
 

5. CURSURILE DE PREGĂTIRE LUCRĂTORI 
 

Cursurile au fost desemnate pentru cei care nu au 
recunoaștere națională și internațională și pentru cei care vor 
să treacă de la statutul de “Lucrător atestat” la „Păstor 
ordinat”. 

Cursurile pentru lideri s-au desfășurat în perioada 05-10 oct 
2015. Tematica cursurilor a fost următoarea: 

1. Istoria Adunărilor lui Dumnezeu - Dr. Ioan Ceuţă 
2. Principiile de credinţă AD - Pastor, Mihail Măndoiu 
3. Administraţia Bisericii - Pastor, Iosif Fabian 
4. Manualul liderului - Dr. Ioan Ceuţă 

În luna decembrie 2015, în Nigeria a avut loc Conferința 
liderilor creștini organizată de Gbile Akanny. Din organizația 
noastră au participat la această conferință și la cursul de 
ucenicizare frații Mihail Măndoiu - Vicepreședinte și Corneliu 
Maresciuc - Biserica Internațională Harul București.  

În perioada 25 - 29 ian 2016 conform Calendarului de 
evenimente al Adunărilor lui Dumnezeu s-au desfașurat 
cursurile de pregătire pentru soții de lucrători. Ca și profesori, 
cadre specializate în domneniu, au predate următoarele: 
Ștefania Mihai, Diana Budulea, Luminița Baciu, Dr. Alina Cîrjă, 
și Dr. Emilia Ceuță.  

Sesiunea AD păstori tineri a avut loc în perioada 8 - 12 feb 
2016. Mai mulți tineri din cadrul organizației au participat la 
cursurile de pregătire susținute de Dr. Ioan Ceuță, pastor 
Mihail Măndoiu, Cristian David și pastor Iosif Fabian.  
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O altă sesiune de pregătire a avut loc în perioada 26-29 
iunie 2016 la care a participat un număr frumos de cursanți. În 
urma acestor cursuri de pregătire au primit recunoașterea de 
lucrători atestați din partea Adunărilor lui Dumnezeu un 
număr de 21 de studenți, cum ar fi: Bănete Adrian Eduard, 
Chira Camis, Mihai Ciprian, Mitrofan Ștefan, Miu Luca, 
Popescu Emanuel, Percu Marius Gili, Vucină Alexandru, Zamfir 
Cezar Florin, Ghiță Virginia, Șteflea Viorica, Dragomir Marian, 
Fieraru Cristian, Frunză Carmen, Lingurar Florin, Marin Vasile 
Dănuț, Moisă Aurel, Blaga Loredana Mihaela, Nagel Jurjen 
Joel, Puchea Dorel, Rudișteanu Alexandru,  și recunoașterea 
de păstor ordinat Monoranu Daniel și Gurgaș Eugen Leonard.    
 

6. COALIȚIA LIDERILOR APOSTOLICI DIN EUROPA (ECAL) 
 

În perioada 29 mar - 01 apr 2016 la Oslo în Norvegia s-a 
desfășurat reuniunea anuală a liderilor apostolici din Europa.  

Pe data de 31 mai 2015 Jan-Aage Torp (Norvegia), 
Superintendentul Coaliției Liderilor Apostolici din Europa 
(ECAL) a vizitat Biserica Internațională Harul București și a 
rămas foarte impresionat de lucrarea Adunărilor lui Dumnezeu 
din România. Iată ce spune Jan-Aage Torp despre coaliția 
“apostolică” ECAL cât si despre reuniunea de la Oslo: “Coaliția 
Liderilor Apostolici din Europa este în primul rând o mișcare a 
liderilor apostolici care încearcă să aducă o transformare a 
Europei. Ca și apostoli, noi avem nevoie de un sistem de 
concepte și de un limbaj care să ne ofere flexibilitate în 
comunicarea viziunii, în teologizare și planificare”.  

Înainte cu o săptămână de începerea reuniunii, despre 
Adunările lui Dumnezeu din România și liderul său Dr. Ioan 
Ceuță, Jan-Aage Torp face următoarea afirmație: “Prieten al 
meu din mai 2015, Ioan Ceuță, care conduce Adunările lui 
Dumnezeu din România și alte instituții importante de 
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învățământ din București, va fi unul dintre vorbitorii principali 
la reuniunea de săptămâna viitoare din Oslo. Prezentarea sa 
este despre “Centrele Apostolice”. Ioan a deschis calea pentru 
femei în poziții de conduce în România, fiind un vârf de lance 
în multe inițiative naționale.  

 
7. VIZITA ALTOR LIDERI 
 

În data de 26 martie 2016 o familie din New York, Pastor 
Nadia și Gordon Williams au rămas extrem de impresionați de 
lucrarea Domnului care se desfășoară în România. Cu mulți ani 
în urmă au venit în România ca să ajute poporul român. Nadia 
se trage dintr-o familie hindusă și musulmană și lucrează acum 
în sistemul educațional. Dar pe lângă profesia pe care o 
practică mai face și o altă lucrare de voluntariat. Este doctor 
oftalmolog în echipa medicală care urmează să vină în 
București la începutul lunii august 2016 pentru a da o mână de 
ajutor persoanelor bolnave. Gordon este pastor asociat în 
Biserica Bethel Gospel Assembly.  

În perioada 13 - 16 mai 2016 am avut vizita a doi oaspeți 
din Belgia, Roy Pantown și Ospitalieri Luciano, care reprezintă 
și biserici dar și școli din această țară. Luciano este 
Președintele Bordului și Roy este pastor. Au petrecut un timp 
binecuvântat în România bucurându-se de ospitalitatea 
Președintelui Adunarilor lui Dumnezeu din România, Dr. Ioan 
Ceuță dar și de proiectele care se derulează în organizație.  

Un cântăreț renumit care călătorește în toată lumea și are 
un număr mare de CD-uri, Jules Riding din Noua Zeelandă a 
venit în România pe data de 22 mai 2016 și a rămas profund 
impresionat de lucrarea și proiectele care funcționează în 
cadrul Centrului Creștin București și Adunărilor lui Dumnezeu 
din România.  

Pe data de 05 iun 2016 am avut bucuria ca în Biserica 
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Internațională Harul București să predice Samuel Lee din 
Olanda, un musulman din Iran care s-a convertit și căruia 
Domnul i-a vorbit. A fost așa de mult impresionat de Biserică, 
de proiectele de aici și de noua construcție a Școlii Primare 
Româno-Finlandeze încât bucuria lui a fost exprimată în 
următoarele cuvinte: „Biserica are o viziune mare și viziunea 
Bisericii este de a impacta societatea. Eu cred că o Biserică 
care nu impactează societatea sau indivizii nu-i bună de nimic. 
Lucrarea care este aici impactează societatea și are impact în 
viața oamenilor și în viața dumneavoastră.”  

 
8. JUBILEUL ADUNĂRILOR LUI DUMNEZEU DIN ROMÂNIA 

2016  
 

Jubileul 2016 a fost probabil cea mai reprezentativă 
sărbătoare organizată vreodată, cu ocazia împlinirii a 20 de ani 
de activitate de la înființarea Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. 

La evenimentul care s-a desfășurat în Aula Universității 
Biblice din România în perioada 30 iunie-02 iulie 2016, au 
participat atât păstori din mai multe zone ale țării cât și păstori 
din mai multe țări ale lumii, dar și mai mulți demnitari. De 
asemenea sute de vizitatori s-au putut conecta pe internet 
pentru a urmări în direct slujbele care au avut loc. 

În prima zi a Jubileului, începând cu ora 9:00, după timpul 
de laudă și închinare condus de tinerii de la Biserica 
Internațională Harul București, a urmat salutul adresat 
participanților de pastorul dr. Ioan Ceuță, președintele 
Adunărilor lui Dumnezeu din România și prezentarea 
oaspeților. Cântările intonate de către sora Lidia Sîngeorzan și 
fratele Vasile Micula au deschis atmosfera spirituală a 
auditoriului. 
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Din mesajul fratelui Dorel Sîngeorzan, pastor al Bisericii 
Penticostale Emanuel din Portland, Oregon, reținem 
următoarele cuvinte: „Cât de mari vreți binecuvântările 
Domnului? Să știți fraților și surori atât sunt cât de mari le 
vreți. Dacă vreți ca Adunările lui Dumnezeu să fie pretutindeni, 
în fiecare comună, în fiecare sat și oraș din România, așa va fi. 
Vor fi biserici Adunările lui Dumnezeu pline de har, pline de 
tineret, pline de frați și de surori, pline de Duhul Sfânt și nu 
numai atât. Adunările lui Dumnezeu vor avea lucrători, vor 
avea tineri care vor merge până la marginile pământului. Vor 
vesti Evanghelia la orice făptură si-atunci va veni Isus, va veni 
răsplata lui Dumnezeu.” 

A urmat apoi un purpuriu de cântări prezentat de fratele 
Vasile Micula. 

Al doilea vorbitor care a urmat, un om al lui Dumnezeu care 
călătorește în toată lumea, slujește Domnului și face parte din 
„European Apostolic Leaders” a fost George Markakisp, păstor 
din Atena, Grecia. Mesajul lui a fost un mesaj profetic. Am 
remarcat următoarele cuvinte: „Dumnezeu cheamă națiunea 
română ca să se ridice și să primească destinul în Isus Hristos. 
Și care este acel destin? Care este acea chemare? Dumnezeu 
își pune degetul peste națiunea română. 

 

➢ O serie de cutremure, și asta s-a întâmplat spre 
sfârșitul anului 2013, ca semn al trezirii din România; 

➢ Alegerile prezidențiale din România, noiembrie 2014, 
un alt semn. Sunt lucruri din cer care sunt peste 
lucrurile din politică; 

➢ Trezirea din România este aceea despre care vorbim și 
sunt lucruri prin care această trezire se va răspândi în 
întreaga Europă, pretutindeni pe unde veti fi.” 

 

Începând cu ora 11:30, în Centrul Academic s-au format 
mai multe grupe care au participat la o serie de seminarii: 
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• Jan Aage Torp – Mandatul creației în secolul XXI – 
Impactul asupra celor 7 sfere (zone) ale societății 

• Ron Kuykendall – Făptura nouă în Hristos: Modelele 
pentru păstori și lideri 

• George Markakis – Principiile ABAD și SHAMAR – 
Creația lui Dumnezeu. Adam a fost chemat să lucreze, 
să slujească și să păzească creația 

• Samuel Lee – Descoperă-ți chemarea și transformă 
lumea din jurul tău 

• Emilia Ceuță și Ligia Berci – Valoarea femeii în Hristos  

• Mircea Berci – Biserica și lumea postmodernă – 
Recunoaștere, relație, remediu și răspuns 

• Tom Paino – Domnia lui Hristos. Nu renunța niciodată. 
 

După masa de prânz care s-a servit la Restaurantul 
Universității Biblice din România, a avut loc interviul 
candidaților pentru recunoașterea în lucrare. 

 

În prima seară a Jubileului, după timpul de laudă și 
închinare și salutul adresat în special oaspeților de la Făget, 
cor, fanfară, orchestră, împreună cu pastorul Bisericii 
Penticostale Efrata, Nelu Paveloni, dr. Ioan Ceuță face o 
trecere în revistă a binecuvântărilor Domnului de care a avut 
parte începând cu anul 1987 în Cleveland, Tennessee, unde 
era la studii și cum Dumnezeu a folosit familia Emerich din 
Atlanta ca un izvor financiar și spiritual nesecat. Fratele Daniel 
Emerich și soția sa Mary fac parte dintr-o biserică 
contemporană, New Hope, unde a fost ordinat ca păstor. 

După ce orchestra și corul de la Făget au cântat spre slava 
Domnului, fratele Emerich a prezentat un scurt mesaj, din care 
am reținut câteva cuvinte importante, rostite: „Viziunea 
noastră trebuie să fie mare pentru Dumnezeu. Dacă ea este 
mică atât este și credința noastră. Noi avem o viziune mare 
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pentru Dumnezeu. Aș dori ca Dumnezeu să vă deschidă inima 
să contribuiți la tot ce se face în jur, aici. Domnul este Cel ce vă 
dă binecuvântare. Bucuria de a contribui să vă însuflețească pe 
fiecare în parte dintre voi.” 

Schimbările dramatice care se deruleazã cu repeziciune în 
lumea noastrã – globalizarea, revoluția digitalã, dezechilibre 
economice și politice, sărăcie crescândă, rãzboaie, boli, 
dezastre ecologice și climatice – obligă Biserica să acționeze în 
mod corespunzãtor acestor realități tulburătoare. Dar 
angajarea Bisericii în misiune pornește de la trei adevăruri 
neschimbătoare: ființele umane sunt pierdute în pãcat și fără 
speranță; Evanghelia lui Isus Hristos este vestea bună a 
mântuirii; misiunea Bisericii continuă cu fiecare generație. 
Chiar și în aceste condiții, fiecare dintre noi trebuie să avem în 
lucrarea Domnului o contribuție financiară și spirituală 
remarcabilă. 

A urmat o prezentare făcută de dr. Ioan Ceuță cum au 
început cursurile biblice într-un apartament din Bd. Păcii 
(acum Iuliu Maniu) și cum 70 de studenți erau înghesuiți acolo 
și scriau unul pe spatele celuilalt și își luau cursurile, iar frații 
care erau găzduiți acolo se culcau pe jos și a doua zi se văitau 
cum îi dor spatele. Era în anul 1992. „Fratele Bobby Beard a 
venit din America, găsind această situație. Și cuvintele lui au 
fost următoarele: Am văzut viziunea, nu trebuie să ne mai spui 
nimic. Noi vrem să lucrăm împreună cu tine. În octombrie 
1993 am început cursurile la zi în Titan și un alt colaborator, 
Roland Dudley s-a îngrijit de programa școlară de a aduce 
profesori din America și de a face ca toate lucrurile să meargă 
bine. În 1994 a venit pastorul Tom Paino, care astăzi este aici 
împreună cu noi, la vârsta de 92 de ani. El a spus că ar trebui 
să organizăm un board al școlii. Și fratele Tom Paino a fost ales 
președintele boardului de la Institutul Biblic Român. După ce 
am început ședințele de board, Bobby mi-a spus: Marinel, 
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vreau să-ți propun ceva. În România este nevoie de o 
organizație care să fie umbrelă și cred că Dumnezeu te 
cheamă să pornești Adunările lui Dumnezeu din România. Și-
am spus: Frate Bobby, gândește-te că sunt peste o mie de 
biserici penticostale, poate două mii. Să pornești ceva de la 
zero este foarte greu. Marinel, gândește-te foarte bine! 
Studenții tăi vor termina școala. Cine-i ordinează pe studenți? 
Cine-i pune în lucrare? Sub ce umbrelă lucrează? M-am gândit, 
și-au venit frații din țară cu dorința că nu pot să fie 
independenți. L-am întrebat pe socru, fratele Pavel Bochian, și 
i-am spus: Uite ce spune Bobby Beard! Și el mi-a spus: 
Marinel, consideră o onoare! Assemblies of God e cea mai 
bună organizație și dacă ei vor ca tu să începi, tu să știi că 
Dumnezeu îți va da progres. În 1996 pe 4 iulie am legalizat în 
România Adunările lui Dumnezeu.” 

Au fost intonate câteva cântări de către corul și orchestra 
de la Faget și tot poporul a simțit prezența Domnului într-un 
mod deosebit. 

Prima seară a Jubileului s-a încheiat cu mesajul fratelui 
Bobby Beard, fondatorul Adunărilor lui Dumnezeu din 
România. Dorim ca parte din mesaj să rămână scris și cei ce 
vor citi aceste rânduri să-și aducă aminte de el. 

Fratele Bobby vorbește din Cartea Hagai și face câteva 
paralele cu Adunările lui Dumnezeu. „O aducere aminte de-
acum 20 de ani cum au început Adunările lui Dumnezeu. Un 
mandat cu care am pornit, l-am pus peste noi. Și noi am pornit 
la drum cu valorile lui Dumnezeu. Noi nu ne-am jucat. Nu am 
spus: uitați-vă la noi, vom face ceva malefic. Noi am spus că 
plecăm cu un mandat și plecăm cu valorile corecte în inima 
noastră. Din ziua întâi noi am prețuit ungerea Duhului Sfânt. 
Nu încerca să faci nimic fără ungerea Duhului Sfânt. Am spus 
că vom prețui prezența Domnului în tot ceea ce facem. 
Smerenie în privința abilităților noastre. Smerenie în privința 
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resurselor noastre. O atitudine de încredere în ceea ce 
Dumnezeu are în abilitățile și resursele Lui. Am spus că vom 
lua acest mandat și vom pleca cu motivele corecte. Este un 
singur motiv. Noi vom merge ca Împărăția lui Dumnezeu să 
avanseze aici pe pământ. Mat. 6:23 „Căutați mai întâi 
Împărăția lui Dumnezeu...” Ce vrea Dumnezeu ca Adunările lui 
Dumnezeu din România să facă? Mi-aduc aminte criticile, dar 
mi-aduc aminte și încurajările. Mi-aduc aminte opoziția, dar 
mi-aduc aminte că sunt organizații care au spus: Da, noi 
credem că puteți să faceți acest lucru. Mi-aduc aminte de lipsa 
de resurse, dar mi-aduc aminte și de miracolele care au însoțit 
resursele care au venit. Mi-aduc aminte că Dumnezeu a fost cu 
noi. În acest timp de critici, de opoziție, de lipsă de resurse mi 
s-a cerut să plec din această țară, nu de către Guvernul 
României, și să ne întoarcem în Statele Unite. Nu pot să vă 
spun cât de frânte au fost inimile noastre! Inimile noastre au 
ramas aici pe măsură ce ne-am dus în America. Și-am zis: 
Doamne, ce s-a întâmplat? De ce?... Da, mi-aduc aminte acum 
20 de ani, dificultățile și mi-aduc aminte lucrurile bune. Dar 
trecutul este trecut și noi ne uităm înapoi ca să aducem 
mulțumiri lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui.... Acum suntem 
în prezent. Sunt trei feluri de oameni: 

• Oameni care spun că nu se poate face nimic. Asta este 
imposibil. 

• Unii spun că nimeni nu poate face asta, decât eu. 

• Mai sunt unii care spun: Văd ceea ce Dumnezeu vrea să 
facă, și eu voi face acest lucru. 

Familia Ceuță face parte din această a treia categorie de 
oameni. Am urmărit acest om și familia lui și am fost uimit 
cum din nou și din nou au pășit și au făcut imposibilul... „Fii 
tare, zice Domnul, și lucrează! Și Eu voi fi cu tine!” (Hagai 2:3) 
Cei care se îmbracă cu mantaua Lui, cu prezența Lui, cu 
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lucrarea Lui, cu resursele Lui vor avea parte de  ceea ce spune 
versetu 9 din Hagai, capitolul 2: Slava acestei Case din urmă va 
fi mai mare decât a celei dintâi, zice Domnul oștirilor; și în 
locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor." 

Aceasta a fost ziua întâi a Jubileului! 
 

Ziua a doua a Jubileului a început cu un timp de laudă și 
închinare pregătit de tinerii din Biserica Internațională Harul 
București. 

După salutul obișnuit al adunării, dr. Ioan Ceuță face o 
mărturie: „Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca în fiecare duminică 
dimineața să pun în plic câte 100 de lei pentru lucrarea 
Domnului.... În anii de credință, ceea ce eu am învățat este că 
ceea ce dăruiești pentru Dumnezeu, Dumnezeu te 
binecuvintează. Și Dumnezeu are metoda Lui de a te 
binecuvânta.... Săptămâna trecută, prietenul meu episcop dr. 
Ron Kuykendall mă sună și-mi zice: pastor John, eu vin în 
România și vreau să-ți aduc ceva.... Dumnezeu mi-a pus pe 
inimă să-ți aduc un computer Apple și vreau să-ți iau ultimul 
tip de computer. Marți dimineață fratele Ron și sora Susan m-
au binecuvântat cu acest computer. Vedeți, ce Bun este 
Dumnezeu!” 

A urmat un moment muzical cu cântări solo, corul de la 
Făget și Vasile Micula. 

Primul vorbitor al dimineții a fost fratele Ron Kuykendall din 
Florida. Din mesajul prezentat am subliniat câteva gânduri: 
„Am auzit istoria cum a început totul, despre dificultățile și 
problemele nașterii Adunărilor lui Dumnezeu în România. Ce 
poveste frumoasă! Cine și-ar fi imaginat atunci, ce vedem noi 
astăzi! Dar adevărul este că noi nu am pășit încă în ceea ce 
trebuie să fie în această țară. Cuvântul pe care vreau să vi-l 
dau este un cuvânt care să ne facă să ne mișcăm înainte, spre 
viitor, nu în trecut. Ier. 29:11 – Căci Eu știu gândurile pe care le 
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am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de 
nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Este un cuvânt 
de întărire, de putere, este un cuvânt de speranță. Avem un 
Dumnezeu care ține în mâna Lui peste 600 000 de galaxii și 
încă mai mult de-atât. Slujim unui Dumnezeu care ne iubește 
atât de mult. Dumnezeu ne promite trezirea... Prin încercările 
prin care vom trece Dumnezeu ne va forma inima noastră ca 
să putem să ne întoarcem cu toată inima la El. Este vorba 
despre o Împărăție care nu o putem moșteni pe acest pământ. 
Văd că voi sunteți oameni care v-ati hotărât să urmați ceea ce 
Dumnezeu a spus. Ați stat împotriva mulțimii, ați devenit 
nepopulari și v-ați pus credința și nădejdea în ascultare când 
toți ceilalți v-au spus să vă opriți, când, oameni ai lui 
Dumnezeu n-au vrut ca voi să aveți succes, voi v-ați ținut fața 
către Dumnezeu și-ați rămas în dragoste cu frații voștri. Ce 
onoare este pentru mine să știu cine sunteți!” 

Fratele Vasile Micula a cântat mai multe cântări menținând 
o atmosferă fierbinte. 

Vicepreședintele Adunărilor lui Dumnezeu din România, 
pastor Mihail Măndoiu a făcut o prezentare istorică a ceea ce 
reprezintă organizația în România. Din mesajul fratelui Mihail 
desprindem cele mai importante gânduri: „ Ce au adus 
Adunările lui Dumnezeu în România? 

 

• Un mesaj evanghelic contemporan 

• O conducere biblică în echipă 

• O relație sănătoasă între conducere și biserica locală 

• Educație pentru slujitori 

• Eliberarea femeii în lucrare 

• Slujirea persoanelor cu nevoi sociale și includerea lor în 
lucrare 

• Lucrarea cu grupurile etnice 

• Lucrarea internațională.”  
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Corul și orchestra din Făget au completat inimile 
ascultătorilor cu mai multe cântări. 

Fratele Mircea Berci, păstor al Bisericii Elim din 
Sacramento, California a fost al doilea mesager al dimineții. 
Cuvântul Domnului a fost citit din Jud. 6:11-16. Din mesajul 
prezentat de fratele Mircea sub ungerea Duhului Sfânt am 
notat titlul predicii și următoarele puncte principale:  

„Semne ale puterii în ochii lui Dumnezeu 
1. Să-ți pui inima să slujești altora 
2. Să nu uiți învățăturile despre Dumnezeul adevărat 
3. Să te vezi mic în ochii tăi 
4. Să fii gata să dăruiești și să vezi lucrul acesta ca un 

privilegiu, nu ca o datorie 
5. Să dărâmi altarele străine.” 

 

Slujba s-a încheiat cu cântarea „Sunt aici la dispoziția Ta” și 
cu o rugăciune rostită de dr. Ioan Ceuță. 

 

După masa de prânz a continuat interviul candidaților 
pentru recunoașterea în lucrare. Comisia de ordinare a admis 
un număr de 23 de candidați iar 2 au fost respinși. Dintre 
candidații admiși 21 au primit recunoașterea de lucrători 
atestați și 2 au primit recunoașterea de păstori ordinați. Ca 
lucrători atestați sunt următorii: Bănete Adrian-Eduard, Chira 
Camis, Dragomir Marian, Fieraru Cristian, Frunză Carmen, 
Ghiță Virginia, Lingurar Marius-Florin, Marin Vasile-Dănuț, 
Mihai Ciprian-Florin, Mitrofan Ștefan, Miu Luca, Moisă Aurel, 
Blaga Loredana-Mihaela, Nagel Jurjen-Joel, Percu Marius-Gili, 
Popescu Emanuel-Constantin, Puchea Dorel, Rudișteanu 
Alexandru, Șteflea Viorica, Vucină Ioan-Alexandru și Zamfir 
Cezar-Florin. Ca păstori ordinați sunt: Gurgaș Eugen-Leonard și 
Monoranu Daniel. 
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Între orele 15:00 – 17:00 au continuat seminariile 
programate cu o zi înainte. 

 

În cea de-a doua seară a Jubileului după timpul de laudă și 
închinare și salutul adus de dr. Ioan Ceuță, au cântat tinerii de 
la Biserica Internațională Harul București și apoi a urmat un alt 
moment de aducere aminte prezentat de dr. Ioan Ceuță în 
urma căruia fratele Iosif Fabian, Secretarul General al 
Adunărilor lui Dumnezeu din România a avut un scurt mesaj 
intitulat: „Un Jubileu împărătesc” Versetul biblic a fost din 1 
Împ. 9:10 – „După douăzeci de ani, Solomon zidise cele două 
case: Casa Domnului și ....” Punctele principale ale mesajului 
au fost următoarele: 1. Un lider chemat de Dumnezeu; 2. O 
lucrare durabilă; 3. O generație educată; 4. O organizație în 
creștere. 

După prezentarea surorilor Berci, Ștefanie și Sabrina, au 
urmat mai multe cântări interpretate de acestea. 

Mesagerul Domnului, fratele Jan Aage Torp din Norvegia, 
Președintele „European Apostolic Leaders” a exprimat în 
cuvintele sale „Care este lupta pentru Europa?” Fil. 2:3-9. 
„Dumnezeu v-a chemat ca o lumină pentru națiuni. Și în timp 
ce alte națiuni redefinesc familia, Dumnezeu a ridicat românii 
și bisericile românești, penticostalii din România și în mod 
specific Adunările lui Dumnezeu din România ca să fie o 
lumină pentru națiunile din Europa. Europa vrea să vadă 
biserica, o biserică unită.” 

Orchestra de la Făget și fratele Vasile Micula au intonat mai 
multe cântări spre slava Domnului. 

A urmat un alt mesager venit din Olanda, Samuel Lee, 
președintele „Foundation University” din Amsterdam. Mesajul 
transmis a avut un impact deosebit pentru publicul prezent în 
Aula Universității Biblice. A fost din Ioan 3 – Istoria lui 
Nicodim. Reținem următoarele cuvinte care au fost exprimate: 
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„Eu cred că Dumnezeu va folosi biserica din România ca să fie 
o binecuvântare pentru frații și surorile noastre care sunt 
persecutați. Ca niciodată până acum Evanghelia lui Hristos 
este predicată... Nicodim, un reprezentant al religiei care 
vizitează pe Regele regilor vrea să fie parte din Împărăție. Și 
Isus n-a venit în această lume ca să instaureze o nouă religie, ci 
Isus Hristos a venit ca să proclame Împărăția lui Dumnezeu. 
Mesajul lui Isus nu este un mesaj religios, este un mesaj al 
Împărăției. Omul religios este obosit de religia lui, este obosit 
de ipocrizie, este obosit să joace un rol în istorie. Și a văzut 
ceva în Isus și l-a întrebat cum poate să facă parte din 
Împărăție. Și Isus i-a zis: Tu trebuie să te naști din nou. Dacă 
vrei să faci parte din Împărăția lui Hristos, tu trebuie să te 
reprogramezi, trebuie să schimbi felul tău de gândire, trebuie 
să-ți schimbi modul în care faci lucrurile. Și ca tu să poți face 
asta trebuie să ieși din cutia ta religioasă, tu trebuie să rupi 
aceste bariere, și ai nevoie să te uiți la Dumnezeul tău, tu 
trebuie să te naști din nou. Nicodim, șocat, n-a știut ce să 
spună. Cum se poate asta? Lasă-l pe Duhul Sfânt să te 
reprogrameze, să te schimbe, să deschidă mintea ta. Dacă 
vrem să schimbăm lumea, dacă vrem s-atingem România cu 
Evanghelia lui Hristos, trebuie să ne iubim unii pe alții, trebuie 
să rupem această exclusivitate și trebuie să lucrăm uniți. 
Biserici împreună, Assemblies of God împreună, baptiști, 
metodiști, anglicani, unindu-ne mâinile împreună, pentru că 
noi toți predicăm aceiași Biblie, putem influiența societatea 
noastră." 

Aceasta a fost ziua a doua a Jubileului! 
 

În ziua a treia a Jubileului, serviciul de ordinare a noilor 
lucrători a început cu un timp de laudă și închinare, după care 
a urmat prezentarea oaspeților din străinătate și a 
demnitarilor din țară, prezentare făcută de dr. Ioan Ceuță: 
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Bobby și Sheryl Beard din Cincinnati, Ohio, fost Director 
pentru Balcani, Assemblies of Gog USA și fondator ala 
Adunărilor lui Dumnezeu din România. 

Tomas Paino, din Indiana, fondator al Adunărilor lui 
Dumnezeu din România și Președintele Boardului Universității 
Biblice din România. 

Mircea și Ligia Berci, din Sacramento, California, păstor în 
Biserica Elim. Familia Berci, împreună cu fetele lor, este o 
familie implicată în lucrarea lui Dumnezeu într-un mod demn 
de urmat. 

Episcop Ron și Susan Kuykendall din Florida. 
Dorel și Lidia Sîngeorzan, păstor în Biserica Emanuel din 

Portland, Oregon. 
Samuel Lee din Olanda, păstor în Biserica „Jesus Christ 

Foundation Churches” și președintele „Foundation University” 
din Amsterdam. 

George Markakis din Atena, Grecia. 
Jan Aage Torp din Norvegia, președintele „European 

Apostolic Leaders”. 
Nelu Paveloni, pastor Biserica Penticostală Efrata, Făget. 
După mai multe cântări intonate de corul și orchestra din 

Faget a urmat o prezentarea făcută de dr. Ioan Ceuță, 
domnului Ministru Victor Opaschi, de la Secretariatul de Stat 
pentru Culte, fost Consilier Prezidențial care coordonează 
viața religioasă din România. Apoi a urmat mesajul domnului 
Ministru din care subliniem câteva gânduri prezentate: 
„Foarte multe comunități religioase au dezvoltat o largă paletă 
de proiecte prin care vin în întâmpinarea nevoilor comunității. 
Acesta este și cazul Centrului Creștin București care în 
îndelungata sa existență și-a dezvoltat substanțial nu doar 
vocația misionară și cultică, ci și pe cea social-educațională, 
multiplicând proiecte sociale și educaționale: Grădinița și 
Școala Româno-Finlandeză, Universitatea Biblică din România, 
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dar și Centrul de Zi, Cantina Socială și Activitatea de Consiliere 
care fac dovada unei viziuni de ansamblu asupra nevoilor unei 
societăți care are nevoie de mobilizarea forțelor.... 
Deschiderea societății românești spre credință este o șansă pe 
care puține societăți europene o mai au astăzi. Este o șansă 
spirituală pentru că omul care crede are un temei în plus 
pentru a avea o viață împlinită și este o șansă pentru societate 
pentru că omul credincios își descoperă mai repede și își 
dezvoltă cu mai mult entuziasm vocația slujirii semenilor.” 

A urmat domnul Titus Corlățean, fost Ministru de Externe și 
soția. Mesajul dumnealui a fost un mesaj dedicat lucrătorilor 
ordinați, mesaj din cartea Prov. 2:1-9. „Rolul lor este un rol 
extraordinar de important în societatea românească, în 
societatea europeană și în general în societatea internațio-
nală. Păstorii vor avea o luptă de dus în viața de zi cu zi și nu 
este o luptă simplă. Veți fi supuși la încercări și sunteți cei mai 
supuși la încercări pentru că dumneavoastră conduceți 
spiritual bisericile creștine și arătați direcția dată de Domnul. 
Să v-așteptați să fie încercări pentru că drumul pentru Domnul 
este un lucru simplu, dar este un lucru minunat.” 

Un alt demnitar, Cristian David, fost Șef al Corpului de 
Control al Primului Ministru, Ministru de Interne, Ministru 
pentru Diaspora, Senator în Parlamentul României, a fost 
prezent la Jubileu. El a s-a botezat în apă și a devenit membru 
în Adunările lui Dumnezeu din România. Din mesajul care a 
fost prezentat următoarele cuvinte au un ecou deosebit: 
„Suntem la un moment aniversar, la un Jubileu al Adunărilor 
lui Dumnezeu din România. Aceste adunări au rolul schimbării. 
Schimbă destine, schimbă destine prin munca de slujire. 
Mărturia întoarcerii la Domnul: 

• Am găsit în Adunările lui Dumnezeu o casă, căldura lui 
Dumnezeu – 1 Tim. 5: 4 
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• Am găsit viziune și credință - Fapte 16:5 

• Am găsit prezența lui Dumnezeu – Fapte 5:32 

• Am găsit un nou drum, o nouă cale 
O schimbare pentru societate și pentru România. Nu 

instituțiile... ci credința, credința în Dumnezeu este singura 
forță care poate schimba viitorul.” 

A fost invitat să aibe un cuvănt de salut, fratele Cornel 
Boingeanu, păstor în Biserica Baptistă Sfânta Treime București 
și Președintele Bisericilor Baptiste din zona de sud a României. 
Salutul a fost din Mat. 20:25 „Dumnezeu are nevoie în 
România de o extindere a Împărăției Sale care să fie purtată 
pe brațe de rugăciune prin puterea Duhului Sfânt cu lideri care 
slujesc, cu lideri dedicați. Mă rog ca voi să fiți astfel de lideri.” 

Un alt invitat care a participat la acest Jubileu a fost fratele 
Virgil Achihai, fost Președinte al Alianței Evanghelice din 
România, în prezent Secretar General al Alianței Evanghelice și 
Președintele Cultului Creștin după Evanghelie. Salutul a fost 
din Fapte 1:8 – „Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî 
Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată 
Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” Din 
mesajul prezentat reținem: „Dacă noi suntem astăzi aici, nu e 
pentru că ucenicii au dorit să fie martori...că dacă era după ei 
nu s-ar fi dus, ci pentru că Domnul Isus Hristos le-a spus: 
Mergeți în toată lumea. Evanghelia este pentru oricine. Este 
Biserica Domnului Isus Hristos, nu a voastră, este Biserica 
Domnului Isus Hristos, nu a mea. Suntem tentați astăzi să 
căutăm metode și tehnici noi de a crește Biserica Domnului 
Isus Hristos, de a o înfrumuseța. Evanghelia ne dă o singură 
soluție, puterea Duhului Sfânt. Nu este alta. Poate căutăm, 
încercăm să înfrumusețăm dar ceea ce facem noi durează o zi, 
două, cincizeci, o sută de ani, dar Biserica Domnului Isus 
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Hristos este de două mii de ani, Evanghelia, Vestea Bună a 
mântuirii este din Grădina Edenului.” 

Au urmat mai multe cântări interpretate de fratele Vasile 
Micula. 

Dr. Ioan Ceuță face o altă prezentare din istoria Adunărilor 
lui Dumnezeu din România: „În 1994 eram marți seara la 
Bingo. A predicat fratele Tomas Paino și l-am tradus, și după 
terminare mi-a spus: Marinel, vreau să stau de vorbă cu tine. 
Și-am spus, v-ascult frate Tom. Vreau să-ți spun ceva. Când eu 
am fost tânăr și-am început să păstoresc biserica, era o 
biserică foarte săracă. Și trebuia să fac analizarea la biserică și 
n-am avut bani. Și Dumnezeu s-a folosit de-o persoană care a 
venit și mi-a spus: Tu ești un pastor tânăr și eu vreau să-ți dau 
bani. Și i-a dat bani fratelui Paino. Și el mi-a spus atuncea și n-
am să uit: Marinel, tu ai potențial și ceea ce a făcut omul acela 
pentru mine, vreau să fac eu pentru tine. După ce l-am auzit 
pe fratele Tom Paino, am zis: Doamne, așa cum te folosești de 
fratele Tom Paino, aș vrea să te folosești de mine să fiu o 
binecuvântare pentru alții. Am dus-o greu financiar, dar vreau 
să vă spun: Dumnezeu s-a folosit de mai mulți oameni, dar din 
punct de vedere financiar, Dumnezeu s-a folosit de fratele 
Tom Paino. Pe parcursul anilor din 1994, fratele Tom Paino a 
dat pentru proiectul nostru peste două milioane de dolari. Are 
aproape 300 de proiecte construite în toată lumea, dintre care 
peste 70 de școli biblice, pentru că fratele Tom Paino a crezut 
în educație. Și-n ultimii 25 de ani a dat pentru lucrarea de 
misiune a lui Assemblies of God douăzeci și trei de milioane de 
dolari. Are 92 de ani și-a făcut această călătorie ca să fie cu noi 
la sărbătoare. Are 72 de ani de căsnicie. Are 72 de ani de când 
a fost ordinat. În această zi vrem să onorăm câțiva bărbați care 
s-au implicat în lucrarea lui Dumnezeu de-aici din România, 
de-a lungul anilor: dr. Tom Paino, dr. Bobby Beard, dr. Ron 
Kuykendall, rev. Mircea Berci, rev. Daniel Emerich, rev. Dorel 



Istoira și Învățăturile  Adunărilor lui Dumnezeu din România 

198 

Sîngeorzan.” Toți aceștia au primit câte o plăcuță gravată cu 
numele lor și un text de apreciere. 

Tinerii din Biserica Internațională Harul București au cântat 
spre slava Domnului, după care a urmat mesajul fratelui Tom 
Paino. 

Mesajul a avut ca fundament biblic Evrei 10:23 „Să ținem 
fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios 
este Cel ce a făcut făgăduința.” Titlul mesajului a fost „Nu 
renunța niciodată.” Din mesajul expus am consemnat 
următoarele gânduri: „România nu se uită după diplomați, 
România nu se uită după politicieni, România nu se uită după 
oameni de afaceri. Acum este vremea pentru eroii spirituali. 
Este timpul pentru bărbați și femei chemați de Dumnezeu să 
fie eroi în credința lor și în caracterul lor spiritual și în puterea 
Duhului Sfânt. Pavel a avut trei ambiții: 1. Să fie plăcut lui 
Dumnezeu. Asta trebuie să fie și ambiția noastră. 2. Să ai 
chipul lui Hristos în tine, să se vadă. El voia ca oamenii care se 
uită la el, să-L vadă pe Isus. 3. Să predice pe Hristos la cei care 
n-au auzit niciodată de Numele lui Isus.” 

Noii lucrători împreună cu soțiile lor au fost invitați să urce 
pe podium, au primit certificatele de atestare și de ordinare, 
ungerea cu untdelemn și a fost rostită rugăciunea de 
binecuvântare. 

A fost lansată Cartea de istorie a Adunărilor lui Dumnezeu 
din România cuprinzând date în detaliu despre evenimentele 
care s-au desfășurat de la înființare până în prezent și 
înmânată gratuit celor care au dorit să o aibă. 

Cea de-a treia zi a Jubileului s-a încheiat cu rugăciunea de 
binecuvântare rostită de fratele Vasile Micula după ce 
asistența a înconjurat, afară, șantierul în lucru, pentru noua 
clădire a Școlii Româno-Finlandeze. 

 



                     Istoria și Învățurile Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

    199 

Pe data de 03 iulie 2016, sărbătoarea de la Biserica 
Internațională Harul București, prilejuită de botezul 
noutestamental a 6 persoane care au încheiat legământ cu 
Domnul, a încununat zilele Jubileului Adunărilor lui Dumnezeu 
din România 2016. Evenimentul s-a desfășurat în Aula 
Universității Biblice din România. 

După timpul de laudă și închinare, după salutul și 
prezentarea oaspeților care au mai rămas, urmează anunțurile 
făcute de dr. Ioan Ceuță și călătoria ce se va face în Grecia la 
Tesalonic, Corint, Atena, Insula Patmos de către cele patru 
familii care vor pleca: fam. Ceuță, Ioan și Emilia, fam. Emerich, 
Daniel și Mary, fam. Beard, Bobby și Sheryl și fam. Kuykendall, 
Ron și Susan. 

Grupul de la Făget intonează câteva cântări. Pastorul Nelu 
Paveloni aduce un cuvânt de salut din Ps. 124, iar fratele Jan 
Aage Torp este prezentat ca fiind cel care a postat pe 
Facebook în toată lumea, imaginile de la Jubileu și de la 
construcție. Este singurul pastor care a luptat pentru apărarea 
familiei Botnariu din Norvegia. 

Surorile Berci, Ștefanie și Sabrina împreună cu părinții, Ligia 
și Mircea au cântat mai multe cântări, după care fratele 
Mircea prezintă mesajul din Ioan 81-11. Titlul mesajului a fost 
„Ce vedem în persoana Domnului Isus Hristos”. „În persoana 
Domnului Isus Hristos vedem: 

1. Autoritatea Cuvântului 
2. Întruparea Cuvântului 
3. Desăvârșirea Cuvântului 
4. Biruința Cuvântului.” 
 

Dr. Ioan Ceuță prezintă candidații de botez: Dică Paula-
Mădălina, Balint Alexandru, Dragomir Ionuț, Dragomir Marina, 
Dragomir Sara și Stanciu Arion. Urmează mărturia fiecărui 
candidat, după care un cuvânt de salut adus de prietenul 
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fratelui Tom Paino și în urmă mesajul prezentat de invitatul la 
eveniment, Tom Paino, „Minunile credinței”, text biblic din Ef. 
3:14-20. 

Grupul din Făget cântă o cântare și urmează oficierea 
botezului în apă de către păstorii dr. Ioan Ceuță, Cezar Zamfir 
și Voicu Gheorghe. 

Evenimentul se încheie cu înmânarea certificatelor de botez 
și o rugăciune rostită de Cătălin Căpitanu. 
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AL XXI-lea CONSILIU GENERAL – 2017 

 

Al XXI-lea Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din 
România, reunește atât păstori din mai multe zone ale țării cât 
și păstori din mai multe țări ale lumii.  

Raportul de activitate al Consiliului Naţional se referă la 
perioada iunie 2016 – mai 2017 și cuprinde următoarele 
evenimente: 

 
I. ÎNTÂLNIRILE DE RUGĂCIUNE ȘI LUCRAREA PROFETICĂ 

 

Nu putem uita întâlnirile speciale de rugăciune pe care le-
am avut în cadrul Bisericii Internaționale Harul București și în 
cadrul organizației noastre.   

O seară specială de rugăciune a fost și seara din data de 9 
septembrie 2016 cu Brian Green din America.  

O altă perioadă de 21 de zile de post și rugăcine a fost 05-
25 septembrie 2016 numită „Postul Biruinței”.  

De asemenea ne amintim de seara de rugăciune din data 
de 29 octombrie 2016 în care ne-am bucurat cu frații de la 
Fodora, sau de seara de rugăciune din data de 10 decembrie 
2016 în care prezența Domnului a fost una deosebită. Datorită 
acestor rugăciuni Dumnezeu ne dă izbăvire și ne 
binecuvintează. 

Săptămâna cuprinsă între 06 și 12 martie 2017 a fost o 
săptămână binecuvântată de Dumnezeu cu mult har. A fost o 
săptămână de rugăciune și cuvânt profetic. Ca invitat a fost 
profetul Cleveland Chandler venit din America împreună cu 
soția sa. Foarte multe persoane care au participat la întâlnirile 
de rugăciune au avut cuvânt profetic din partea Domnului. 
Menționăm cuvintele de încurajare pe care le-a avut pentru 
fratele Marinel, președintele Organizației Adunările lui 
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Dumnezeu: “Dumnezeu îți trimite lucruri mărețe, mărețe, 
mărețe așa cum nu ai m-ai văzut până acum. Este o zi nouă, un 
sezon nou, chiar o viață nouă. Îți ridic credința. Vei merge 
înainte prin credință. Vei vedea multe minuni. Slujirea va fi 
cunoscută prin minuni. Pășește prin credință.” În mesajul 
prezentat din Rom. 4:17-21, fratele Cleveland vorbește despre 
patru lucruri care privesc credința:  

1. Dumnezeu iubește cimitirul. Iubește lucrurile moarte 
pentru că El este învierea și El Își va arăta puterea 

2. Dumnezeu iubește lucrurile care nu se văd. Oamenii 
lui Dumnezeu merg prin credință nu prin vedere 

3. Dumnezeu iubește lucrurile fără speranță. De ce? 
Dumnezeu este Dumnezeul speranței. 

4. Dumnezeu iubește lucrurile imposibile. Dacă este 
ceva imposibil Dumnezeu se bucură. Pentru El nimic 
nu este prea greu. El face minuni. 

Cu privire la învățătura profetică în Adunările lui Dumnezeu 
din România, Dr. Ioan Ceuță prezintă șapte linii orientative la 
cercetarea cuvintelor profetice: 

1. Să te asiguri că sunt în conformitate cu Scriptura. 
Orice cuvânt care contrazice Scriptura trebuie respins 
(1 Tes. 5:21) 

2. Trebuie să ai pace (Ps. 119:105) și mărturia interioară 
a Duhului Sfânt  
(Col. 3:15) 

3. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să cercetăm toate 
proorociile. Cere-I confirmare (1 Ioan 4:1) 

4. Compară cuvântul profetic cu alte lucruri pe care 
Dumnezeu ți le-a vorbit  
(2 Cor. 13:1) 

5. Obține confirmarea din alte surse înainte de a 
acționa (2 Cor. 13:1) 
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6. Nu “citi doar” Cuvântul care vrei tu să se împlinească. 
Nu interpreta Cuvântul care se potrivește doar 
circumstanței prezente deoarece s-ar putea ca acesta 
să se refere la evenimente, oameni sau lucruri din 
viața ta care încă nu sunt prezente (Prov. 30:6; Apoc. 
22:18) 

7. Orice nelămurire cu privire la profeția primită discut-
o cu pastorii sau cu unul din liderii din biserică. 
ÎNREGISTREAZĂ MESAJUL PROFETIC, ROAGĂ-TE CU 
PRIVIRE LA PROFEȚIA PRIMITĂ, AȘTEAPTĂ CU 
RĂBDARE ÎMPLINIREA. 

Pe data de 12 mai 2017 la Biserica Internațională Harul 
București a avut loc un Mic Dejun cu rugăciune al Pastorilor 
penticostali din București. La această întâlnire au participat un 
număr de 15 lideri care s-au rugat pentru unitatea lucrătorilor 
și a bisericilor. Ca și biserici participante amintim: Harul 
București, pastor Ioan Ceuță; Emanuel, pastor Ioan Bochian; 
Betania, pastor Marcu Comarița; Betezda, pastor Iulian Chelu; 
Filadelfia, pastor Nicu Oros; Mircea Berci, pastor Biserica Elim 
Trinity Center Sacramento, Cristian David, Luca Ciprian, 
director Liceul Teologic Penticostal București.  

Mulţumim Domnului pentru binecuvântările pe care le 
primim pentru dezvoltarea spirituală a bisericii şi a lucrării Lui 
în comunitate.   

 
II. CURSURI DE PREGĂTIRE LUCRĂTORI 

 

Aşa cum întotdeauna rolul important al Consiliului Director 
a fost pregătirea personalului pastoral, educaţia membrilor 
botezaţi, a copiilor şi a tineretului, acest rol rămâne în 
continuare în atenţia Consiliului Director prin organizarea de 
conferințe, cursuri biblice, întâlniri educative. Liderul 
departamentului de educație este Dr. Emilia Ceuță. 
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Cursurile de maturizare pentru membri și lideri din data de 
21 și 22 octombrie 2016 susținute de Conley Annandale din 
Belgia au avut un rol determinant în creșterea spirituală a 
Bisericii. 

Spre sfârșitul anului de pe 31 octombrie – 4 noiembrie 2016 
a avut loc un alt curs de pregătire pentru lucrători care s-a 
sfârșit pe data de 5 noiembrie cu Conferința Pastorală 
„Investind în Noua Generație”. 

Centrul de Pregătire și Perfecționare a liderilor a organizat 
în data de 10 decembrie 2016 ultima sesiune de pregătire pe 
anul 2016 a noii generații de lideri. 

De asemenea în perioada 03 – 05 martie 2017 au avut loc 
cursurile de maturizare pentru lideri. Ca invitați speciali am 
avut pe Conley Annandale din Belgia și Randy Boyd din 
America. Subliniem câteva cuvinte din expunerea lui Conley: 
“Noi suntem parte a unui nou sezon care va avea loc aici în 
România. Noi vedem vântul schimbării care bate în Europa. 
Chiar și în Belgia se schimbă. Nu-i încă trezirea, e că Dumnezeu 
pregătește. Va fi o schimbare în România. Și organizația 
Pregătirea Internațională este implicată în această 
schimbare.” Randy Boyd este directorul internațional și 
fondatorul acestei organizații. Cuvintele lui Randy au fost 
deasemenea încurajatoare pentru lideri: “Ieri am discutat aici 
despre înființarea unor centre de educație a școlii. Eu conduc 
un grup de bărbați și femei care lucrează în peste 20 de 
națiuni. Și lucrarea noastră principală este de a organiza 
centre de pregătire. În toată lumea sunt 40 de centre care 
operează. Și noi am discutat ca în toamnă să începem aici.”  

Pe data de 16 iunie 2017 în Biserica Internațională Harul 
București a avut loc Micul dejun de rugăciune cu lideri din 
diferite denominațiuni, iar invitatul special a fost Pastor Bill 
Vasilakis, președinte al bisericilor AOG din Australia. Pe data 
de 17 iun 2017 a avut loc lansarea de carte “Școala Centrată 
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pe Copil” de Alina Cîrjă, după care dr. Ioan Ceuță împreună cu 
Pastor Bill Vasilakis au făcut o vizită în Bulgaria la Sinagoga din 
Ruse, unde s-au întâlnit cu pastor Peter Ghiorghiev, 
președintele Church of God of Prophecy. 

Mulţumim tuturor pentru participarea activă la fiecare din 
aceste întâlniri de educaţie şi Dumnezeu să vă răsplătească din 
bleşug efortul pentru susţinerea activităţii educaţionale.  

 
III. VIZITĂ PASTOR STEVEN ȘI MARGARET TAY DIN SINGAPORE 

 

În perioada 11 – 14 mai 2017 grupele celulă din Biserica 
Internațională Harul București împreună cu pastor Steven și 
Margaret Tay din Singapore au petrecut un timp binecuvântat 
de Domnul. De această vizită s-a ocupat în mod special Dr. 
Emilia Ceuță care a pregătit tipărirea materialele necesare 
întâlnirii de lideri și celelalte lucruri legate de protocol și de 
timpul oaspeților. Din cuvintele exprimate de pastor Maragret 
reținem următoarele: “Timpul zboară repede. Au trecut 5 ani. 
A fost o călătorie interesantă. Toți puteți să vă amintiți despre 
experiențele pe care le-am avut, timpurile bune, provocările. 
Am văzut dedicarea multora dintre membrii bisericii acesteia.” 
În mesajul pe care fratele Steven l-a prezentat din Luca 19:1-
10, el a vorbit despre patru lucruri în care TU EȘTI SPECIAL 
PENTRU DUMNEZEU:  

1. Indiferent de cum arăți 
2. Indiferent de ce-ai făcut 
3. Dumnezeu te lasă să alegi 
4. Dumnezeu vrea să facă lucruri mărețe în viața ta. 
 

IV. MISIUNE, EVANGHELIZARE 
 

În duminica din 11 septembrie 2016 am avut în Biserica 
noastră vizita episcopului Brian Green împreună cu soția care 
locuiesc în Boston. A fost o slujbă binecuvântată. Mesajul pe 
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care fratele Brian l-a predicat s-a intitulat „Cultura 
Binecuvântării” - Genesa 1:26-28. Trei lucruri importante au 
fost prezentate:  

1. Binecuvântarea împuternicește oamenii ca să aibă 
succes  

2. Binecuvântarea le oferă oamenilor adevărata 
identitate  

3. Binecuvântarea le dă oamenilor adevăratul lor destin.  
 

Slujba s-a încheiat cu rugăciune și ungerea cu untdelemn 
rămînând o vie amintire în mintea tuturor.  

La sfârșitul lunii noiembrie 2016, pastorul senior Dr. Ioan 
Ceuță împreună cu fratele Cristian David au călătorit în țară 
vizitând mai multe biserici din: Făget, Ineu de Criș, Moisei.  

În perioada 3-5 decembrie 2016 a avut loc vizita în țara 
noastră a delegației reprezentanților United Pentecostal 
Council of the Assemblies of God, din S.U.A. condusă de 
Thomas Barklay de la Chicago, președintele acestei organizații. 
Împreună cu delegația, Dr. Ioan Ceuță a vizitat bisericile din 
Ațel-Sibiu și din Simeria. În duminica din 4 decembrie 2016 cei 
din America au slujit Domnului, fratele Barclay predicând 
mesajul Dumnului din Isaia 55:8 și Marcu 16:17-18. Slujba s-a 
încheiat cu rugăciune și ungerea cu untdelemn a celor bolnavi. 
Atmosfera a fost una deosebită și prezența Domnului a umplut 
inimile celor din Biserică.  

La Sărbătoarea Nașterii Domnului din decembrie 2016 am 
avut ca invitat special, pe fratele Pavel Bochian păstor în 
Biserica Penticostală Română „Filadelfia” din Chicago. Mesajul 
intitulat „Darurile pe care noi le putem da” a fost din Mat 2:8-
11, cuprinzând trei daruri mai importante: Darul dragostei și al 
îmbărbătării, Darul credinței și Speranța.  

Pe parcursul anului 2016-2017 ne-au vizitat mai mulți 
păstori din străinătate cum ar fi:  Neil Chesshir, pastor în 
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Biserica Unită din SUA împreună cu un grup de persoane, 
pastor Traian Troacă din Australia, tatăl fratelui Cristi,  Nelu 
Matache, Victor Itumo – Prim Secretar al Ambasadei Nigeriei 
la București.  

De asemenea, echipe formate din tinerii Bisericii 
Internaționale Harul București și care sunt parte din lucrătorii 
Adunărilor lui Dumnezeu din România, au mers în misiune la 
mai multe Biserici din țară. Amintim pe Daniel Monoranu, 
Cezar Zamfir, Emanuel Popescu, Eduard Bănete, Alexandru 
Vucină, care, însoțiți de alți tineri au cântat și au predicat 
Cuvântul Domnului în Biserica Eklesia Simeria, Vestea Bună 
Buciumeni, Izvorul Mântuirii Ghermănești, Snagov, în urma 
cărora Bisericile au fost înviorate, încurajate și cercetarea 
Domnului a continuat și după plecarea lor. 

Pe data de 21 mai 2017 am primit vizita mai multor oaspeți, 
cum ar fi: Goby Bilary din Melbourne, Australia care este 
director pentru IT World Vision, Arthur Breesley din 
Johannesburg, Africa de Sud care este director regional pentru 
IT, Alina și Elvis Filote, misionari “Alege Viața” și Don Polo din 
Ohio care este misionar de peste 38 de ani și are o mare 
pasiune pentru evanghelizare. Din expunerea lui Don este de 
subliniat testul cu cele zece întrebări pe care fiecare creștin 
trebuie să și le pună: 

 
Niciodată                          Uneori                   Întotdeauna 
 

1. Poți depăși atitudinile și un mod de viață necreștin în 
eforturile tale de a relaționa cu alții? 

2. Pentru perioade mai lungi de timp poți să renunți la a 
judeca felul de a fi al celor necreștini? 

3. Cauți în mod consecvent să-i înțelegi pe cei ce nu sunt 
încă creștini, ca mai apoi să te faci înțeles de ei? 
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4. Ești suficient de răbdător să aștepți până când cei ce nu 
sunt încă creștini să vină ei să-ți ceară opinia? 

5. Fii onest: Te preocupă oamenii care sunt departe de 
Dumnezeu? 

6. Oamenii care sunt departe de Dumnezeu te plac pe 
tine? Te invită ei, de exemplu, la petrecerile lor? 

7. Limbajul trupului tău comunică o inimă deschisă față 
de cei care nu sunt încă creștini? 

8. Ai abilitatea de a comunica celor ce nu sunt încă 
creștini că îi accepți fără să aprobi modul lor de viață? 

9. În relația ta cu cei ce nu sunt încă creștini obișnuiești să 
manifești bunătate mai degrabă decât “dreptate”? 

10. Este inima ta în mod serios frântă și plină de 
compasiune pentru cei ce nu sunt încă creștini? 

Cel mai de seamă oaspete pe care l-am avut invitat a fost 
fratele Mircea Berci, pastor senior la Biserica Elim Trinity 
Center din Carmichael, Sacramento, California. Împreună cu 
soția sa Ligia Berci, care este doctor pshiatru la Heritage Oaks 
Hospital și UC Davis Medical Center din Sacramento, ne-au 
făcut bucuria deplină. Mesajul fratelui Mircea a fost din Isaia 
38: Puterea pericolului plăcut. Cele patru puncte ale mesajului 
au fost îmbrăcate cu diverse ilustrații și învățături biblice: 

1. Pericolul discreditării personale Is. 36:15-18 
2. Pericolul amenințării Is. 37: 10 
3. Pericolul morții Is. 38:3-8 
4. Pericolul care place Is. 39:1-8.  

Pe data de 28 mai 2017 fratele Marinel împreună cu fratele 
Cristian David, evanghelist Biserica Harul, au vizitat dimineață 
Biserica Efrata Făget unde este păstor fratele Nelu Paveloni, 
un prieten al organizației noastre, iar seara au participat la un 
botez în apă care a avut loc în Biserica Exodul Jimbolia 
condusă de pastor Ioan Condrei. Așa cum declara fratele 
Marinel, a fost un botez unicat. Păstorul, fratele Condrei, le-a 
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spus celor din Biserică să nu vină la Biserică pentru că vor fi 
mulți musafiri. Și au fost așa de mulți prieteni că Biserica a fost 
arhiplină, stăteau și pe colidor așa de mulți prieteni au venit ca 
să asculte Evanghelia. Din tineri ai celor care s-au botezat, din 
familie. A participat și Primarul, un om deosebit, un prieten al 
Bisericii cu mai multe mandate, cei de la Poliție, diferite 
personalități care au participat. Ne rugăm lui Dumnezeu ca 
Dumnezeu să le dea un locaș de închinare. Ei sunt în negocieri 
ca să înceapă construcția unui nou locaș de închinare. 

Pe data de 31 mai 2017 Consiliul Director a primit vizita 
unei delegații din Anglia conduse de Goke Adejumo. care a 
avut un mesaj special pentru lucrarea din România. Ne-am 
rugat Domnului pentru procese și pentru proiecte și a fost un 
timp binecuvântat. Pentru trei zile au tinut o Conferință la 
Ploiești condusă de fratele Mihail Măndoiu. 

 
V. VIZITA PREȘEDINTELUI DR. IOAN CEUȚĂ ÎN AUSTRALIA 

 
În perioada 19 ian – 01 mar 2017 Președintele Adunărilor 

lui Dumnezeu din România, Dr. Ioan Ceuță împreună cu soția 
sa Dr. Emilia Ceuță au vizitat mai multe Biserici din Australia și 
s-au întâlnit cu Președintele Adunărilor lui Dumnezeu din 
Australia. Sunt peste 1.000 de biserici numărând peste 
325.000 de membri, 3.000 de păstori care sunt implicați în 
plantarea de biserici iar bisericile sunt în creștere continuă. La 
muzica lor nu poți să dormi.  

După întoarcerea din Australia sora Emilia spunea 
următoarele cuvinte: “Vă prezint câteva lucruri pe care le-am 
remarcat.  

1. Românii care sunt acolo tânjesc după originile lor.  
2. Deși au bunuri materiale, oamenii au multe răni 

sufletești.  
3. Mâna Domnului a fost cu noi.”  
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De asemenea fratele Marinel a rămas foarte impresionat de 
lucrarea din Australia și a făcut o prezentare a călătoriei: “Vă 
aduc salutări de la Biserica din Perth, Melbourne, Adelaide, 
Brisbane, Gold Cost, Port Peri. Mulțumim Domnului pentru 
frații scumpi pe care i-am întâlnit. Vreau să vă spun din 
această călătorie trei lucruri:  

1. Ce înseamnă ca Dumnezeu să îți vorbească să faci 
călătoria și să nu te duci ca turist. (Și aici prezintă 
modul cum i-a vorbit Domnul.)  

2. Am înțeles ce înseamnă să operezi la un alt nivel 
spiritual. Fratele Lucaci Bujorel a alunecat de pe 
acoperiș, a căzut jos și a paralizat. Soția îl îngrijește 
zilnic, așezându-l în cărucior, mergând cu el peste tot, 
montând și demontând căruciorul, punându-l în 
portbagaj și luându-l când este nevoie. Am înțeles ce 
înseamnă să operezi la un alt nivel spiritual. O familie 
care se roagă, o familie care mijlocește, dar traiul lor e 
un trai foarte modest. Vă spun că în toată Australia nu 
am întâlnit o familie mai modestă, dar o familie fericită, 
decât familia lui Bujorel.  

3. Am avut cuvinte profetice pentru perioada care 
urmează. Și Dumnezeu mi-a vorbit pentru următorii 10 
ani, de ce va face El. Veți rămânea uimiți de planul care 
îl are Dumnezeu în Biserica noastră și cu lucrarea.” 

 
VI. CONFERINȚA EUROPEAN APOSTOLIC LIDERI ÎN POLONIA 

 

În perioada 04-07 aprilie 2017 a avut loc în Polonia la 
Legnica o Conferință europeană. Este a patra conferință 
anuală organizată de EAL (European Apostolic Liders) de la 
înființare și până în prezent. EAL a fost înființată în iulie 2013. 
În martie 2016 a fost numit un comitet executiv format din: 
Jan-Aage Torp (Norvegia), Wieslaw Ziemba (Polonia), Marshall 
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Cross (Scoția), Ioan Ceuță (România), și George E. Markakis 
(Grecia). Legnica este un oraș în sud-vestul Poloniei, aproape 
de aeroportul internațional din Wroclaw, și este aproape de 
granița cu Germania. Întâlnirea liderilor europeni s-a 
desfășurat la Hotelul Qubus și a inclus un tur la Auschwitz. 

La această conferință au participat lideri din mai multe țări 
europene cum ar fi: Germania, Italia, Polonia, Grecia, 
România, Norvegia, Albania, Franța, Scoția, Croația. Din partea 
României delegația Adunărilor lui Dumnezeu a fost formată 
din: Dr. Ioan Ceuță (Președinte), Luca Miu (Redactor șef  
Revista „Lumina Evangheliei”, Cezar Zamfir (Lider național 
Rugăciune) și Iosif Fabian (Secretar General). 

Au avut loc mai multe sesiuni, discuții, rugăciuni, mesaje 
profetice, timp liber. Fiecare sesiune începea cu un timp de 
laudă și închinare, iar prezența Domnului cobora peste 
adunare într-un mod deosebit. 

Atât membrii Comitetului Executiv cât și alți lideri au 
împărtășit mesajele lor celor adunați la conferință. Ținta 
tuturor mesajelor a fost restabilirea și transformarea 
bisericilor, liderilor, persoanelor care fac parte din Împărăția 
lui Dumnezeu. 

Mulțumim lui Dumnezeu care a binecuvântat această 
călătorie atât la plecare cât și la venire. El s-a îngrijit de toate 
lucrurile, de cazare, de mâncare, de protecție pe drum, de 
părtășia pe care am avut-o cu alți lideri europeni, de mesajele 
profetice fiecare în parte. A fost o nouă experiență în viața 
noastră din partea Domnului și deschiderea de noi relații cu 
oameni ai Lui!  

 
VII. VIZITA DELEGAȚIEI ROMÂNE ÎN AMERICA 

 

Spre sfârșitul lunii octombrie 2016 (21-29), Dr. Ioan Ceuță a 
călătorit în America împreună cu o delegație din partea 
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DGASPC Sector 6, vizitând mai multe proiecte sociale și un 
depozit, o bancă de alimente. De asemenea a avut mai multe 
întâlniri cu păstori, slujitori din diferite Biserici americane. 
Luna octombrie în America este luna de apreciere a păstorului. 
Spre marea sa uimire Dr. Ioan Ceuță a văzut într-o biserică pe 
care a vizitat-o, ca semn de apreciere, păstorul acelei Biserici a 
primit o scrisoare de la bancă prin care datoria Bisericii a fost 
achitată. Ce mult își dorește ca și datoria proiectelor noastre 
să fie achitată la zi! 

În perioada 12 apr – 02 mai 2017 a urmat vizita în America, 
pe Coasta de Vest, a fratelui Marinel împreună cu sora Emilia 
în mai multe Biserici din Portland, Oregon, Idaho, Sacramento, 
împărtășind Cuvântul Domnului prin mesaje inspirate de 
Duhul Sfânt. Au avut loc întâlniri cu diferiți lideri și diferite 
familii: Petrică și Magda Răgălie, Dumitru Crainic, pastor al 
Bisericii Internaționale COFFEE FELOWSHIP, Avraam Bergheanu, 
pastor al Bisericii Agape, Nelu și Jeni Posteucă, Lidia și Dorel 
Sângeorzan, pastor al Bisericii Emanuel, Doru Magda, pastor al 
Bisericii Betesda, și alte familii. Dacă despre Idaho fratele 
Marinel a scris că este locul durerii prin faptul că sunt foarte 
puțini credincioși evanghelici români și totuși nu pot să fie 
împreună, ci e fiecare cu insula lui, despre Sacramento spune 
că este locul bucuriei. Pentru câteva zile a petrecut la 
Sacramento cu ocazia nunții lui Oty Chiș cu Stefanie Berci. 
Familia Ligia și Mircea Berci și Sabrina au fost gazda de onoare 
în acest oraș frumos. A avut marea bucurie să se întâlnească 
cu mai mulți prieteni: Nuțu și Uța Lucaci, John și Nora Berci, 
Gicu și Silvia Căpitanu și Cristian, Luțu și Sanda Bochian și 
Morissa, Cornel și Liliana Dan Diana și Claudiu Taloș și Cayden, 
Simona și Radu Zdrențan și Rayan și Jonny, fam. Toplean. A 
fost o nuntă istorică oficiată de 12 apostoli.    
 

 



                     Istoria și Învățurile Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

    213 

VIII. SUMMITUL NAȚIUNILOR ÎN NIGERIA 
 

Spre sfârșitul lunii noiembrie 2016 fratele Mihail Măndoiu 
Vicepreședintele Adunărilor lui Dumnezeu din România a 
plecat în misiune pentru câteva luni de zile în Nigeria acolo 
unde oameni din toată lumea dar în special din țările africane, 
se reunesc în slujire, lucru ce dă o măsură a foamei după 
Dumnezeu care există pe acest continent binecuvântat. 
Seriozitatea învățăturii, calitatea duhovnicească a mesajului, 
dedicarea participanților sunt modele care merită să fie 
urmate. În această perioadă de timp în Nigeria a avut loc și 
Summitul Națiunilor unde s-au adunat din toată lumea peste 
35.000 de oameni. Fratele Gbili Akanni care a condus acest 
Summit a prezentat adevăratul motiv al întâlnirii: “Simpla 
aducere a Domnului Isus în centrul predicării și învățăturii 
promovate de la amvon.”  

Pentru o perioadă mai scurtă de timp a participat și fratele 
Corneliu Maresciuc din Biserica Internațională Harul București. 
În luna aprilie 2017 fratele Mihail s-a întors cu bine din 
Nigeria, și fericit că a trait o nouă experiență cu Domnul. 

 
IX. ALTE ACTIVITĂȚI 

 

Organizația trebuie să răspundă nevoilor concrete ale 
comunităţii de oameni în care este aşezată, prin anumite 
proiecte sociale pe care le dezvoltă.  

În perioada 7-15 august 2016 echipa medicală formată din 
16 persoane din SUA condusă de pastor Gordon Wiliams a fost 
în fiecare zi prezentă la Campus pentru a da o mână de ajutor 
sutelor de persoane bolnave din sectorul 6 care au venit în 
fiecare zi la consultații în diferite domenii: medicină generală, 
stomatologie, cardiologie, oftalmologie, etc. În duminica din 
14 august pastor Gordon împreună cu echipa medicală a 
participat la slujba de dimineață a Bisericii Harul unde au slujit 
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și s-au bucurat de prezența Domnului. A fost prezent și 
Primarul sectorului 6, domnul Gabriel Mutu care si-a exprimat 
aprecierea sa pentru ceea ce a făcut echipa medicală, în 
următoarele cuvinte: “Aș vrea să felicit acești oameni minunați 
care au venit de la mii de km depărtare, aici în sectorul 6, ca să 
dea oamenilor speranța că lucrurile pot fi mai bune în viață, că 
pot depăși greutățile și cel mai important lucru că sunt oameni 
alături de ei care-i pot ajuta în dificultățile pe care le întâlnesc. 
Și vă mulțumesc din suflet pentru acest gest. Cred că va veni 
momentul în care și noi cei din sectorul 6 să întoarcem acest 
gest pentru oamenii amărâți.”  

Mulţumim lui Dumnezeu că afilierea de noi biserici 
continuă să fie un scop important al Organizaţei noastre în 
România. Astfel, în luna noiembrie 2016 două biserici au fost 
afiliate la Adunările lui Dumnezeu din România: “Betel” 
Pătuleni, Rătești, jud Argeș și “Bunul Samaritean” Ineu de Criș, 
jud. Bihor. Trei păstori Anton Daniel, Marius Percu și Iosif 
Fabian s-au deplasat în cele două localități și au făcut slujba de 
afiliere a bisericilor. În Adunările lui Dumnezeu din România 
sunt afiliate 56 de biserici și recunoscuți 90 de lucrători, 
urmând a fi recunoscuți la acest Summit încâ 7 lucrători. 

În luna martie 2017 organizația noastră a intrat în posesia 
unui frumos număr de Biblii. Fratele Dorel Sângeorzan, pastor 
la Biserica Emanuel din Portland, ne-a trimis 1.000 de Biblii 
pentru a fi împărțite la Bisericile din România. Alte 500 de 
Biblii ne-au fost dăruite. Și bisericile au primit Cuvântul 
Domnului îndestulat. 

În luna mai 2017, Redactorul Șef al revistei “Lumina 
Evangheliei”, pastor Luca Miu a tipărit peste 1.000 de reviste 
care au fost distribuite la Bisericile noastre.  

De asemenea paginile de internet ale instituției noastre au 
fost reactualizate cu informații noi. 
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Pe data de 18 mai 2017, la Galați a avut loc înmormântarea 
fratelui păstor Filip Ionescu, în vârsta de 88 ani. Pentru mai 
mulți ani de zile fratele Filip a fost pastor al bisericii 
Penticostale din Galați. A trecut prin mai multe necazuri în 
viață, a devenit un păstor recunoscut de Adunările lui 
Dumnezeu din România, circumstanțele l-au obligat să 
locuiască o vreme în Germania, după care a urmat un sfârșit 
de drum glorios. La slujba de înmormântare au participat mai 
mulți păstori din Adunările lui Dumnezeu precum frații Ioan 
Ceuță, Cezar Zamfir, Grigore Dajbog, Costică Ralea, Lucian 
Duță și Claudiu Fedor. 
 

X. SUMMITUL ADUNĂRILOR LUI DUMNEZEU 2017 
 

Summitul 2017 s-a desfășurat în Aula Universității Biblice 
din România în perioada 22-24 iunie, și a reunit atât păstori 
din țară și din străinătate, dar și demnitari. Menționăm doar 
câțiva dintre ei: Cornel Telegaru, pastor al Bisericii din 
Adelaide, Australia, Bill Vasilakis, președinte al Bisericilor 
Assemblies of God din Australia, John Iuliano, pastor în Sidney, 
Australia, președinte al Colegiului Southern Cross și liderul 
regional pentru misiunile AOG World  în Africa de Nord și 
Orientul Mijlociu, Virgil Achihai, președintele Cultului Creștin 
după Evanghelie din România, Senator Titus Corlățean, fost 
Ministru de Externe. 

Timpul de laudă și închinare, în timpul Summitului, a fost 
asigurat de Grupul Harul București și de Grupul SOS Ploiești. 
Sesiunile summitului au fost conduse de către dr. Ioan Ceuță, 
președintele Adunărilor lui Dumnezeu, pastor Mihail Măndoiu, 
Vicepreședinte și pastor Iosif Fabian, Secretar General/ 
Trezorier. Mesajele scurte prezentate de păstori din Adunările 
lui Dumnezeu au fost o mare încurajare pentru toți 
participanții. De asemenea este de subliniat mesajul prezentat 
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de fratele Bill Vasilakis intitulat „Cum să păstrezi înălțimea în 
lucrare” subliniind următoarele lucruri: 

1. Citește-te pe tine în întregime 
2. Să ai o rugăciune înflăcărată 
3. Lasă ca să primești putere de la Duhul Sfânt și să fii 

călăuzit de Duhul Sfânt 
4. Rămâi în conexiune cu ceilalți. 

Fratele Laurențiu Bărbulescu a făcut o prezentare a 
materialelor de la “Alege Viața” legate de familie: “Pregătirea 
pentru căsătorie”, “Arta căsniciei”, “Ascensiunea – Chemarea 
de a fi un bărbat curajos”. 

Fratele John Iuliano a prezentat mesajul său din Mat. 28:19-
20, Marea trimitere, intitulat “Să fii un ucenic”. Ucenicul 
trebuie: 

1. Să-L iubească pe Domnul 
2. Să iubească oamenii 
3. Să iubească sfințenia 
4. Să vorbească altora despre Hristos 
5. Să iubească familia Domnului 
6. Să iubească Împărăția Domnului 
7. Să iubească dărnicia și generozitatea. 

După fiecare sesiune la terminarea serviciului s-au făcut 
rugăciuni și ungerea cu untdelemn și mulți au fost atinși de 
puterea Domnului și vindecați.  

Summitul s-a încheiat cu un serviciu de ordinare, de 
recunoaștere în lucrare a șapte păstori. Mesajele au fost 
prezentate de către frații: Cornel Telegaru, pastor al Bisericii 
din Adelaide, Australia, Virgil Achihai, președintele Cultului 
Creștin după Evanghelie din România și Secretar General al 
Alianței Evanghelice din România, Senator Titus Corlățean, 
fost Ministru de Externe. Mesajul principal al fratelui John 
Iuliano, din 1 Pet. 5:1-4, intitulat “Patru principii importante în 
slujire”: 
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1. Trebuie să păstoriți turma lui Dumnezeu 
2. Trebuie să predicați Evanghelia 
3. Trebuie să faceți ucenici 
4. Trebuie să-i echipați pe sfinți pentru slujire, pentru 

lucrare. 
A încurajat și mai mult inimile noilor lucrători care au primit 

certificatul de atestare din partea dr. Ioan Ceuță, președintele 
Adunărilor lui Dumnezeu din România. Aceștia sunt următorii: 
Costea Laurențiu (Șerbeștii Vechi, Galați), Dănăiță Constantin-
Vali (Tg. Ocna, Bacău), Dobrea Daniel (Pașcani, Iași), Ion Ilie 
(Viziru, Brăila), Moncea Ioan-Mircea (Ploiești, Prahova), 
Răducanu Nicolae (Buftea, Ilfov) și Șandru Daniel-Jeni 
(Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți). Rugăciunea de încheiere 
a summitului a fost rostită de fratele Grigore Dajbog, pastor al 
bisericii “Betel” Galați.  

Pe data de 25 iunie în Biserica Internațională Harul 
București am primit vizita delegației din Australia formată din 
fam. Cornel și Cornelia Telegaru și fam. John și Anne Iuliano 
care au slujit Domnului. Mesajul Domnului prezentat de 
fratele John Iuliano a fost din Mar. 4:35 – 5:2, “Credința”. Cele 
cinci lucruri subliniate au fost:  

1. Credința înseamnă a asculta de voia lui Dumnezeu 
2. Credința constă în a fi convins că Isus este cu tine 
3. Credința este recunoașterea că dacă respecți 

primele două lucruri, nu te va nimici 
4. Credința înseamnă să faci ceea ce îți spune 

Dumnezeu 
5. Credința înțelege că atunci când vei trece la un alt 

nivel nu vei da doar de furtuni, ci și de diavoli. 
Seara a avut loc întâlnirea liderilor din biserica noastră cu 

oaspeții din Australia și s-a făcut o analiză a bisericii în vederea 
îmbunătățirii modului de slujire. 
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AL XXII-lea CONSILIU GENERAL - 2018 
 
Al XXII-lea Consiliu General al Adunărilor lui Dumnezeu din 

România, reunește atât păstori din mai multe zone ale țării cât 
și păstori din mai multe națiuni ale pământului.  

Raportul de activitate al Consiliului Naţional se referă la 
perioada iunie 2017 – iunie 2018.  

Iată câteva din activitățile noastre mai importante: 
 

I. ACTIVITATEA CONSILIULUI NATIONAL 
 

Data de 4 iulie este o dată importantă pentru Adunările lui 
Dumnezeu din România. Mesajul Președintelui pentru această 
dată este concentrat în cele ce urmează: 
 

4 IULIE 1996 
 

Autoritățile române au aprobat funcționarea ADUNĂRILOR LUI 
DUMNEZEU DIN ROMÂNIA. 
 

Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui, arătate atât 
față de mine cât și față de organizație? 

1 Binecuvântăm pe Domnul pentru protecția și progresul 
de până acum. 

2 Binecuvântăm pe Domnul pentru pastorii, liderii și 
membrii care fac parte din familia Adunărilor lui 
Dumnezeu. 

3 Binecuvântăm pe Domnul pentru persoanele care ne-au 
ajutat spiritual și material. 

4 Binecuvântăm pe Domnul pentru loialitatea și implicarea 
colegilor de slujire. 

5 Binecuvântăm pe Domnul pentru extinderea lucrării în 
toată țara. 
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6 Binecuvântăm pe Domnul pentru planul de viitor și 
pentru promisiunea unei ERE NOI! 

7 Binecuvântăm pe Domnul pentru impactul național și 
internațional! 

În duminica din 17.09.2017 dr. Walter Boston din Carolina 
de Nord, un frate care are și lucrare profetică a predicat 
Cuvântul Domnului din Is. 58:8-9 “Iată-Mă”. Mesajul prezentat 
a cuprins patru lucruri: 

 

1. Atunci lumina ta va răsări ca zorille. Domnul ne va da 
vedere, ne va deschide ochii și ne va da înțelegere 

2. Vindecarea ta va încolți repede. Vindecarea de 
recuperare a altora 

3. Neprihănirea ta îți va merge înainte. Domnul va face să 
stai în neprihănire 

4. Atunci tu vei chema și Slava Domnului te va însoți.  
 

Invitații speciali pentru data de 01 octombrie 2017 au fost 
Stephen & Sandra Fogarty, o familie din Sidney, Australia. 
Fratele Stephen, un campion al educației, este Directorul 
Executiv de la Alphacrucis College din Sidney și a prezentat 
mesajul principal din Ef. 5:15-21 “Fiți plini de Duh” cuprinzând 
patru lucruri importante: 

 

1. A fi plini de Duh înseamnă a fi plini de viață 
2. A fi plini de Duh înseamnă a fi umpluți de către o 

persoană numită Duhul 
3. A fi plini de Duh înseamnă a fi oameni mulțumitori 
4. A fi plini de Duh înseamnă a ne supune unii altora. 

 

De asemenea un alt invitat special a fost fratele Dragoș din 
Canada, tată a 18 copii care împreuna cu doi fii, au împărtășit 
Cuvântul Domnului și au cântat. Luni a avut loc întâlnirea 
liderilor cu oaspeții din Australia pe probleme de educație în 
vederea deschiderii unei școli creștine.  
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Comitetul Executiv, lideri din biserica noastră și din alte 
biserici au participat pe data de 21 octombrie 2017 la 
întâlnirea pentru plantare de biserici cu Lindsay Clarke, un 
păstor din Australia care în ultimii 15 ani a plantat, a deschis în 
lume peste 8000 de biserici, iar aceste biserici au deschis alte 
biserici ajungând la un număr total de 26.000 de biserici, iar el 
este Președintele mondial.  

În duminica din 19 noiembrie 2017 a avut loc în Biserica 
Internațională Harul o slujbă profetică. Ca invitați am avut pe 
Conley Annandable din Belgia, Jan Aage Torp din Norvegia, 
Drew Brown din Texas, profet Samuel Noriel și Claudiu Hamza 
din Franța. Fratele Brown a prezentat mesajul Domnului din 
Mat. 16:15-19, Viziunea lui Isus pentru Biserică.   

Comitetul Executiv a discutat pe data de 25 noiembrie 2017 
despre plantarea de biserici contemporane cu Zibi Marzec, 
păstor în Cracovia, Polonia. Coordonează departamentul de 
Plantare de Biserici din Europa și este Liderul European al 
Tineretului.  La slujba din 26 noiembrie ne-a împărtășit 
Cuvântul Domnului. Al doilea oaspete a fost fratele Costel 
Pirnau, numit de fratele Marinel “Mister optimistul”. Este un 
tânăr care nu are cele două picioare și nu are o mână. A scris o 
carte despre el “Pașii ologului – povestea unui învingător”. A 
cântat la nai și a împărtășit mărturia sa. 

Pe data de 2-4 decembrie 2017 pentru prima dată în 
România a venit Bancherul lui Dumnezeu, pastor George El 
Khoury, original din Liban. Sâmbătă pe data de 2 dec a vizitat 
Biserica Filadelfia din Buftea iar duminică 3 dec a împărtășit 
experiența vieții sale și modul în care Dumnezeu l-a folosit 
după convertire pentru vindecarea multora. Luni 4 dec a avut 
loc întâlnirea liderilor din biserica noastră cu pastorul George. 

În perioada 8-10 decembrie 2017 a avut loc aniversarea a 
20 de ani de la construcția Bisericii Internaționale Harul 
București. La sărbătoare au participat ca invitați Episcop 
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Claudio Agostini din Belgia și formația de muzică condusă de 
Vasile Micula. La acest eveniment au participat și păstori din 
țară. Fratele Claudio a avut un cuvânt de învățătură din 
Geneza 26, fiind interpretat de sora Carmen Frunză din Belgia. 
Mesajul s-a intitulat “Dacă vrei să vezi gloria lui Dumnezeu”: 

1. Nu rămâne acolo unde este dispută, la fîntâna Esec, 
Gen 26:20 

2. Vei fi totdeauna atacat, la fîntâna Sitna, Gen 26:21 
3. Vei fi scos la loc larg, la fîntâna Rehobot, Gen 26:22 
4. Vei avea parte de alianță, la fîntâna Siba, Gen 

26:32,33. 
Pe data de 11 decembrie 2017 a avut loc întâlnirea liderilor 

cu episcopul profet Claudio Agostini. 
Pe data de 07 ianuarie 2018 pastorul senior dr. Ioan Ceuță 

aduce salutări de la bisericile din Austria. “În Austria bisericile 
cresc pentru că cei din Spania și din Portugalia unde viața este 
mai grea îi fac pe români să se mute în Austria și în Germania. 
Numărul penticostalilor români a depășit numărul 
penticostalilor austrieci.” De asemenea prezintă pe fratele 
Nicky Pop care ne vizitează Biserica și vorbește din Cuvântul 
Domnului. “Fratele Nicky Pop este patriarhul bisericilor 
penticostale, frate păstor de la Portland din America. 
Dumnezeu i-a dat harul ca să înființeze și să păstorească 34 de 
ani o biserică de români și biserica a depășit 2000 de 
persoane. Iar de sponsorizat ca să ducă oameni, a dus peste 
16.000 de oameni în America.”  

Iată mesajul Președintelui Adunărilor lui Dumnezeu în urma 
vizitei făcute în Austria: 

 

EUROPA ÎNTUNECATĂ LUMINATĂ DE DIASPORA 
În lume este cunoscută expresia “EUROPA IS A DARK CONTINENT“ 
Nu putem crede despre Europa, care a trimis misionari în toată 
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lumea, să ajungă să vîndă bisericile creștine pentru a fi 
transformate în MOSCHEE 

1. Lumina Evangheliei este răspândită în Europa de: 
- Creștinii care vin de pe continentul african și 

deschid biserici peste tot; 
- Românii care s-au stabilit în diferite țări din 

Europa, au deschis biserici Evanghelice; 
- Romii veniți din România pe ori unde ajung își 

deschid biserici. 
2. Este uimitoare dragostea celor din Diaspora față de noi 

cei care venim în vizită. Ospitalitatea este manifestată 
peste tot, a rămas un dar special al românilor. Ne 
rugăm ca Dumnezeu sa-i răsplătească din plin cu cele 
mai alese Binecuvintari! 

3. Sunt de apreciat eforturile financiare pe care românii 
stabiliți în Europa le fac pentru a cumpăra biserici 
peste tot in Europa! 

4. În Austria numărul penticostalilor români a depășit 
numărul penticostalilor austrieci! 

5. Îmi doresc să văd la slujbele românilor și persoane de 
alte naționalități, zeci, sute și de ce nu chiar de ordinul 
miilor! 

6. Românii ar trebui să-și înțeleagă misiunea de a fi 
FORȚA aleasă de Dumnezeu pentru transformarea 
spirituală a Europei. 

7. Anul 2018 îmi doresc să fie anul ales de Dumnezeu 
pentru folosirea românilor la un nou nivel spiritual cu 
IMPACT EUROPEAN 
 

În data de 18 februarie 2018 ca invitați speciali am avut pe 
Deputat Florica Cherecheș și Comisar Șef Florin Boloșin. Florica 
Cherecheș din Oradea este Vicepreședinta Femeilor Liberale la 
Organizațiile de Femei pe toată țara. Ca și copil al Domnului a 
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avut un mesaj de încurajare pentru toți, spunând: “A te dedica 
politic înseamnă a sluji... Atunci când Dumnezeu deschide 
anumite uși, anumite oportunități de a intra în politică, de a 
intra în viața publică printr-o formă sau alta, trebuie să o 
facem cu toată responsabilitatea. Trebuie să nu ne lepădăm 
de identitatea noastră creștină, de trăirea noastră, de valorile 
la care mai ținem și să mergem să ne suflecăm mânecile și să 
muncim.” Fratele Florin Boloșin a împărtășit din Cuvântul 
Domnului și din trăirile lui familiare. 

 

Pe data de 22 aprilie 2018 am avut ca invitat special pe dr. 
Rodica Maloș din America care a avut și o prezentare de carte 
“Mai presus de știință” (Creerul – poarta de acces a stresului). 
Cartea cuprinde soluții supranaturale pentru stress, frică, 
anxietate și depresie. 

 

Pe data de 03 mai 2018 ne amintim cu plăcere de eroul și 
apostolul dr. Tom Paino și soția sa Lois. Au împlinit 74 de ani 
de căsnicie. Pastorul Tom a ajutat proiectele din toată lumea. 
El este membru fondator al Adunărilor lui Dumnezeu din 
România și mentorul personal al fratelui Marinel. El ne-a 
ajutat să cumpărăm și să dezvoltăm proprietățile pentru 
Universitatea Biblică din România și de asemenea pentru un 
număr mare de ani, el a fost președintele Consiliului de 
Administrație.  

 

Pe data de 20 mai 2018 am avut ca invitat special pe prof. 
Derek Osburn care a predicat din Cuvântul Domnului               
Mat. 28:19-20 despre “Marea trimitere”. De asemenea fiica 
fratelui Tomas Barclay, Priscila, pentru o perioadă de o lună de 
zile vizitează proiectele noastre, asistând la activitățile copiilor 
de la Social.  

 

În perioada 25-30 mai 2018 am avut vizita episcopului 
pastor Brian Green împreună cu soția sa din Cambridge, 
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Massachusetts, SUA. Liderii de la Biserica Internațională Harul 
s-au întâlnit cu pastor Brian Green și au petrecut timp 
împreună despre “Cum să vă dezvoltați declarația de 
misiune”. Au fost prezentați 9 indicatori care pot fi folosiți 
pentru a înțelege misiunea: 

1. Rugăciunea - Prov. 3:5-6 
2. Lauda - Ex. 4 
3. Precepte/Concepte – Legea Domnului, Cuvântul 

Domnului, Calea Domnuluiui - Ps. 119 
4. Pastor - 2 Cor. 24:1-2 
5. Pasiune 
6. Parteneri (buni prieteni) 
7. Probleme - 1 Sam. 17 
8. Părinți - 1 Sam. 1 
9. Înzestrare/Eficiență - Ps. 78:72 

 

De asemenea în duminica din 27 mai 2018, Brian Green a 
predicat Cuvântul Domnului în Biserica Internațională Harul, 
din Ef. 1:3-6 “Harul lui Dumnezeu”   

• Harul care ne dă succes 1 Cor. 15:10 – Biserica Harul 
are favoarea lui Dumnezeu 

•   Harul care ne susține 2 Cor. 12:7-10   

•   Cum să beneficiem de mai mult har care să ne susțină, 
să ne întărească, să ne dea favoarea lui Dumnezeu, 
propăsirea 1 Pet. 5:5-6. 
 

În perioada 28-30 iunie 2018 are loc Consiliul General al 
Adunărilor lui Dumnezeu din Romînia. La acest Consiliu 
participă păstori și delegați din partea Bisericilor afiliate la AD 
România, dar și invitați speciali din străinătate precum 
grupurile din Atlanta, UPCAG, UK, New York, Australia. De 
asemenea au participat doi prieteni apropiați: Virgil Achihai, 
Președinte al Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie din 
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România și secretar general al Alianței Evanghelice din 
România și dr. Nelu Burcea, Director Asociat al 
Departamentului de Relații Oficiale și Libertate Religioasă al 
Bisericii Adventiste Mondiale. Ne bucurăm de o nouă 
revărsare de HAR peste Adunările lui Dumnezeu din România. 
 

II. CURSURI DE PREGĂTIRE LUCRĂTORI 
 

Pe data de 15-16 septembrie 2017 a avut loc predarea 
cursului “Împărăția lui Dumnezeu” în Aula Universității Biblice 
din România, de către prof. dr. Walter Boston din Carolina de 
Nord, un frate care are și lucrare profetică. Au participat mai 
multe persoane interesate de educația biblică atât din 
București cât și din zona limitrofă. Acest curs pune un accent 
special – Cine este Dumnezeu și Ce este Împărăția Lui: 

• Înțelegerea fundamental a Împărăției lui Dumnezeu în 
cer și pe pământ 

• Ce este Împărăția ș ice nu este 

• Când și unde se manifestă Împărăția 

• Caracteristici cheie și Principii ale Împărăției 

• Cum să intri și să trăiești în Împărăție. 
În perioada 14-18 noiembrie 2017 a avut loc predarea cursului 
“Temele Noului Testament” la Constanța, Brăila și București. 
Profesori invitați pentru acest curs au fost Drew Brown din 
America și Conley Annandale din Belgia.  

Din acest curs putem învăța câteva lucruri importante: 
1. Diferența între Vechiul și Noul Legământ 
2. Câteva dintre aplicațiile lucrării de mântuire prin 

intermediul crucii 
3. Cum e viața de copil al lui Dumnezeu 
4. Cele 3 părți ale naturii umane 
5. Ce spune Biblia despre rai, iad și judecata eternă 
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La acest curs, în fiecare locație, a participat un număr frumos 
de persoane care au învățat Cuvântul Domnului și au avut o 
experiență frumoasă cu frații din America și Belgia. 

Pe data de 7 decembrie 2017 Școala și Grădinița Româno-
Finlandeză prin reprezentanții săi Lect. Univ. dr. Alina Cîrjă și 
Conf. Univ. dr. Ioan Ceuță a primit vizita dlui Ministru al 
Educației Liviu-Marian Pop, Excelența Sa Doamna Ambasador 
Paivi Pohjanheimo, Doamna Director Mihaela Tania Ieremia și 
Consilier Albert Craiu. De la înființare a fost vizitată de toți 
ministri educației însoțiți de ambasadorii Finlandei. 

 

În perioada 16-25 ianuarie 2018 a avut loc la Constanța, 
Galați, și București predarea cursului “Puterea unei minți 
transformate” de către profesorii Randy Boyd și Eric Von 
Atzigen. Cursul a continuat să fie predate la Pașcani și apoi la 
Simeria de către dr. Ioan Ceuță și pastor Daniel Monoranu. La 
acest curs au participat numeroși lideri și persoane diferite 
care au avut o părtășie deosebită și au fost încurajați de 
Cuvântul Domnului. 

Acest curs este un studiu despre ceea ce ne învață 
Cuvântul lui Dumnezeu despre mintea noastră și cum 
trebuie să o înnoim. Vom descoperi împreună: 

• lmportanța reînnoirii minții din Scriptură; 

• Cum funcționează mintea; 

• Cum gândirea noastră ne limitează relația cu 
Dumnezeu și cu ceilalți, dar și lucrarea lui Dumnezeu în 
noi; 

• Cum imaginea de sine/ identitatea afectează toate 
zonele vieții noastre; 

• Cum vedem dificultățile și adversitățile când ele apar; 

• Pașii practici făcuți în înnoirea minții în care ne vom 
angaja și vom vedea viețile noastre transformate. 
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În perioada 03 - 13 martie 2018 a avut loc la București. 
Constanța, și Brăila predarea cursului “Comunicarea Divină – 
Vocea lui Dumnezeu” de către prof. Brown Drew. Cursul a 
continuat apoi să fie predat de către dr. Ioan Ceuță și pastor 
Daniel Monoranu și la Pașcani, apoi la Simeria. În toate 
locațiile unde a fost predat cursul a fost o atmosferă de 
părtășie, de rugăciune și de apropiere de Dumnezeu.  

Acest curs prezintă câteva din marile filosofii și aptitudini 
pentru a-ți dezvolta lucrarea: 

•  Că Dumnezeu e un Dumnezeu căruia îi place să comunice;  

• Principiile de bază ale auzirii vocii lui Dumnezeu; 

• Feluri diferite în care Dumnezeu ne vorbește;  

• Cum să lucrezi cu darurile profetice. 
 

În perioada 23-24 martie 2018, în Aula Universității Biblice 
din România s-a desfășurat Conferința Femeilor organizată de 
dr. Emilia Ceuță. Tema conferinței s-a numit “Provocările 
Femeii Moderne”. La conferință au participat mai multe 
doamne și domnișoare din București, Ploiești, Câmpina. 
Deschiderea Conferinței a fost făcută de tinerii din Biserica 
Internațională Harul București prin cântarea “Cânt Domnului 
că mi-a făcut bine”. În cele două zile de părtășie au fost mai 
multe mărturii prezentate de către Viorica Șteflea, Dana 
Mitrofan, Eduard Bănete, Ștefania Mihai, Emanuel Popescu, 
Laura Maresciuc. Mesajele prezentate de către Delia Miu, 
Emilia Ceuță și Luminița Baciu au generat o atmosferă 
deosebită a Conferinței. Mesajul “Provocarea la duel” a fost 
prezentat de dr. Emilia Ceuță cu cele trei puncte principale:  

1. A provoca la duel – a chema pe cineva să se bată în duel 
2. De ce ne duelăm? Pentru a ne apăra onoarea-valorile 
3. Cu cine ne duelăm? Cu noi înșine!   
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De asemenea au fost prezentate mai multe seminarii cum 
ar fi: Nutriția – o provocare de Adela Sălăjan, Provocarea 
familiei moderne de Clara Bărbulescu, Provocările tinerelor 
creștine de dr. Alina Cîrjă și Influența mass-mediei asupra 
copiilor de Luminița Dobrin. 

 

În perioada 17-26 apr 2018 a avut loc la Constanța, Galați, 
București, Pașcani și Simeria predarea cursului “Dezvoltare 
Personală” de către prof. Mihail Măndoiu și Laurențiu 
Bărbulescu. Ascensiunea este un program de dezvoltare 
personală pentru bărbați și cuprinde mai multe sesiuni printer 
care cele mai importante sunt: chemarea de a fi curajos, cele 
cinci trepte, să rămâi în picioare.  

 

În perioada 15-24 mai 2018 a avut loc la Constanța, Brăila și 
București predarea cursului “Principiile Conducerii” de către 
prof. Derek Osburn. Acest curs a fost predate și în alte două 
locații la Pașcani și Simeria de către dr. Ioan Ceuță și pastor 
Daniel Monoranu. Participanții s-au bucurat de învățăturile 
biblice și de atmosfera deschisă și binecuvântată de 
Dumnezeu. 

Cursul este conceput pentru a prezenta câteva dintre 
principiile majore ale conducerii:  

1. O definiție practică a conducerii 
2. Cum să te dezvolți ca lider 
3. Caracterul unui lider 
4. Rolul viziunii în conducere 
5. Rolul muncii în echipă în conducere.  
 

Pe data de 9 iunie 2018 un grup de femei din Biserica 
Internațională Harul București sub conducerea Liderului 
Femeilor din România, dr. Emilia Ceuță au sărbătorit 
finalizarea Cursului Estera. În mesajul său găsim următoarele 
cuvinte: “Timp de 2 luni și jumătate am făcut o incursiune în 
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istoria poporului Israel, a vieții Esterei de la care am învățat că 
demnitatea se câstigă cu perseverență, cu înțelepciune! Nu i-a 
fost ușor Esterei să facă față presiunilor și nu ne este nici nouă 
azi! Am învățat că ori de câte ori trecem prin situații grele și 
nefericite, Dumnezeu poate să răstoarne situația!”.  

 

III. MISIUNE, EVANGHELIZARE 
 

În duminica din data de 2 iulie 2017, dr. Ioan Ceuță cu un 
grup de tineri din biserica noastră a vizitat Biserica Nehemia 
din Câmpina, pastori Jurjen și Dana Nagel, parteneri și prieteni 
care fac o lucrare istorică. Zeci de copii și adulți participă la 
lucrarea de impact pe care o fac pe lângă biserică, tabere, 
evanghelizare și o Cantină Socială “Poftă Bună” a fost deschisă 
în luna noiembrie.  

 

Marți, 11 iulie 2017, dr. Ioan Ceuță a participat la ceremo-
nia organizată de către Universitatea Politehnică din București, 
pentru decernarea titlului academic de DOCTOR HONORIS 
CAUSA Domnului Ted Wilson, Președintele Bisericii Adventiste 
de Ziua a Șaptea la nivel mondial.  

 

Pe data de 18 iulie 2017 în vizita pe care dr. Ioan Ceuță a 
făcut-o în America, la Atlanta s-a întâlnit cu Episcopul Brian 
Green din UPCAG și cu dr. Samuel Chand, care a fost numit în 
top 30 al liderilor mondiali de conducere. 

 

Pe data de 10 august 2017 dr. Ioan Ceuță a avut un timp de 
părtășie cu echipa de misiune “România – Australia, noi 
teritorii pentru Împărăția lui Dumnezeu”. Din această echipă 
fantastică fac parte următorii: pastor Pavel și Maria Hojda, 
pastor Beni Fițui, Pastor dr. Ioan Ceuță si dr. Emilia Ceuță, 
pstor Pavel și Voichița Hojda, evanghelist Gaby și Estera 
Onicaș, evanghelist Mihai și Rodica Hule, Special Host Lidia 
Hojda. 

 



Istoira și Învățăturile  Adunărilor lui Dumnezeu din România 

230 

Ziua de 12 august 2017 pentru fam. Ioan și Emilia Ceuță 
este ziua în care au participat la Alba Iulia la o întâlnire istorică 
cu foștii noștri absolvenți, pastori Marius și Mirela Tudor – 
Senior Pastor la Biserica New Life Christian Center Walbsend 
(Newcastle). Biserica este o familie de credincioși în Isus 
Hristos, majoritatea fiind englezi și face parte din Organizația 
Adunările lui Dumnezeu din Marea Britanie. O altă întâlnire 
istorică a avut loc pe data de 18 august, întâlnirea româno-
americană cu prietenii din Houston, Texas: fam. Eugen & 
Carmen Pechianu, fam. Dan & Viorica Rotaru, fam. Iosif & 
Aurica Cerean, fam. Ioan & Emilia Ceuță.  

 

Pe data de 19 august 2017, dr. Ioan Ceuță și dr. Emilia 
Ceuță au participat la Brăila la o nuntă pastorală. Familia 
Ștefan & Fănica Trifu și familia Florian & Silvia Blaga au adus la 
altar pe Filip și Rebeca.  

 

Pe data de 27 august 2017, la Biserica Izvorul Vieții din 
Constanța unde este pastor drd. Leonard Gurgaș, a avut loc 
vizita dr. Ioan Ceuță & dr. Emilia Ceuță împreună cu pastor 
senior Daniel & Mary Emeric în Biserica New Hope, Atlanta.  

 

Pe data de 3 septembrie 2017 ne-a vizitat biserica noastră 
fam. Pavel & Maria Hojda din Moisei, Maramureș, fratele 
Pavel având mesajul principal pentru biserică.  

Împreună cu fam. Petrică & Magda Răgălie din Portland, dr. 
Ioan Ceuță & dr. Emilia Ceuță începând cu data de 11 
septembrie 2017, au făcut o călătorie în Moldova de câteva 
zile la Vicov, Suceava, Botoșani.  

 

Pe data de 16 septembrie 2017, dr. Ioan Ceuță, la București 
a participat la evenimentul împlinirii a 25 de ani de la înființare 
Școala Rut, fondatori dr. Ioan Bunaciu și dr. Otniel Bunaciu la 
Biserica Baptistă Providența, București. 
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Un alt eveniment a avut loc pe data de 13 octombrie 2017, 
la Cluj Napoca, lansarea cărții “Arta Conducerii”, manual 
pentru lideri politici, religioși, etc. Au participat: dr. Ioan 
Ceuță, ministrul Cristian David, evanghelist Paul & Aura Raica 
din America, dr. Otniel Bunaciu, cpt. Ciprian Mihai și drd. Irinel 
Cazacu. 

 

Pe data de 03 martie 2018 dr. Ioan Ceuță a participat 
împreună cu Fratele Cristian David la încheierea săptămânii de 
evanghelizare din Biserica Betel, Moisei, jud. Maramureș, 
biserică unde este păstor fratele Pavel Hojda. Mesajul 
prezentat de dr. Ioan Ceuță a fost din Efeseni cap. 5, s-a numit 
“O biserică curată crește și se dezvoltă” și a cuprins șapte 
puncte principale: 

1. O biserică curată nu tolerează păcatul – v. 1-10 
2. O biserică curată este formată din persoane care au 

frica lui Dumnezeu – v. 11-12 
3. O biserică curată experimentează lucrări supranaturale 

v. 12-13 
4. O biserică curată experimentează creștere numerică – 

v. 14-16 
5. O biserică curată are lideri puternici care sunt gata să 

plătească prețul slujirii – v. 17-28 
6. O biserică curată are lideri care vorbesc în unitate – v. 

29-32 
7. O biserică curată are parte de necazuri dar și de 

personae care vin în ajutor – v. 33-42. 
 

Pentru câteva zile în perioada 05-11 mai 2018, dr. Ioan 
Ceuță împreună cu pastorul Mihail Măndoiu au participat la 
Conferința liderilor din Londra cu John Maxwell. Duminică 06 
mai 2018 în Biserica Râul Sfânt din Londra a avut loc o întâlnire 
istorică cu foști studenți la Institutul Biblic Român: Daniel și 
Mirela Martin, Claudiu și Dana Nițișor, Cezar Zamfir. În 
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postarea sa pe facebook dr. Ioan Ceuță scrie: “Nu există 
bucurie mai mare decât să vezi absolventii noștri păstorind 
două biserici în Londra.” De asemenea: “Duminică 06.05.2018 
am slujit la una din bisericile de referință din Dioceza, Londra. 
Am avut bucuria să fim împreună în această săptămână cu: 

Episcopul Londrei Sarah Mullally care coordonează peste 
500 de parohii (Biserici) 

Episcop de Kensington Dr. Graham Tomlin care 
coordonează 150 de parohii (Biserici) – președinte al 
Stmellitus College 

Rev Russell Winfield, Director al Stmellitus College 
Les Taylor – Lay Minister 
Rev Mihai Măndoiu – Vicepreședinte AOG România.” 
De asemenea o altă întâlnire a avut loc la Bristol cu tema 

“Transformă Europa acum și România mâine”. 10% din 
populația lumii este în Europa, 10% din populația României 
este în București. Au participat Gerry Partridge CEO, Terry 
Wood Director, Dr. Ioan Ceuță, Mihail Măndoiu, Les Taylor. 

 

În data de 16-17 iunie 2018 un grup de tineri de la Biserica 
Internațională Harul București condus de pastor Daniel 
Monoranu au fost plecați în misiune vizitând bisericile din 
Drobeta Turnu Severin, Tg. Jiu și Stroești. A fost o experiență 
extraordinară. Bisericile au fost încurajate prin cuvântul 
Domnului prezentat de tineri și prin cântările cântate cu atâta 
bucurie.   

 
      IV.  IMPLICAREA ORGANIZAȚIEI ÎN PROIECTE NOI 

 
Marți, 27 februarie 2018, a avut loc la hotelul Intercon-

tinental din București conferința de lansare a programului 
„România - 100 de ani de conștiință națională și credință 
creștină”, la care au luat parte reprezentanți ai tuturor cultelor 
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din țara noastră. Acest program este dedicat Centenarului 
Marii Uniri și este implementat de Alianța Evanghelică din 
România, în parteneriat cu Centrul Creștin București și 
Fundația „Pâinea Vieții”, cu sprijinul Secretariatului de Stat 
pentru Culte. 

Programul a fost deschis de dl. Victor Opaschi, Secretar de 
Stat pentru Culte.  

Prezent la eveniment, Ioan Ceuță - președintele Centrului 
Creștin București, a vorbit despre importanța conștiinței 
naționale și a credinței creștine. 

„Va trebui ca în generația tânără să punem această 
sămânță a conștiinței naționale și a credinței creștine. Nu îmi 
pot explica de ce noi am început să ne pierdem această 
conștiință și să privim mai mult peste gard la vecinii noștrii sau 
mai în depărtare, peste ocean. Pe când noi trebuie să privim la 
valorile pe care poporul român le are, care sunt temelii, sunt 
fundamente, pe care noi trebuie să rămânem", a declarat, 
pentru TVR, președintele Centrului Creștin București. 

De asemenea, la conferință a participat și trupa Pronconsul, 
solistul Bogdan Mihai Marin, cunoscut sub numele de Bodo, 
atrăgând atenția asupra faptului că Biserica este un pion 
principal al culturii românești. 

„După câte ne dăm noi seama și după câte vedem, Biserica 
este unul dintre pionii principali la care se raportează cultura 
românească, unitatea românească și as spune bunul simț 
românesc”,a spus Bodo. 

Întrebat care sunt valorile cultural spirituale la care se mai 
raportează astăzi românii, solistul Proconsul a răspuns:  

„Unitate, iertare, dragoste mai multă. Asta înglobează tot. 
Dacă avem dragoste, avem și unitate și iertare...Trebuie să 
reînvățăm să ne iubim unii pe alții și să iertăm mult și în stânga 
și în dreapta". 
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În cadrul evenimentului au fost susținute mai multe alocu-
țiuni, între invitați fiind și pr. prof. dr. Stelian Tofană, de la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. „În cadrul 
cuvântului, am accentuat mai multe aspecte legate de 
conștiința națională a poporului român în curgerea sa prin 
istorie și de credința creștină care l-a caracterizat și care l-a 
unit de fapt. Integritatea creștină a unui popor înseamnă forța 
lui, în acest sens înțelegem cât de mult înseamnă pentru 
viitorul unui popor nevoia în prezent a unei reforme morale”, 
a spus pr. prof. dr. Stelian Tofană. 

 

Pe data de 27 martie 2018 în Aula Universității Biblice din 
România s-a desfășurat evenimentul “100 de ani pentru 
educația din România”, un proiect amplu organizat de Școala 
Româno-Finlandeză. Acest proiect se va desfășura pe tot 
parcursul anului centenar. Evenimentul a reunit specialiști din 
Finlanda, România și Statele Unite care au analizat starea 
învățământului din România. Au participat mai mulți profesori, 
inspector școlari, directori. Ca invitați speciali au fost:  

- Excelența Sa Paivi Pohjanheimo – Ambasadorul Finlandei 
în România 

- Abby Rupp – Reprezentantul Ambasadei SUA 
- Prof. Dong Mader – Expert Educațional, SUA 
- Florica Cherecheș – Vicepreședinte Comisia de Educație 

din Camera Deputaților 
- Lect. Univ. Dr. Alina Cîrjă – Fondator Școala Gimnazială 

Româno- Finlandeză.  
 În mesajul adresat, Deputat Florica Cherecheș spune: 

“Tema este foarte incitantă – Ce-i lipsește Educației din 
România? Dar voi vorbi din punct de vedere constructiv. Să 
formăm caractere și să formăm persoane independente care 
să nu stea cu mâna întinsă ci să facă ceva. Educației din 
România îi lipsește:  
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• Profesori bine pregătiți 

• Noua viziune pe termen mediu și lung. Avem nevoie în 
România de un acces sporit la educație 

• Avem nevoie de o reformare a mediului de predare și 
învățare 

• Lipsește predictibilitatea 

• Avem de redus diferențele învățământului dintre 
mediul rural și urban 

• Este nevoie să existe niște principii morale ferme, 
sănătoase, solide care să stea la baza procesului 
educational.”  

 
IV. ALTE ACTIVITĂȚI 

 

Organizația trebuie să răspundă nevoilor concrete ale 
comunităţii de oameni în care este aşezată, prin anumite 
proiecte sociale pe care le dezvoltă.  

 

În perioada 24-30 iulie 2017, echipa medicală formată din 
10 persoane din SUA condusă de pastor Gordon Wiliams a fost 
două zile prezentă la Campus pentru a da o mână de ajutor 
sutelor de persoane bolnave din sectorul 6 care au venit în 
fiecare zi la consultații în diferite domenii: medicină generală, 
stomatologie, cardiologie, oftalmologie, etc. Apoi în 
următoarele două zile s-a deplasat la Buftea, după care și la 
Ploiești.  

Mulţumim lui Dumnezeu că afilierea de noi biserici 
continuă să fie un scop important al Organizaţei noastre în 
România.  

 

În luna martie 2018 în loc. Piscu din jud. Galați a avut loc 
afilierea Bisericii Filadelfia. La acest eveniment au participat 
dr. Ioan Ceuță și pastorul Bisericii Betel Galați, Grigore Dajbog. 

De asemenea, în luna aprilie 2018 a avut loc afilierea altei 
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biserici la Adunările lui Dumnezeu din România, Biserica Betel 
Razvani, jud. Călărași la care au participat dr. Ioan Ceuță și 
pastoral bisericii Harul Lehliu Gară, Daniel Anton. 

În Adunările lui Dumnezeu din România sunt afiliate 58 de 
biserici și recunoscuți 86 de lucrători. De asemenea am 
început noua schimbarea de denumire pentru bisericile cu 
personalitate juridică care n-au făcut-o până acum, conform 
Statutului de Organizare  aprobat în anul 2011. Urmează unele 
completări să fie trimise către instanțe după care să primim 
sentințele de schimbare a denumirii. 

De asemenea paginile de internet ale instituției noastre au 
fost reactualizate cu informații noi. Pe data de 23 mar 2018 a 
fost format pe WhatsApp, GRUPUL DE PĂSTORI AD, pentru o 
mai bună comunicare între păstori, consolidarea relațiilor și 
încurajările din partea tuturor prin mesaje diverse, știri 
creștine, anunțuri pentru cauze de rugăciune.  

Dorim să subliniem importanța rugăciunilor îndreptate 
către Domnul la întâlnirile de rugăciune, cât și lucrările 
profetice pentru Biserică sau persoane individuale. Sunt ca 
două aripi ale unui vultur mare care te înalță mereu spre 
culmi. De asemenea lucrarea femeilor condusă de dr. Emilia 
Ceuță are un impact deosebit în rândul femeilor, vindecând 
multe suflete și rezolvând multe probleme de criză, de 
instabilitate emoțională, de sănătate fizică, etc. Nu mai vorbim 
de întâlnirea familiilor, care sub coordonarea fam. Delia și 
Luca Miu, de fiecare dată, au fost niște întâlnire excepționale, 
ținând biserica în unitate. 

 
VI. CONSILIUL GENERAL 2018 
 

Consiliul General 2018 al Adunărilor lui Dumnezeu din 
România s-a desfășurat ca și celălalte întâlniri din anii 
precedenți în Aula Universității Biblice din România, în 
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perioada 28-30 iunie 2018. Dar de data aceasta a fost unul cu 
totul deosebit prin participarea liderilor și reprezentanților 
bisericilor atât din România cât și din mai multe națiuni ale 
pământului cum ar fi: Australia, Chicago, Nigeria, New York, 
UK, Atlanta.  

Președintele Adunărilor lui Dumnezeu din România, dr. 
Ioan Ceuță a condus sesiunile Consiliului, a prezentat oaspeții 
străini și lucrarea lui Dumnezeu din România. 

În prima zi a Consiliului, 28 iunie, dimineața, adunarea a 
fost deschisă printr-o rugăciune rostită de pastorul Bisericii 
“Speranța” Brăila, Costică Ralia. Timpul de laudă și închinare a 
fost asigurat de Grupul de tineri de la Biserica Internațională 
Harul București. S-a citit Ps. 28 cu tot poporul și s-au înălțat 
rugăciuni fierbinți către Domnul. Dr. Ioan Ceuță salută 
întreaga asistență, după care prezintă fam. Emeric, Daniel și 
Mary din Atlanta, Biserica New Hope Romanian Church. 
Fratele păstor Daniel Emeric salută Consiliul General cu 
următoarele cuvinte: Aș vrea să îndemn păstorii și lucrătorii să 
puneți bază pe lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel ce 
ne călăuzește, Duhul Sfânt este cel ce ne vorbește, Duhul Sfânt 
este cel ce ne descoperă viitorul. Duhul Sfânt ne înștiințează pr 
fiecare dintre noi atunci când trecem prin încercări. Ev 13:20-
21.   

Urmează grupul de la UPCAG reprezentat de Președintele 
Internațional, pastor Tomas Barclay de la biserica din Chicago 
care are un cuvânt de salut și prezintă membrii grupului. 

Este prezentată fam. Fabio și Louisa Francini din Australia 
care fac o lucrare apostolică. Fratele Fabio are 85 de ani și 
călătorește în toată lumea predicând Evanghelia. În cuvântul 
de salut fratele Fabio spune: Mă simt foarte bine în România. 
Și mă gândesc să nu mai plec. Mâncarea-i foarte bună, 
părtășia-i excelentă, dragostea oamenilor îi extraordinară. 
Cine-ar vrea să plece? Eu nu vreau. Ca să fiu sincer eu mă simt 
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extraordinar. Și când ne-am închinat împreună mă gândeam la 
cât de frumoasă-i părtășia! 

Un alt frate este prezentat de dr. Ioan Ceuță, pastor rev. 
Kim Nam Soo de la biserica Promise Church din New York. Este 
membru în Comitetul Executiv al Organizației Mondiale ale 
Adunărilor lui Dumnezeu. Salutul pe care pastorul Kim îl aduce 
este următorul: O să vă încurajăm să aveți o viziune de lărgire 
a Împărăției lui Dumnezeu pentru următorii 10-20 de ani. Vom 
vorbi despre strategia de a lărgi Împărăția în țara asta. Avem și 
o echipă de muzicieni care va lăuda pe Domnul. 

De asemenea au participat doi prieteni apropiați: Virgil 
Achihai, Președinte al Uniunii Bisericilor Creștine după 
Evanghelie din România și secretar general al Alianței 
Evanghelice din România care salută asistența cu Fil. 3:13-14, 
și dr. Nelu Burcea, Director Asociat al Departamentului de 
Relații Oficiale și Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste 
Mondiale, care face o prezentare scurtă a libertății religioase 
din România și salută Consiliul General spunând: Ne bucurăm 
de o nouă revărsare de HAR peste Adunările lui Dumnezeu din 
România.  

Prima sesiune este încheiată printr-o rugăciune rostită de 
fratele Cristian David care mijlocește pentru țară. 

În continuare alți doi oameni deosebiți sunt prezentați, Les 
Taylor și Russell Winfield din UK. De asemenea, cumnata 
fratelui Marinel și sora de corp a sorei Emilia Ceuță care 
participă la Consiliul General venind din Sacramento, 
California.  

Un alt om al lui Dumnezeu este prezentat, dr. Moses 
Mukwiza din Atlanta. Are o lucrare apostolică și profetică, a 
scris mai multe cărți printre care și în limba română. Mesajul 
din partea Domnului este din 1 Sam 3:1-11. Printre alte 
cuvinte exprimate sunt și acestea: Dumnezeu a adunat oameni 
din toată lumea ca să-i aducă aici în România. De ce 
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Dumnezeu a orchestrat acest lucru? Înseamnă că este o 
misiune, este ceva special aici. Este un cuvânt profetic care a 
fost dat pentru acest pământ și suntem într-un timp al 
împlinirii. Citind acest pasaj vei vedea prima generație și a 
doua generație. Adunările lui Dumnezeu sunt într-o 
mișcarecontinuă, așa că spune celui de lângă tine: Domnul 
urmează să facă ceva și spune-i mai departe: Domnul va face 
ceva cu tine. Tu ești ales de Dumnezeu să pună ceva în tine și 
urmează să facă ceva cu tine... Iubesc acest foc al Duhului 
Sfânt. Trebuie ca biserica să fie în foc. Atunci când biserica 
este în foc nimeni nu mai poate să facă nimic. Vrăjitoarele nu 
mai pot să stea în biserică, demonii nu mai stau confortabili în 
biserică, pentru că este putere, este puterea lui Dumnezeu. Ai 
nevoie de această putere. Acest foc te duce mai departe. Trei 
lucruri se desprind din cuvântul lui Dumnezeu: 

1. În camera de sus era unitate. Învață cum să frângi pâinea 
și să le-o dai celorlalți 

2. Era un vânt al Duhului. Vântul vine să aducă niște 
principii diferite și dă o nouă orientare pentru a fi dusă 
până la capăt slujba 

3. A fost un botez al Duhului Sfânt. Atunci când ești botezat 
de Duhul Sfânt nevoia ta nu mai este a ta. 
 

Mesajul a fost încheiat cu rugăciune pentru mai multe 
persoane și cuvinte profetice individuale.  

 
Seara din 28 iunie a fost deschisă printr-un timp de laudă și 

închinare condus de tinerii de la Biserica SOS Ploiești și cei de 
la Biserica Internațională Harul București.  

Înainte de salutul adus de apostol Tunde Bolanta din 
Nigeria, dr. Ioan Ceuță face o mărturisire publică despre 
împlinirea cuvântului profetic, spunând astfel: În 2008 la 
întâlnirea păstorilor din Adunările lui Dumnezeu aici în sală 
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eram adunați cu păstorii și soțiile lor la Consiliul General și l-
am rugat pe pastorul Bolanta să se roage pentru păstori. Când 
ne-a venit rândul nostru am stat pe bancă, fratele Bolanta a 
luat mâna mea și-a soției și-a spus: Dr. Ceuță vreau să-ți spun: 
mi-a arătat Domnul o rachetă aici. E vorba despre un proiect. 
Nu știu despre ce proiect e vorba, dar văd un copil care 
aleargă și se dezvoltă. Am analizat, am gândit în fel și chip. 
Alina a început Centrul de copii cu cinci copii. Și vreau să vă 
spun ceva. Nu am avut bani de mobilier. Și-am primit o lumină 
că așa-i lumina mea. După ce Alina și Bogdan și-au achitat 
datoriilede nuntă și-au rămas cu câțiva bani, m-au întrebat ce 
să facă cu banii. Idee foarte simplă: cumpărăm mobilier pentru 
grădiniță. Financiar eram la pământ, eram în vale. Și-am găsit 
un om care a dat chix cu grădinița, a închis grădinița, și-am 
luat tot echipamentul de la el. Și vreau să vă gândiți, de la 
numărul mic de copii, în 2010 Ministerul Educației a autorizat 
funcționarea. Exact în această sală unde s-a dat cuvântul 
profetic a venit să citească ordinul ministrului. Nimeni nu a 
crezut și nici noi nu ne-am gândit ce minuni poate să facă 
Dumnezeu. Am încheiat anul școlar în iunie, acum o 
săptămână cu 540 de copii. (Aplauze) Pentru septembrie sunt 
deja 100 în plus, adică 640 de copii vor fi în septembrie aici în 
Campus. Vă rog să vă gândiți pe lista de așteptare în 
momentul de față după ce am luat 100 mai sunt 200 de copii. 
Ceea ce spune Dumnezeu El împlinește. Mărit să fie Domnul! 
(Aplauze) 

Pastor Bolanta aduce cuvântul de salut: Vine un nou vânt 
peste lucrare, un nou suflu care va purta de grijă, care va 
aduce curăție și care va aduce putere. Și Domnul spune în 
seara asta: Cei care te-au părăsit, care au plecat de la tine, așa 
cum unii l-au părăsit pe Pavel și au plecat în lume, Domnul 
spune în seara asta, o să te caute din nou, pentru că soarele va 
răsări din nou. 
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Alina prezintă filmulețul cu acțiunea care va avea loc la 
Valea Mare, după care face o mărturisire: Atunci când alergam 
după copii să-i numărăm pe degetele unei mâini era destul de 
ciudat să mă gândesc la imaginea pe care o spunea când s-a 
uitat la mine și a spus: văd în jurul tău câteva mii de copii și nu 
sunt copiii tăi personali și mă uitam și ziceam: n-are cum... dar 
trebuie să-l ascultăm. Este cuvântul lui Dumnezeu cu da și 
amin! Și dacă am pornitdela început spunând hai să vedem ce-
o să fie, acum am credința, am tăria că dacă nu vine Domnul, 
ceea ce se întâmplă aici va fi normalitate pentru toate școlile 
din România. Ceea ce ați văzut acolo în filmuleț este modul în 
care să înălțăm paharul izbăvirilor că nu mai este timpul doar 
să primim ci că este timpul să-i udăm pe ceilalți. 

Următoarea prezentare a fost a pastorului Ioan Bochian, 
președintele Centrului Creștin Emanuel București. Pentru mai 
mulți ani a slujit ca președinte pentru Comunitatea de 
București și județele din zona Bucureștiului. În cuvântul de 
salut pastorul Ioan Bochian a spus: Fie ca acest Consiliu 
General să fie un exemplu pentru țară pentru că și acum la 100 
de ani de cînd sărbătorim Unirea suntem departe de a fi uniți 
ca popor. Dar fie ca Duhul de la această întâlnire să fie un 
exemplu pentru țara noastră. Și noi ca familie a lui Pavel 
Bochian sărbătorim acest centenar. Cu bucurie le aducem 
aminte fraților și surorilor de aceeași credință cu noi că toți 
înaintașii noștri care au predicat Evanghelia, noi să avem la 
rândul nostru acelaș tip de predicare, acelaș tip de mărturie, 
acelaș tip de trăire. 

În continuare este prezentat pastorul Dragoș Mușat, 
președintele Asociației Creștine Conștiință și Libertate din 
România, un om folosit de Dumnezeu care vestește Evanghelia 
la cel mai înalt nivel. Își exprimă recunoștința față de Adunările 
lui Dumnezeu prin cuvintele următoare: Sunt onorat să știu și 
surprins totodată de proiectele pe care le aveți. Mulțumesc lui 
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Dumnezeu că aceste proiecte sunt izvorâte din inima unui om 
pe care îl cunosc și cu care împărtășesc aceeași țară de două 
ori: sunt român dar sunt și din Hațeg. Fratele Ceuță este din 
țara Hațegului. 

Dr. John Graț, secretar general al Asociației Creștine 
Conștiință și Libertate din România, este prezentat ca un om 
mare care se învârte în lumea de sus printre președinți și 
secretari de stat. În simple cuvinte își exprimă încredințarea pe 
care o are: Vreau să împărtășesc cu dvs. o promisiune a 
Domnului “Domnul te va face cap și nu coadă.” Și când vezi ce 
experiențe au avut loc aici, când ați început cu puțini copii, dar 
aveți o viziune mare, ne arată ce poate să facă Dumnezeu 
pentru noi. 

Randy Brooks din New York este prezentat ca fiind unul 
dintre membrii grupului și de peste 30 de ani joacă rolul 
Domnului Isus în toată lumea unde ei fac spectacole. Laudă pe 
Domnul cu o cântare. 

Urmează Debbie Crumbeley UPCAG, director de tineret la 
nivel international care prezintă grupul și apoi toți împreună 
cântă câteva cântări. 

Pastorul Tomas Barclay prezintă mesajul serii. La începutul 
mesajului adresează publicului o invitație de a participa la 
Centenarul UPCAG de anul viitor în Orlando, Florida, precizând 
următorul lucru: Daca cineva vrea să vină și nu are bani, 
Dumnezeul nostru nu-I sărac. Banca din ceruri nu a dat 
faliment. Apoi binecuvintează lucrarea din România afirmând 
următoarele: Am adus cu mine niște președinți morți. În 
America președinții morți sunt aici pe dolari. Și-am adus niște 
președinți morți ca să m-asigur că lucrarea de aici, clădirea va 
merge înainte pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu 
bun. Vorbește din Isaia 55:8 “Căci gândurile Mele nu sunt 
gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice 
Domnul.” La un moment dat pune o întrebare: De ce sunteți 
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voi în România? Și Domnul mi-a spus că vrea să toarne din 
Duhul Lui în voi. Și o să înceapă în seara asta. Nu știu de voi, 
dar eu vreau ca Domnul să toarne Duhul Sfânt și am nevoie să 
umple locul acesta. Spune-i celui de lângă tine: primesc ce are 
Domnul pentru mine. O revărsare de Duh în România afară, 
dar și înlăuntru! Un strigăt de victorie! Lăudați pe Domnul! 
Sesiunea se încheie printr-o rugăciune rostită de pastor Tomas 
Barclay. 

 
În a doua zi a Consiliului General, dimineața, tinerii din 

Biserica Internațională Harul București și cei din Câmpina 
conduc timpul de laudă și închinare. Se citește Ps 29 împreună 
cu tot poporul și apoi se fac rugăciuni pline de putere 
chemând Numele Domnului peste adunare. 

Sunt invitați doi prieteni de seamă să ia cuvântul și să salute 
Consiliul General, Les Taylor și Russell Winfield din UK. Less a 
lucrat în Armata Britanică. A fost foarte încântat de atmosfera 
Consiliului și de felul de traducere al fratelui Daniel Monoranu: 
Dany ești un comunicator fantastic, fantastic lider de laudă și 
închinare și începând din septembrie vom organiza cursuri 
biblice în Biserica Internațională Harul, un program de 
pregătire al ucenicilor. 

Printre alte cuvinte frumoase de apreciere a relației care 
există între Less și Adunările lui Dumnezeu sunt spuse și 
următoarele cuvinte: Simt această stare de sensibilitate că pot 
să văd ceea ce Dumnezeu va face în viitor, mai presus de ceea 
ce este astăzi, la generațiile ce vor urma, care se vor închina în 
locul acesta, care vor fi echipate să ducă Evanghelia 
pretutindeni în țara aceasta. Sunt o jumătate de milion de 
români în Marea Britanie și aș vrea să-i aud întorcându-se cu 
Evanghelia, fiind parte aici din împărtășirea Evangheliei.    

Russell Winfield este Director international al Stmellitus 
College, și pastor în Biserica Anglicană. În cuvintele frumoase 
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de salut el spune: Noi ne-am întălnit pentru prima data în luna 
mai anul acesta și a fost un moment dăruit de Dumnezeu ca să 
construim prietenie. Despre trei lucruri aș dori să vorbesc: 

1. Formele care există în Colegiul nostru teologic 
2. Lucrurile diferite pe care noi le facem față de cele 

tradiționale 
3. Prietenia, și folosesc în mod intenționat acest 

cuvânt. 
Încheie mesajul cu o urare de binecuvântare din Gen. 12:2, 

pentru Adunările lui Dumnezeu din România: “Voi face din 
tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume 
mare şi vei fi o binecuvântare.”   

Harold Lee din Biserica Promise Church New York, care 
joacă rolul lui Caiafa, salută Consiliul General spunând: 
Lucrarea noastră este focalizată pe misiune. Apoi prezintă un 
video cu Centenarul Bisericii Assemblies of God. 

Rev. Kim Nam Soo, membru în Comitetul Executiv al 
Organizației Mondiale ale Adunărilor lui Dumnezeu, prezintă 
lucrarea numită “Fereastra 4/14” – lucrarea cu copiii. 

Wan Ki Choi continuă prezentarea video și statistica 
programului “Fereastra 4/14” ca o mișcare globală. Versetul 
biblic pe care se bazează acest program este Mat 19:14: 
"Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia 
cerurilor este a celor ca ei." 

•  Este o mișcare revoluționară pentru copii 

•  Este o urgență ca biserica să se adreseze copiilor 

•  Câteva secole biserica pentru copii a fost oprită. 
Sunt patru strategii de urmat în lucrarea cu copiii: 

1. Să te duci către ei, să-i atragi 
2. Să-i salvezi prin a le prezenta Evanghelia 
3. Să-i înrădăcinezi prin a-i învăța pe copii 
4. Să-i trimiți pe copii înapoi în societate 
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Trebuie să ținem cont de patru revoluții atunci când lucrăm 
cu copii: 

1. Revoluția conțtientizării 
2. Revoluția culturală 
3. Revoluția religioasă 
4. Revoluția digital. 

În finalul prezentării sunt afirmate următoarele cuvinte: 
Fără copii nici o țară nu are viitor. 

La sfârșitul sesiunii dr. Emilia Ceuță împreună cu grupul de 
copii de la Centrul de Zi, intonează o cântare însoțită de 
cuvintele: Prioritatea noastră este educația copiilor. 

Urmează salutul adus de Deputat, Florica Cherecheș din 
Oradea. Este Vicepreședinta Femeilor Liberale la Organizațiile 
de Femei pe toată țara și Vicepreședinte Comisia de Educație 
din Camera Deputaților și nu face compromisuri. 

Pastor Tunde Bolanta vorbește despre unul din cele mai 
frumoase versete din Biblie, Fapte 2:2 “Deodată, a venit din 
cer un sunet ca vîjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată 
casa unde şedeau ei.” în felul următor: În aceste zile în care 
noi trăim, poate că trăiești în România, în Australia, în 
America, în Nigeria, în Marea Britanie, nu contează unde 
trăiești, dar Dumnezeul nostrum prin puterea Duhului Sfânt 
este în mijlocul nostrum, este în viețile noastre. Duhul Sfânt, 
pentru mine, este ca respirația. Am nevoie de El tot timpul, 
pentru că eu trăiesc în ape adânci, așa cum poți innota într-un 
fluviu. Capul tău este deasupra apei. Dar când ești în ape 
adânci apa este deasupra capului tău, pentru că Duhul Sfânt 
este acela care-ți poate da respirația în ape adânci. 

În timpul mesajului prezentat su fost mai multe cuvinte 
profetice individuale și apoi la sfârșitul mesajului s-au făcut 
rugăciuni pentru vindecare. 
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La întâlnirea de seară a Consiliului General, tinerii de la 
Biserica Harul București și cei de la Biserica Nehemia Câmpina 
au condus timpul de laudă și închinare. 

Grupul de la Promise Church din New York au prezentat o 
muzică selectă. 

Dr. Ioan Ceuță care a condus întâlnirea a invitat 
reprezentanța băncii să poftească în față și cu bucurie exprimă 
următoarele cuvinte: Ziua de 29 iunie rămâne o zi istorică în 
special pentru construcția școlii și a sălii de sport. Am aici în 
mână contractul de împrumut, l-am semnat în fața lui 
Dumnezeu, a doamnei Notar și a directorilor de la bancă și ni 
s-a aprobat un împrumut de 2.100.000 de lei (450.000 de 
euro). Pentru organizațiile non-profit nu se dau împrumuturi, 
dar Dumnezeu s-a folosit de aceste persoane ca să mijlocească 
pentru noi ca să primim acest împrumut. Credeți că avem un 
Dumnezeu mare? (Aplauze) Sunt invitați în față de asemenea 
pastorii Barclay, Kim, Fabio, Emeric să facă rugăciuni de 
binecuvântare pentru credit. 

Grupul Promise Church, Randy, Sun Hee Kim, cântă spre 
slava Domnului. 

Rev. Kim face o prezentare despre lucrarea muzicală a 
grupului, exprimându-și dorința ca toată echipa de 100 de 
persoane să vină aici în București în 2019 sau în 2020. 
(Aplauze) 

Harold Lee împreună cu soția Yoojin Lee prezintă un 
videoclip, după care urmează mesajul pastorului Kim din Prov 
22:6 și Ioan 14:12  “Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o 
urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea… 
Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el 
lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari 
decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl;” Cuvinte pline de 
farmec sunt rostite de pastorul Kim: Călătoria aceasta are o 
mare însemnătate pentru noi. Același Isus Hristos, același 
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Tată, aceleași principii, Dumnezeu se mișcă în același fel. Dacă 
ești interesat de principiile Lui, Dumnezeu te va binecuvânta. 
Când El a fost aici, înainte să plece a spus să nu vă temeți, să 
nu vă opriți. Voi o să faceți lucruri mai mari decât am făcut Eu. 
Orice-mi veți cere în Numele Meu, Eu vă voi da. Și aceeași 
promisiune ieri, azi și-n veac! Vă las o provocare. O să ne 
întoarcem și vrem să va slujim. Cum putem să vă ajutăm noi 
bisericile? Cum să lucrăm noi împreună pentru copiii 
bisericilor? Eu vreau să facem ceva la nivel național, o rețea 
password. Dacă nu lucrezi acum pentru copii, cineva o să pună 
mâna pe copiii ăstia. Și țara o să fie schimbată. Dar dacă te 
ocupi de acești copii în 10 ani Domnul o să pună mâna pe țara 
asta și o s-o stăpânească. (Aplauze) 

După terminarea sesiunii de seară are loc Adunarea 
Generală și prezentarea rapoartelor de activitate și financiar, 
fiind votate în unanimitate. 

A treia zi a Consiliului General începe cu timpul de laudă și 
închinare prezentat de tinerii de la Biserica Internațională 
Harul București. 

Apostol Fabio din Australia are un mesaj umoristic: Nu știu 
care-i treaba cu tine, dar eu sunt foarte bucuros în această 
dimineață. Atunci când frații sunt încântați, plini de veselie 
sunt periculoși. Ești pregătit să primești. Și eu am de gând să-ți 
dau ceva în această zi. Eu m-am născut în Florența din Italia și 
aș vrea să vă spun următorul lucru: Florența este un oraș 
faimos în întraga lume pentru că trei oameni foarte faimoși s-
au născut acolo. Unul este Leonardo da Vinci, celălalt este 
Michelangelo și-al treilea este Fabio Francini, aici de față. 
(Aplauze) Ei, bine, Leonardo și Michelangelo sunt morți, așa că 
a mai rămas doar Fabio. Sunt foarte tânăr după cum puteți 
vedea, am numai 84 de ani, tânăr. Urmează mai multe 
mărturisiri din viața lui cum a trăit cu Dumnezeu. 
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Consiliul General are parte de o prezentare frumoasă a 
familiei Ceuță: Ioan și Emilia, fiica cea mare, Alina Cristiana și 
Bogdan Cîrjă cu Matei și Victoria, care slujesc neobosiți în 
toate proiectele Campusului universitar. Dr. Ioan Ceuță face 
prima afirmație: Cred în forța familiei. Iar a doua afirmație: 
Debora este darul lui Dumnezeu în familia noastră, în timp ce 
ține în brațe nepoțica. Prezintă pe Bety, fiica cea mică care 
lucrează într-o agenție guvernamentală și Ciprian care 
lucrează în Armata Română și este student la Master. 

La Consiliul General a participat și un alt om al lui 
Dumnezeu care a întemeiat un spital în județul Brăila, în 
Viziru. Numele lui este Sorin Neacșu, care face și o prezentare 
a proiectului de la Viziru. 

Cuvintele de încurajare ale pastorului Kim au răsunat din 
nou: Trebuie să investim în copii. Copiii au nevoie de sacrificiul 
nostru, de angajamentul nostru. Dacă n-ai bani, caută prin 
casă, vinde ce ai mai mult și investește. Nu te uita la alții, ci 
întreabă-L pe Domnul, predăți viața, cheltuiește, slujește ca și 
cum ar fi copiii tăi. 

Rev. Tunde Bolanta din Nigeria prezintă mesajul “Mila lui 
Dumnezeu”, Ps 145:8-9 “Domnul este milostiv şi plin de 
îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate. 

Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind 
peste toate lucrările Lui.” Cuvintele mesajului răsună și acum 
în inimile ascultătorilor: Mila lui Dumnezeu este la dispoziția 
noastră astăzi. Este acea grijă special a lui Dumnezeu care 
exprimă dragostea Sa pentru omenire. Pentru că Biblia spune 
că Dumnezeu este dragoste. După ce a prezentat mai multe 
cazuri de vindecare a urmat mai multe mesaje profetice. 

Pentru Dr. Emilia Ceuță Domnul a vorbit astfel: Generația 
următoare a copiilor tăi și-a copiilor copiilor tăi, Dumnezeu mi-
a arătat că toți aceștia izvorau din tine. Este o binecuvântare, 
o ungere generațională în familia ta. Piciorușe micuțe, da, îi 
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văd că umblă în același har în care ai umblat și tu. Și 
Dumnezeu îți spune: Te recompensez, copiii tăi! Și asta este 
mare! E mai mult decât ai dat tu pentru Mine și este mai mult 
decât toți banii care nu i-ai avut în viața ta. I-am văzut pe ei 
toși slujin Domnului. 

Pentru Dr. Alina și Bogdan Cîrjă mesajul profetic a fost: Văd 
lucruri aici în Duhul. (Bogdan) – Ai încercat multe lucruri în 
domeniul a ceea ce vrei să faci și au fost niște semne de stress, 
dar Domnul îți vorbește. Pentru că ai stat aproape de 
Dumnezeu, El îți va acorda favoare. Și a fost cum câteodată ai 
lucrat și ai aruncat banii într-un coș. Și imaginea care am 
văzut-o era cam de două ori cât înălțimea ta. Ceva va veni 
spune Duhul Domnului și te vei speria și vei spune: nu cred că 
sunt calificat. Dar nu-ți dau pentru că tu ești pregătit, ești 
calificat, ci, este favoarea mea! 

Pentru Bety cuvântul Domnului rostit a fost: Domnul spune 
că acea boală nu se va mai arăta a doua oară, acea durere nu 
se va mai ridica a doua oară. Acea frică dispare, pentru că frica 
nu se va mai arăta a doua oară. Vei trăi și nu vei muri și vei 
declara slava lui Dumnezeu. 

Pentru Alina mesajul profetic rostit este: În Numele lui Isus 
am văzut ca o scriere pe mâinile tale, ca un desen pe mâinile 
tale. Și Domnul spune, încă din pântecele mamei tale ți-am dat 
un dar al comunicării și ți-am dat un dar să faci un impact în 
viețile oamenilor. Este în mâinile tale. Acest dar va lucra 
oriunde și văd așa de multă favoare venind în Numele lui Isus. 
Ai primit o invitație într-un birou guvernamental. Stai acolo, ei 
îți vor vorbi, vor fi foarte bucuroși de ceea ce faci, îți vor face o 
ofertă în domeniul secular. Dar îți spun ceea ce Dumnezeu       
mi-a spus. Rădăcina ta este aici. Nu pleca de aici, nu părăsi. 
Ajută-I, dar rădăcina ta este în Împărăție. 

Sesiunea a continuat cu rugăciuni pentru botezul cu Duhul 
Sfânt. 
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Consiliului General 2018 s-a încheiat printr-o rugăciune 
făcută de pastor Tomas Barclay. 

Nu vom uita niciodată aceste evenimente care s-au 
întâmplat pe parcursul celor douăzeci și doi de ani de la 
înființarea Adunărilor lui Dumnezeu din România. Ele vor fi 
niște verigi puternice în marele lanț ce leagă inimă de inimă, 
lider de lider, biserică de biserică, localitate de localitate, 
pentru ca România să fie un instrument de mare valoare în 
mâna lui Dumnezeu pentru marele seceriș al veacurilor în 
toate națiunile pământului. 
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I - 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 duhovni- 
ceşti şi mai multă putere spirituală, aşa cum ne spune Noul 
Testament: putere de a le mărturisi şi de a le sluji altora; 
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dedicare în  lucrarea lui Dumnezeu; dragoste mai intense 
pentru Hristos, pentru Cuvântul Lui şi pentru cei pierduţi 
(Fapte 1:4,8; 8:15-17). 

Organizaţi „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 credem, 
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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 vo 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 Cor.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 
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se pot guverna şi susţine singure. Aceste principii funda-
mentale 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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II - 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. 

 

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 
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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 contra- 
dictorie. De-a lungul secolelor unele învăţături false au create 
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 (Zaharia l4:9; Matei 1:21-23; 
11:25-27, 28:19; Luca 1:35; Ioan 1:1,2,14,18,29,49; 5:17 30, 32, 
37; 8:17-18; 14:16-17; 15:26; 17:11,21; Fapte 2:32-36; Romani 
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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, Luca 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. 

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 
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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. 

 
 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, dovadainterioară, 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 
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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 experi- 
mentează 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. 

 

 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). 
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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 (1Cor.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 credincio-sului cu Dumnezeu ca 
dovadă a faptului că toţi cei ce se împărtăşesc cu Trupul lui 
Hristos sunt mădulare ale aceluiaşi Trup (1Cor.10:16,17). 
Participarea periodică a fiecărui   credincios   la   actul   Cinei   
Domnului   reprezintă împlinirea unei porunci (1Cor.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 Cor. 11:27-31). 

 

 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 
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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 detrimental 
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. 
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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. 

 
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 
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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. 

 
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: 



Istoira și Învățăturile  Adunărilor lui Dumnezeu din România 

268 

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 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. 
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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 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. Vinde- 
carea 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 
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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. 

 
 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; 1Cor.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 
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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 împreună cu toţi 
sfinţii pentru a împăraţi o mie de ani pe pământ (Zah.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. 
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XV. JUDECATA FINALĂ 
 

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 

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 PĂMÂNT 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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III - 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 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 
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spirituale ca fiind o împlinire a promisiunii lui Isus din Fapte 
1:4,5.  Mulţi penticostali au fost ridiculizați în public și alungați  
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 
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 p cruce a primit siguranţa veşniciei, 
alături de Hristos, în locurile cereşti. Mulţi afirmă: „Dacă nu 
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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 
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continuu.  Atunci când puterea noastră spirituală se 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 zidire 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 întâmplă şi cu 
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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 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 
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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 
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? 
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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). 

 

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   



281 

                     Istoria și Învățurile Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

 

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 s 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, 
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 



Istoira și Învățăturile  Adunărilor lui Dumnezeu din România 

282 

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 
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. 
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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 firma 
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 
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, 
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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 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 
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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 
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 
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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. 
 

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; 
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- 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 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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IV  -  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 specia 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). 

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 
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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 
necesităţi, iar noi suntem cei care le primim (1Cor.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 
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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 Evanghelie 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 
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 
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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). 

 
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 
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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 
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 d 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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 rimite 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. 

 
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 
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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 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. 
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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). 

 

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 
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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, 
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 Samaritea- 
nului 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 credin- 
cioşia 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. 
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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." 

 

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 acest 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 
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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 sa a stăpânirii poftelor nu poate fi 
motivată de ideea că acestea nu au fost date de Duhul Sfânt. 

 

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 
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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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V - 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 
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 
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Dumnezeu, îşi are originea în Harul Său minunat: Romani 
5:20 - „Ba încă şi Legea a venit pentru ca să se înmulţească 
greşeala; dar und 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 iert 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. 

 

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 
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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 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 
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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 est 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 
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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 
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            
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(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, practicat 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 din 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 
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, 
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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 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 
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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 
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. 
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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). 

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. 
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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; 
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? 
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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; 

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 
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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? 
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 
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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 verse-telor 
din Matei şi Marcu indică faptul că omul a comis acest păcat 
atribuind lucrarea lui Isus, făcută prin puterea Duhului Sfânt, 
lui Beelzebub, prinţul demonilor. Procesul care duce la hula 
împotriva Duhului Sfânt este următorul: 

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 (Ev.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). 
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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. 
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 
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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 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 
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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 
aplicarea acestora îi împinge uneori pe oameni spre una sau 
mai multe extreme. 

Legalismul se defineşte ca menţinerea regulilor şi regula- 
mentelor 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. 
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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 ume: 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 
materiale şi contribuie la înlesnirea activităţilor pe plan 
spiritual (Luca 21:34,35; Rom.8:5-8; 12:1,2; 2Cor.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 
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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 e 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 
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 
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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 ragostei şi al compasiunii va proceda 
corect în astfel de împrejurări. 

Organizaţia noastră crede în realitatea acestor adevăruri 
şi le oferă spre învăţătură. 

 

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. 1 :1; 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   
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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 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 
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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 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 
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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 eveni-
mentele 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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
 

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. 
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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, 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 
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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. 

 
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. 
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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 credin- 
ciosului. 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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VI - 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, auto-
control, 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 demon-
strat? 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. 



333 

                     Istoria și Învățurile Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

 

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, neîndu-
plecaţi, 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?" 

Disciplina şi  stăpânirea de sine sunt caracteristicile esenţiale 
ale caracterului uman. Stăpânirea de sine nu este un lux care 
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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 Pet.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, 
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". 
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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!"  

 
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 
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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 l-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). 

 

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 
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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 
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 
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unul şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este 
pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup". 

1 Corinteni 7:2: „Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat sa 
şi aibă nevasta lui, şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul 
ei". 

2 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 
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, homosex- 
ualitatea, 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, 
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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 împlini- 
tă, 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 
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". 
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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 
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. 



Istoira și Învățăturile  Adunărilor lui Dumnezeu din România 

342 

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". 

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 
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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 
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 
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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, 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. 
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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 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 
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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 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 



347 

                     Istoria și Învățurile Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

 

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 plan-
tează (Genesa 1:1; 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. 

 
Materialismul 

 

Care este poziţia biblică în ceea ce priveşte materia- 
lismul? 

 

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 
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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.6:25-34). 

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 încura- jează credincioşii 
să facă lucrul acesta. 

 

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 uccesorilor 
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). 
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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 16:37-
40; 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? 

 

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 



Istoira și Învățăturile  Adunărilor lui Dumnezeu din România 

350 

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 
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 
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prevesti la un moment dat anumite evenimente în vieţile 
oamenilor.  Biblia dezaprobă o astfel de ştiinţă: Daniel5:14,18, 
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 
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 vestimen- taţie 
decent? 

Creştinii apelează adesea la pasajul din 1 Corinteni 6:19 
pentru  a  descuraja  diferite  vicii,  cum  ar  fi  fumatul  sau 
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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. 

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 
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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 
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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VII - 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 
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ne 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 intimitateaexagerată 
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 comporta- 
mental 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 erurilor (1 Cor.6:9-10; 15-20).  Vestea cea 
bună care ne-a fost adusă este că Dumnezeu poate erta şi va 
ierta orice păcat, inclusiv imoralitatea sexuală, atunci când 
este vorba despre o pocăinţă sinceră, despre o adevărată 
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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 pregătire spirituală sănătoasă este esenţială pentru 
dezvoltarea spirituală a copiilor. 

 

 

 
 



Istoira și Învățăturile  Adunărilor lui Dumnezeu din România 

360 

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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 divorţu 
(Deuteronom 24:1-4), el pune totuşi o barieră în ce priveşte 
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 



363 

                     Istoria și Învățurile Adunărilor lui Dumnezeu din România 
 

 

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 
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 
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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. 

 
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. 
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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 contac-
tarea 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. 

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" dresează Creatorului său aceste 
cuvinte: „Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în 
pântecele mamei mele. Trupul meu nu era ascuns de Tine 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


