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BINE AŢI VENIT LA PERTH !
Cea de-a 14-a Convenţie a Bisericilor
Penticostale Române din Australia şi
Noua Zeelandă, având motoul “Biserica
Azi”, se desfăşoară în perioada 7 – 10
Ianuarie 2016, la Perth, în Western
Australia, în atmosfera tot mai complexă
a evenimentelor mondiale care confirmă
cu claritate împlinirile profetice,
specifice vremurilor din urmă, în care
Biserica lui Hristos traversează cea mai
controversată şi ambiguă perioadă din
întreaga sa existenţă.

cu Dumnezeu, perioada celor mai mari
biruinţe spirituale, perioada Bisericii.
Domnul Isus se va întoarce curând şi
Duhul Sfânt pregăteşte Biserica pentru
întâmpinarea Lui. Adevărata Biserică se
întăreşte cu fiecare zi ce ne apropie de
marele eveniment al Răpirii Bisericii şi de
Marea Nuntă a Mielului lui Dumnezeu.
Domnul Isus a spus, că nimic şi niciodată
nu va birui Biserica Lui; nici măcar
porţile locuinţei morţilor. Nici deşertul
tot mai arid şi drumul tot mai anevoios,
întunecos şi greu al lumii prin care
călătorim, nu va demobiliza Biserica Lui.
În acest context am dori să proclamăm
din nou aici la Perth, împreună cu toate
bisericile româneşti din Australia şi Noua
Zeelandă, cu oaspeţii şi prietenii ce vor
fi împreună cu noi la această Convenţie,
că “nici moartea, nici viaţa, nici îngerii,
nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile
de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea,
nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor
fi înstare să ne despartă de dragostea
lui Dumnezeu care este în Isus Hristos,
Domnul nostru”.

Trăim vremuri atât de asemănătoare
cu ceea ce a fost anunţat prin Cuvântul
lui Dumnezeu – Biblia, pentru finalul
existenţei umane, încât uneori ai impresia
că aceste cărţi sfinte au fost scrise în
zilele noastre. Şi totuşi ele sunt Cuvântul
lui Dumnezeu venit în lumea noastră,
direct de la Dumnezeu, prin Fiul Său şi
prin inspiraţie divină, cu două şi chiar mai
bine de trei mii de ani în urmă.
Pentru Biserica lui Hristos de azi,
perioada aceasta este perioada marilor
provocări, perioada marilor încercări,
perioada marilor convulsii spirituale,
perioada multor înfrângeri şi căderi de
la credintă, perioada îmbrăţişării multor
erezii nimicitoare care pătrund chiar
şi în biserică, perioada neruşinatelor
încercări ale diavolului de schimbare şi
reinterpretare a adevărurilor Scripturii şi
de redefinire a instituţiilor fundamentale
ale umanităţii create de Dumnezeu
Insuşi.

Vă îmbrăţişăm cu căldură şi dragostea
copiilor lui Dumnezeu, dorindu-vă din
adâncul inimilor noastre să aveţi la Perth
un timp binecuvântat, exprimându-ne
în acelaşi timp convingerea că prezenţa
Domnului prin Duhul Sfânt, va fi deplină
între noi, în aceste zile ale Convenţiei
Fiţi binecuvântaţi de Domnul !

În acelaşi timp, vremurile pe care noi le
trăim, sunt şi perioada celor mai mari
întoarceri ale oamenilor la Dumnezeu,
perioada marilor împăcări ale oamenilor

Comitetul de Conducere al Bisericii
Penticostale Române Perth, Western
Australia
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WECOME TO PERTH !
Stimaţi Oaspeţi,
Hristos Domnul nostru, Biserica Sa din Perth şi eu am aşteptat cu mare bucurie
aceste zile, când aici în frumosul oraş Perth, au loc lucrările celei de-a 14-a Convenţii a
Bisericilor Penticostale Române din Australia şi Noua Zeelandă.
Zile de părtăşie sfântă cu Biserica Sa, sub motto-ul “Biserica azi”, despre care Domnul
Isus Însuşi spunea, că El îşi va zidi Biserica Sa, pe care nimeni şi nimic, niciodată nu o
vor putea distruge, nici măcar porţile locuinţei morţilor.
Despre această Biserică spune Domnul Isus, că El o va înfăţişa înaintea Tatălui ca pe o
biserică sfântă şi fără prihană, fără pată şi fără zbârcitură sau altceva de felul acesta.
Ecoul acestei promisiuni a Domnului Isus, răsună şi astăzi pretutindeni în lume şi cu
siguranţă, în zilele Convenţiei, va fi auzit din nou şi la Perth.
Biserica este cea mai importantă instituţie creată de Dumnezeu pe pământ. Ea este
Biserica Lui, Biserica care a străbătut veacurile, Biserica care a început prin Piatra ce
s-a desprins din munte şi s-a rostogolit de-a lungul Istoriei şi care a ajuns până la noi;
ea este Biserica de ieri, dar este şi Biserica de azi.
Ea va fi însă şi Biserica de mâine şi Biserica din gloria eternă.
Vă urez tuturor un călduros Bine aţi venit la Perth, un oraş care vă primeşte călduros
oricum, prin aşezarea lui geografică, un oraş binecuvântat de Domnul cu de toate,
şi deşi este aşezat în statul cu cele mai întinse deşerturi din Australia, are parte de
marile beneficii ale unor binecuvântate bogăţii ale solului şi ale subsolului.
Perth-ul este considerat oraşul cel mai izolat geografic de pe glob, dar cu toate
acestea Dumnezeu nu a uitat de el niciodată, şi n-a stat departe de acest oraş,
dimpotrivă a locuit şi mai locuieşte încă şi aici, din cauza Bisericii Sale, locuieşte chiar
în Biserica Sa.
Fie ca timpul petrecut împreună cu ocazia acestor întâlniri, să fie un timp
binecuvântat, în care cu toţii, să mai auzim odată, că şi astăzi Domnul continuă să-şi
zidească Biserica Sa, să desăvârşească această Biserică, ca s-o poată înfăţişa inaintea
Tatălui aşa cum doreşte El, sfântă şi fără prihană, iar noi Biserica Sa, să putem spune
cu bucurie, Maranata, Vino Doamne Isuse !
Pastor,
Dumitru Popa
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JOI 7 IANUARIE
BISERICA FAŢA ÎN FAŢA CU AMĂGIREA
Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu
filozofia şi cu o amăgire deşartă după
datina oamenilor, după învăţăturile
începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.
COLOSENI 2:8

JOI 7 IANUARIE
Cântare în comun
Inima mea tânjește + Tu din vânturi faci solii
Deschiderea

Pastor Dumitru Popa

Rugăciune
Prezentare
Cor

Pastor Dumitru Popa

Cântă-I Aleluia

Cântare în comun
Port Pirie

Când nici nu existam

Slujire

Cor + Orchestra Laudă astazi pe Domnul
Grace Gold Coast Slujire
Cântare în comun
Tinerii din Perth

Dumnezeu e tăria mea
Tu ești de-apururi Domn

Philadelfia Melbourne

Slujire

Rugăciune
Cor

Ierusalim

Mesaj
Fratele Nelu Filip - Biserica faţă în faţă cu amăgirea
Cântare în comun
Rugăciune

PHOTOGRAFIE: NORTH BEACH JETTY, PERTH WA

Lord You’re Holy

Încheiere
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VINERI 8 IANUARIE

VINERI 8 IANUARIE
Cântare în comun

Privind la bolta albastră

Îndemn pentru rugăciune
Cântare în comun

Ce mare har

Cuvânt de bun venit
Cântare în comun
Cor

Pastor Dumitru Popa
Osana, Osana, Osana

Vrednic este Mielul

Sydney

Slujire

Tinerii din Perth
Salut

Isus al nostru Rege/ Jesus beautiful Saviour

Pastor Maricel Iordache - Murfatlar, Constanţa

Cor + Orchestra

Tu ești vrednic

Betania Melbourne
Poezie

ESTE BISERICA DE AZI O
BISERICA SLUJITOARE?
Ca nişte buni ispravnici
ai harului felurit al lui
Dumnezeu, fiecare din voi să
slujească altora după darul
pe care l-a primit.

Dorina Pricop - Chicago, USA

Cântare în comun
Adelaide

PHOTOGRAFIE: BELL TOWER, PERTH WA

Hai spune cine e Leul din Iuda

Slujire

Îndemn pentru rugăciune
Cor

Glorie Mielului

Mesaj
Fratele Tinu Leontiuc - Este Biserica de azi o biserica slujitoare?
Cântare în comun
Rugăciune

1 PETRU 4:10

Slujire

Poate ești iubit

Încheiere
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SÂMBĂTĂ 9 IANUARIE
BISERICA FAŢA ÎN FAŢA CU LUMEA
Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă
sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va
căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci
nu mai este bună la nimic, decât să
fie lepădată afară şi călcată în picioare
de oameni. Voi sunteţi lumina lumii. O
cetate aşezată pe un munte nu poate să
rămână ascunsă.
MATEI 5:13-14

SÂMBĂTĂ 9 IANUARIE
Cântare în comun

Eu intru în Sfânta-Ți prezență

Îndemn pentru rugăciune
Cântare în comun

Doamne vreau să-Ți simt prezenţa

Cuvânt de bun venit

Fratele Ducu Borceanu

Cor + Corul de copii
Tabor Melbourne
Tinerii din Perth
New Zealand

Fratele Ben Popescu

Tot cerul răsuna
Slujire

I am a child of God

Slujire

Cântare în comun

Victor’s Crown

Elim Brisbane

Slujire

Corul de copii

Doamne fă-mă o unealtă

Cor

S-aducem suflete

Îndemn pentru rugăciune
Cântare în comun

Tu ești tare, ești puternic

Cor + Corul de copii + Tinerii din Perth
Mesaj

Fratele Nelu Filip - Biserica faţă în faţă cu lumea

Cântare în comun

Doamne vin şi-ngenunchez

Tinerii din Australia
Rugăciune

PHOTOGRAFIE: PINACLES, PERTH WA

Să fiți lumini

Adonai + Vom căuta o Doamne

Încheiere
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DUMINICĂ 10 IANUARIE
BISERICA FAŢA ÎN FAŢA CU VIITORUL
Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi
va veni Domnul vostru.
MATEI 24:42

DUMINICĂ 10 IANUARIE
Cântare în comun

Cântă suflet al meu

Îndemn pentru rugăciune
Cântare în comun

Nimeni nu e ca El

Cuvânt de bun venit
Cântare în comun
Cor

Pastor Dumitru Popa
Curând Domnul slavei va reveni

E putere

Mesaj
Fratele Tinu Leontiuc - Este Biserica de azi o biserica slavita?
Cântare în comun
Tinerii din Perth
Orchestra

Apa-I schimbat-o în vin
Mai este mult străjer

Revelation song

Îndemn pentru Rugăciune
Cor

Eu voi trai

Mesaj
Fratele Nelu Filip - Biserica faţă în faţă cu viitorul
Cântare în comun
Cor

Aleluia

Rugăciune

PHOTOGRAFIE: KINGS PARK, PERTH WA

Isus cu slavă îmbrăcat

Încheiere
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www.bisericaperth.com

PROGRAMELE SĂPTĂMÂNALE ALE BISERICII NOASTRE:
DUMINICA
LUNI
MARȚI
MIERCURI
JOI
VINERI

9:30 - 10:30
10:30 - 12:00
18:00 - 20:00
19:00 - 20:00
18:30 - 20:00
18:30 - 20:00
18:30 - 20:00
18:30 - 20:00

ORA DE RUGĂCIUNE
SERVICIU DE EVANGELIZARE
SERVICIU DE EVANGELIZARE
RUGĂCIUNE + REPETIȚIE ORCHESTRA
SEARA TINERETULUI
SERVICIU DE LAUDĂ ŞI INCHINARE
REPETIȚIE - GRUPURILE DE LAUDĂ ŞI INCHINARE
REPETIȚIE - COR

PRINTRE OASPEȚI
Aducem pe această cale un Cuvânt
de Mulțumire înaintea lui Dumnezeu
pentru Harul special ce ni l-a oferit ca
la întâlnirea noastră în cadrul celei de-a
14-a Convenții a Bisericilor Penticostale
Române din Australia și Noua Zeelandă,
să fim binecuvântați și cu oaspeți dragi
din România, din Statele Unite ale
Americii, din Austria, Italia și Spania, între
care amintim pe fratele Pastor Nelu Filip
– Președintele Comunității Regionale
Arad a Cultului Penticostal și membru al
Biroului Executiv al Cultului Penticostal
din România, venit împreună cu soția,
fratele Prezbiter Tinu Leontiuc de la

Biserica Filadelfia din Timișoara, venit
împreună cu soția, fratele Pastor Maricel
Iordache din Murfatlar – Constanța,
România, precum și reprezentanți ai
Comunității Românești din Western
Australia.
Deasemenea salutăm cu dragoste la
Convenție pe toți frații și surorile oaspeți,
veniți din toate bisericile românești din
Australia și Noua Zeelandă.
Domnul să binecuvânteze pe toți
oaspeții noștri și să-i folosească în timpul
Convenției spre Gloria Sa.

BISERICA ORGANIZATOARE:
BISERICA PENTICOSTALĂ PERTH
8 Balga Avenue, BALGA, 6061
WESTERN AUSTRALIA
Phone: +61 8 9345 3888

