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un pas înainte pe

editura

Calea Credintei

CONFERINȚA NAȚIONALĂ BCER-UBCE
BUCUREȘTI 2017
Discurs susţinut de către domnul Secretar de Stat pentru Culte - Victor Opaschi, în data de 30.09.2017,
în cadrul Conferinţei Naţionale BCER-UBCE, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Institutului Teologic Creştin
după Evanghelie Timotheus Bucureşti

S

unt foarte bucuros să fiu alături de dumneavoastră
la jubileul de 25 de ani de învăţământ al creştinilor
după Evanghelie. Un sfert de veac nu este puţin. În
asemenea momente de bucurie, se cuvine să ne
amintim trecutul şi să înţelegem cât mai bine învăţăturile
acestuia, pentru a le putea pune în valoare şi pe mai departe.
Renaşterea învăţământului teologic al cultelor din România a
fost, alături de câştigarea libertăţii religioase şi a autonomiei
cultelor, unul dintre marile câştiguri ale Revoluţiei din
1989. Ca unul care am fost direct implicat în evenimentele
de atunci, în calitate de consilier pentru cultură şi culte al
Preşedintelui Iliescu, vă pot spune că trăiam atunci cu toţii cu
conştiinţa importanţei fiecărui gest, cu conştiinţa că acestea
aveau să rămână, să dea o direcţie pentru viitor.

În educarea tinerilor pentru a participa la acest efort comun,
instituţiile de învăţământ teologic au un rol esenţial. De aceea,
Biserica Creştină după Evanghelie a făcut demersuri pentru
a avea propria instituţie de învăţământ teologic de nivel
superior. Înfiinţat în anul 1992 prin Hotărârea de Guvern
nr.756/1992, Institutul Teologic de grad universitar Timotheus
a fost aşezat sub semnul cuvântului biblic: „Şi ce-ai auzit de la
mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere,
care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.” (2 Timotei 2:2).
De-a lungul a 25 de ani, Institutul Timotheus şi-a construit
o adevărată tradiţie, educând generaţii întregi de tineri
evanghelici români cărora le-a oferit o cultură şi o identitate
religioasă solidă, precum şi conştiinţa propriei misiuni
de promotori activi ai învăţăturilor şi valorilor creştine,
ai libertăţii religioase, demnităţii şi libertăţii omului, ai
solidarităţii şi deschiderii comunitare.

S

e spune de multe ori
astăzi, în presă, că
educaţia teologică
şi cea religioasă
ar reprezenta forme de
„îndoctrinare”, de silire
a conştiinţei tinerilor să
intre în nişte canoane prea
strâmte. Dar eu unul m-am
întrebat de fiecare dată când
am auzit acest argument al
„îndoctrinării”: oare ignoranţa
este libertate?
Oare necunoaşterea şi neînţelegerea propriei credinţe, a
celor mai elementare texte, gesturi, simboluri religioase este
o formă de libertate? Oare tânărul care nu ştie că există căi
diferite de aflare a răspunsurilor la căutările, îndoielile şi la
speranţele sale privitoare la sine, la ceilalţi şi la societate este
mai liber decât cel care le-a cunoscut din tinereţe? Oare
cel care nu-şi cunoaşte propria credinţă, care nu şi-a aflat
propria identitate este cu adevărat mai liber decât cel care,
cunoscându-le, învaţă să se raporteze la ele, fie îmbrăţişândule, fie distanţându-se critic faţă de ele, fie căutând să le
cerceteze mai în adâncime? Se poate cultiva discernământul
fără cultivarea simultană de repere clare? Eu cred că nu.

DISCURS

Dreptul asumării şi mărturisirii publice a credinţei religioase,
după decenii de restricţii, a venit atunci ca o eliberare. A adus
însă cu sine o extraordinară responsabilitate pentru noi toţi,
şi mai ales pentru cultele religioase din România. În societatea
românească, care este una plurală, cu oameni de etnii diferite,
de credinţe diferite, cu preocupări, interese şi convingeri
diferite, era şi este important ca atât cetăţenii, cât şi toate
organizaţiile care acţionează în societatea civilă au datoria să
lucreze împreună, pentru ca din întâlnirea acestor identităţi,
interese şi preocupări diverse să se alcătuiască binele comun.

Doamnelor şi Domnilor,

De aceea, pentru ca România de mâine să aibă cetăţeni
care îşi asumă cu responsabilitate propria identitate,
propriile valori, propria credinţă, care ştiu să le prezinte şi
să le transmită mai departe în societate, este necesar ca
învăţământul teologic să se ridice la înălţimea provocărilor
unei societăţi marcate, pe de o parte, de o profundă
deschidere de spiritualitate, dar pe de altă parte şi de
tendinţe acute de secularizare.
Educaţia teologică nu poate fi astăzi – şi dumneavoastră, cei
de faţă, o ştiţi foarte bine – doar una teoretică, în sensul
transmiterii şi respectiv acumulării de cunoştinţe.
>>
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A

ceste cunoştinţe sunt
necesare şi sunt folositoare.
Dar misiunea educaţiei
teologice, mai ales a
teologiei pastorale este în primul
rând una practică, de cultivare a
deprinderilor asumării în spaţiul public
a consecinţelor practice ale valorilor
creştine, inclusiv prin acţiunea caritabilă
în societate. Acest lucru este valabil
mai cu seamă în Biserici cu o conştiinţă
misionară foarte dezvoltată, cum este
Biserica Creştină după Evanghelie.
Sunt convins – şi am spus-o şi cu
alte prilejuri – că, astfel înţeleasă, ca
formă de descoperire şi dezvoltare
a identităţii proprii nu doar la nivel
teoretic, ci şi practic, educaţia teologică,
ca şi educaţia religioasă sunt şi pot fi, în
societatea românească de astăzi, repere
ale unei educaţii pentru libertate.

PE CALEA CREDINŢEI

D

e altfel, ca unul care,
din poziţia de secretar
de stat pentru Culte,
am lucrat îndeaproape
cu liderii comunităţii creştine după
Evanghelie, am avut prilejul să observ
îndeaproape şi activitatea Institutului
Teologic Timotheus, şi m-am bucurat
să constat că acesta şi-a asumat pe
deplin misiunea şi că îşi educă deja
de un sfert de secol tinerii în spiritul
libertăţii, al responsabilităţii misionare
şi sociale. Ţin să vă felicit pentru toată
impresionanta dumneavoastră activitate
din toţi aceşti ani şi să vă urez să vă
continuaţi lucrarea în acelaşi spirit,
cu aceeaşi energie, perseverenţă şi
inspiraţie.
La mulţi ani tuturor! 

Iminenţa revenirii
lui Hristos
Dovezi

Mesaj susţinut în cadrul Conferinţei Naţionale de Tineret,
August 2017, Braşov.

V

ă prezint un subiect atât de important, încât ar trebui să
staţi nemişcaţi şi să vă gândiţi profund la ce vă spun. Vă
vorbesc despre revenirea Domnului Isus Hristos ! El va veni
şi pentru tine şi te asigur că Îl vei vedea! Din perspectiva a ceea
ce se va întâmpla la revenirea Lui, nu ştiu pe cine ai putea aştepta
cu mai multă dragoste sau ură, cu mai multă bucurie sau groază,
cu mai multă pasiune sau respingere, cu mai multă dăruire sau
nepăsare, decât pe Hristos.

A

doua revenire a Domnului Isus este atât de importantă
întrucât are în vedere două direcţii. În primul rând, Isus va
reveni pentru a-i răpi, pentru a-i duce în slavă şi pentru a-i
răsplăti, pe cei credincioşi, iar asta arată SUVERANITATEA Lui! În
al doilea rând, Isus va reveni pentru a-i judeca şi a-i condamna la
pierzare veşnică pe cei necredincioşi, iar asta arată SEVERITATEA
Lui ! Oare cum va fi în cazul tău ?

D

in cauză că Isus va reveni ca judecător, din cauza severităţii
Lui, oamenii contestă revenirea Lui, nu vor să audă de aşa
ceva. Nu vor să fie judecaţi! Rasa umană nu poate face faţă
severităţii judecăţii divine, dar nu va scăpa de ea.
Notaţi trei adevăruri absolute care asigură fundamentul credinţei
creştine. Sau altfel spus, trei realităţi cu valoare veşnică, realităţi
ce nu pot fi contestate:
HRISTOS A MURIT ! – HRISTOS A ÎNVIAT ! – HRISTOS VA REVENI !
>>
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HRISTOS A MURIT!
Moartea lui Hristos nu poate fi contestată. Cu toate că
imediat după răstignire, conducătorii religioşi au fost încântaţi
că au reuşit să-L omoare, mai târziu, când au înţeles că Isus
a murit ca să ierte păcatele, au devenit irascibili şi mânioşi.
De atunci încoace s-a încercat contestarea morţii lui Isus.
Însă indiferent de câte resurse s-ar investi în a demonstra că
Isus nu a murit, nimeni nu poate contesta realitatea morţii
lui Isus Hristos. Jertfa lui Isus este singura modalitate în care
Dumnezeu ne putea mântui, de aceea, nu poate fi contestată.
Din fiecare dovadă adusă împotriva jertfei lui Isus, lipseşte
esenţa!
HRISTOS A ÎNVIAT!
Nici această realitate nu poate fi contestată. Fapte 17:3031 afirmă că Dumnezeu, cu privire la Isus Hristos, „a dat
tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul ca L-a înviat
din morţi”. Imediat după înviere, preoţii şi cărturarii vremii
au încercat să nege învierea, i-au mituit pe soldaţi, pentru ca
soldaţii să nege învierea şi să spună că Isus a fost furat. La ce
ne mai mirăm azi când auzim de mită? Încercările de a mitui
persoane publice, influente, pentru obţinerea unor beneficii
materiale, sunt nesemnificative pe lângă ce au încercat să facă
acei preoţi; au încercat să mituiască o mână de soldaţi pentru
a contesta măreaţa lucrare de înviere.
Dar învierea Lui Isus Hristos nu poate fi contestată. De ce?
Pentru că e dovada supremă de necontestat a dumnezeirii
Lui! Din fiecare dovadă împotriva învierii Lui, lipseşte esenţa!

Ascultaţi bine: rasa umană nu are niciun argument absolut
prin care să poată contesta moartea şi învierea lui Isus!
Dar credeţi că are argumente absolute pentru a contesta
revenirea Lui ? NICIODATĂ !
Ca noi să fim conştienţi că revenirea lui Isus este iminentă, ni
s-au pus la dispoziţie anumite dovezi. Sunt semne clare care
arată că El va reveni. Aceste dovezi, sau semne, câteodată par
banale, alteori irelevante, de multe ori nu îşi găsesc explicaţia
în percepţia socială a zilelor noastre, alteori sunt întoarse
pe toate părţile, sau sunt interpretate ca acţiuni sociale
justificate de contextul în care ne aflăm, dar, acceptate sau
refuzate, ascultate sau ignorate, acestea rămân dovezi ale
revenirii Domnului Isus Hristos.
Iată câteva argumente care spun că Isus va reveni:

Î

n Isaia 53, Biblia a vorbit despre moartea lui Isus cu cel
puţin 700 de ani înainte de a se întâmpla. În Iov 19:25,
Biblia a vorbit despre învierea lui Isus cu aproximativ
2000 de ani înainte ca aceasta să aibă loc: „Dar ştiu că
Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe
pământ”, spunea Iov. Dar Biblia vorbeşte despre revenirea
lui Isus, cu aproximativ 3000 de ani înainte de Hristos, la
care dacă adăugăm şi cei 2000 de ani ai epocii noastre,
putem constata că acum 5000 de ani s-a vorbit deja despre
revenirea lui Isus. Iuda face referire la profeţia rostită de
Enoh, acum 5000 de ani: Iuda 14-15: „Şi pentru ei a prorocit
Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: «Iată că a venit
Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată
împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate
faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit şi de
toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti
păcătoşi nelegiuiţi.»” Enoh, în a şaptea generaţie de la creaţie,
vorbeşte despre venirea Domnului în scopul judecării fiecărui
individ în mod personal.
Aşadar, Isaia sub călăuzirea Duhului Sfânt, a vorbit despre
moartea lui Isus cu aproximativ 3000 de ani în urmă, Iov
a vorbit despre învierea lui Isus cu aproximativ 4000 de
ani în urmă, dar Enoh a vorbit despre revenirea lui Isus cu
aproximativ 5000 de ani în urmă faţă de momentul actual.
Contestaţiile revenirii Lui, nu sunt o surpriză. Amintiţi-vă de
afirmaţiile din 2 Petru 3:3-4 „...să ştiţi că în zilele din urmă vor
veni batjocoritori [...] care vor trăi după poftele lor şi vor zice:
"Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci, de când au adormit
părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul
zidirii!"
Dar, să nu uitaţi, mai spune Petru,
„...că pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani
sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui,
cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte
ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. 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.”

PE CALEA CREDINŢEI

HRISTOS VA REVENI!
Revenirea Domnului Isus Hristos este o realitate absolută,
care nu poate fi contestată. Dar, dacă e vorba de contestaţii,
există o diferenţă care atrage atenţia: moartea şi învierea
lui Isus au fost contestate după ce au avut loc, în vreme ce
revenirea Lui este contestată înainte de a se întâmpla! De
ce? Pentru că dacă „inteligenţii lumii” reuşesc să dovedească,
în mod absolut, că revenirea lui Isus este o fantezie, atunci,
atât moartea, cât şi învierea Lui, îşi pierd semnificaţia. Pe cine
ar mai interesa moartea lui Isus dacă nu există o înviere a
Lui? Pe cine ar interesa învierea lui Isus, dacă nu ar fi posibilă
întâlnirea cu cel înviat? Pe nimeni!

Cuvântul lui Dumnezeu,
Biblia

De ce n-a venit Isus până acum? Tocmai pentru că are o
îndelungă răbdare pentru ca oamenii să vină la pocăinţă.
Această imagine a răbdării divine, a fost valabilă şi în cazul lui
Enoh. El a umblat cu Dumnezeu, apoi a fost răpit la cer, fără să
vadă moartea. Dar Enoh a născut un fiu căruia i-a pus numele
METUSALA, iar acest nume înseamnă CÂND VA MURI, EL
VINE, ...referindu-se la judecata lui Dumnezeu. Dacă faceţi o
socoteală simplă veţi constata că Metusala a murit exact în
anul potopului, înainte însă de potop. Însă ceea ce surprinde
la Metusala, este că a trăit cea mai lungă viaţă, 969 de ani !
De ce?
>>
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C

ei 969 de ani au fost dovada răbdării lui
Dumnezeu pentru generaţia respectivă. Dumnezeu
a aşteptat cu răbdare aproape un mileniu, după
care a venit şi a judecat lumea. Şi textul din Fapte
17:30-31 face referire la o zi a judecăţii „...a rânduit o zi în care
va judeca lumea după dreptate...” .

NASA tot anunţă de ceva vreme că pământul va fi lovit de
un meteorit uriaş care va produce pagube uriaşe. Aceste
rapoarte de multe ori par ciudate, dar dacă deschizi Biblia în
Apocalipsa 8, acolo poţi citi despre ceva ca un munte mare
care va lovi pământul, cât şi despre o stea aprinsă aruncată
din cer pe pământ.

Dar, nu doar autorii Bibliei afirmă clar că Isus va reveni,
ci chiar Isus face afirmaţii cu privire la revenirea Lui. Le-a
spus ucenicilor că va reveni: Matei 24: 27 „Căci, cum iese
fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea
Fiului omului”. Le-a spus liderilor politici şi religioşi, că va reveni:
Matei 26:63-64 „Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: "Te
jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu? Da, i-a răspuns Isus, Sunt! Ba mai mult, vă spun că de
acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii
lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului." Isus Hristos a spus
Bisericii şi credincioşilor, că va reveni: Ap. 22: 7. „Şi iată, Eu vin
curând!”

n alt exemplu, poate puţin mai ciudat, este dat
de rapoartele despre extratereştri. Ştiinţa, tot în
termenii ei, vorbeşte despre faptul că, în curând,
extratereştrii vor veni pe pământ şi vor distruge
planeta – şi are dreptate. Acei extratereştri sunt oştirile
îngerilor şi este Acel Hristos Fiul Dumnezeului Cel Viu.
Următoarea descriere, găsită în Biblie, parcă prezintă un
extraterestru:

PE CALEA CREDINŢEI

În ce priveşte contestaţiile, unii spun că afirmaţia „Eu vin
curând” din Scriptură, ar putea fi interpretată ca însemnând
secunde, minute, ore, zile sau câteva săptămâni, dar nicidecum
sute de ani. Pentru o gândire omenească logică şi coerentă,
când auzi „Eu vin curând”, aştepţi ca această venire să aibă loc
cel mult într-o generaţie, dar când, din generaţie în generaţie
ţi se spune „Eu vin curând”, dar nimeni nu mai vine, logica îţi
spune că la mijloc, ceva e putred; fie a minţit Isus, fie Isus e un
personaj mitic a cărui revenire nu va avea loc niciodată.
Într-o astfel de contestaţie, Cuvântul Scripturii este pus faţă
în faţă cu o tentativă de interpretare a lui, iar omului i se cere
să nege Cuvântul, dar să creadă interpretarea. Cu toate că
pare plauzibilă, o logică de acest fel e o contestare ciudată a
adevărului, deoarece în momentul în care ai negat un adevăr,
interpretarea lui nu mai are sens.
Îngerii au spus că El va reveni: Fapte 1: 10. „Şi, cum stăteau ei
cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat
doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: "Bărbaţi galileeni, de ce staţi
şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul
vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer."
Şi dacă tot aveţi îndoieli ţineţi minte următoarele lucruri: în
Biblie se vorbeşte de aproximativ 10 ori despre naşterea
din nou, despre botez se vorbeşte de aproximativ 20 de ori;
despre pocăinţă se vorbeşte de aproximativ 70 de ori, dar
Biblia vorbeşte despre revenirea Domnului de aproximativ
380 de ori! Când această carte, Biblia, îţi spune de aproape
400 de ori că Isus va reveni, ce ar trebui să faci? Să crezi şi să
te pregăteşti pentru întâlnirea cu El!
Mai mult de atât, ştiinţa începe să recunoască public
autenticitatea şi relevanţa Bibliei. În zilele din urmă, spune
Scriptura, cunoştinţa va creşte, astfel că vom avea parte, atât
de realizări tehnologice şi descoperiri ştiinţifice de excepţie,
cât şi de confirmări ale autenticităţii Scripturii. Ştiinţa începe
să vorbească, în termenii ei, despre autenticitatea Scripturii.
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„M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Şi, când m-am întors,
am văzut şapte sfeşnice de aur. Şi, în mijlocul celor şapte sfeşnice,
pe Cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă
până la picioare şi încins la piept cu un brâu de aur. Capul şi
părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para
focului; picioarele Lui erau ca arama aprinsă şi arsă într-un cuptor;
şi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ţinea
şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi
faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui. Când
L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna
dreaptă peste mine şi a zis: "Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi
Cel de pe Urmă, Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii
vecilor.” AMIN ! (Apocalipsa 1:12-18b).
Aşadar, când mai citiţi rapoarte NASA, legate de meteoriţi
sau extratereştrii, să ştiţi că e posibil, ca în termenii ei, ştiinţa
să afirme că Isus va reveni.

Viaţa socială actuală

A

cest argument vi-l explic prin ceea ce am numit
reeditarea zilelor lui Noe şi bineînţeles, ale lui Lot.

Zilele lui Noe: Luca 17:26-27 „Ce s-a întâmplat în
zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului
omului: mâncau, beau, se însurau şi se măritau…” şi toate astea
au continuat până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a
venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.
Această actualizare la vremurile noastre, a zilelor lui Noe, în
substratul ei, surprinde de fapt o viaţă socială fără Dumnezeu:
Oamenii nu mai postesc, toţi vor să mănânce, dar vor să
mănânce bine. Statiscienii confirmă că multe discuţii între
femei sunt pe tema hainelor, a înfrumuseţării şi a alimentaţiei.
O femeie îi poate povesti alteia despre meniul de la ultima
nuntă, o oră şi...nu termină ! Din această cauză au apărut
emisiuni media de tip MasterChef…oamenii mâncau!
Oamenii beau şi niciodată în istoria omenirii nu s-a consumat
aşa de multă băutură cu alcool. Oamenii se însoară şi se
mărită mai mult ca niciodată, iar unii din ei până la 30 de ani
s-au însurat ori s-au măritat de 3 ori.

O

amenii vor să se distreze, trăim vremuri în care
totul trebuie să semene cu festivalurile laice gen
UNTOLD. Până şi biserica este bună, doar dacă
te distrezi acolo.

Dar se mai face o specificaţie referitoare la zilele lui Noe:
Gen 6:5-13. „Domnul a văzut că răutatea omului era mare
pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau
îndreptate în fiecare zi numai spre rău […] Pământul era stricat
înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dar cuvântul
original poate fi înţeles ca violenţă. ”Dumnezeu S-a uitat spre
pământ şi iată că pământul era stricat; căci orice făptură îşi
stricase calea pe pământ.” …şi ATENŢIE ! „Atunci Dumnezeu
a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea,
fiindcă au umplut pământul de violenţă.
La fel, ca în zilele lui Noe, violenţa e la ordinea zilei, iar Isus
Hristos ne-a spus despre acest aspect: Matei 24:27-30 „Un
neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva
altei împărăţii; […] Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului,
toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului
venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.” Violenţa
socială e semn că Isus Hristos vine !
Potrivit unui studiu START, din cadrul Universităţii Maryland
din Statele Unite, în anul 2016 s-au înregistrat peste 13.400
de acte de terorism în 108 ţări şi 34.000 de morţi în urma
lor. Asta înseamnă 37 de atentate teroriste pe zi şi 93 de
morţi pe zi !

Violenţă în societate, violenţă în familie, violenţă în şcoală,
violenţă în relaţii, violenţă în sentimente, violenţă în vorbire,
violenţă în atitudini, violenţă în declaraţii, violenţe între ţări,
violenţă şi iar violenţă. Fie că vă place sau nu, dar această
stare de violenţă e un semn care arată că Isus va reveni.
Peste toate aceste acte de violenţă, urâciunea pustiiri îşi face
loc prin transgenderism, transumanism, homosexualitate şi
alte păcate care degradează fiinţa umană, ca în vremea lui
Lot. Într-o zi, Isus Hristos va reveni să îşi arate severitatea
faţă de toată această violenţă, dar în acelaş timp să îşi arate
suveranitatea faţă de toţi cei care au iubit venirea Lui.

Prigoana creştinilor

M

atei 24: 9 „Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă
vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile
pentru Numele Meu.” Subliniaţi expresia „veţi
fi urâţi de toate neamurile”, din ce cauză? Din
cauza Numelui Domnului ! „Îl vor numi: Minunat, Sfetnic,

În luna mai, am fost în Washington DC şi am participat la
primul Summit Global În apărarea creştinilor persecutaţi. Acolo
au fost şi creştini care au reuşit să scape din mâinile asasinilor
şi aceşti fraţi şi surori ne-au povestit cum trăiesc viaţa de
credinţă în Siria, Iran, Irak, Turcia, Liban, Eritreea, Somalia şi în
alte ţări.

O

soră din Irak, ne-a povestit că avea 12 ani, în
jurul anilor 2000-2003, când într-o duminică era
cu toată familia la biserică, tatăl ei era pastor.
În timpul slujbei au intrat în biserică islamiştii
radicali şi i-au cerut tatălui ei, ca acolo în public să se lepede
de Hristos. I s-a dat o hârtie pe care să îşi scrie lepădarea.
Omul a luat hârtia şi a scris: „Hristos va reveni, ochii mei îl
vor vedea şi mă voi bucura, aşa că nu renunţ la El”. L-au scos
afară, au făcut un altar în faţa bisericii şi sub ochii nevestei şi a
fetiţei de 12 ani, l-au ars de viu. Prigoana împotriva creştinilor
e semnul că Isus va reveni!
Niciodată în istorie, creştinii nu au fost prigoniţi mai mult
ca în zilele noastre. În secolul XX, au fost prigoniţi mai mult
decât în toate celelalte XIX secole la un loc, iar secolul
XXI nu se anunţă prea luminos. Ştiţi ce înseamnă această
prigoană? Isus vine!
E suficient să priveşti pe statisticile Open Doors sau Vocea
Martirilor să constaţi cât de acidă şi cruntă e prigoana
împotriva creştinilor. Chiar în timp ce scriu aceste gânduri,
primesc o informaţie referitoare la un pastor creştin din
India căruia i-au fost efectiv tăiate mâinile, de către hinduşii
extremişti, pentru că e creştin.
Toată această persecuţie atroce şi nejustificată împotriva
creştinilor, întregeşte tabloul revenirii Domnului, astfel că în
perspectiva întâlnirii cu El, oamenii sunt gata să moară.
Martirajul zilelor noastre părea de neconceput, dar este
tot mai prezent în ţările arabe, sub teroarea ISIS şi treptat,
treptat se instalează şi în Europa. Mulţi se întreabă de ce
nu intervin Forţele Aliate pentru a opri acest masacru, iar
răpunsul, oricât ar fi de nemilos, este că aşa trebuie să se
împlinească, pentru ca toată lumea să primească, în prigoana
creştinilor, o altă dovadă de netăgăduit că Isus vine!
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Hai să vedeţi cum arată Europa: 11 martie 2004 Madrid - 190
de morţi, 7 iulie 2005 Londra - 52 de morţi, 22 iulie 2011
Norvegia - 77 morţi, 2014 Muzeul Evreiesc din Bruxelles,
2015 Charlie Hebdo şi Bataclan, 2016 Nisa şi Berlin, 2017: 1
ianuarie - Turcia, 22 martie - Londra, 3 aprilie - Rusia, 7 aprilie
- Suedia, 20 Aprilie - Franţa, 22 mai - Manchester Arena, 3
iunie - Podul Londrei şi multe altele, nenumărate, situaţii de
violenţă în care teroriştii au atacat fără milă.

Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” (Isaia
9:6). Din cauză că-I numit Minunat, creştinii vor fi urâţi, din
cauză că-I numit Domnul păcii, creştinii sunt bruscaţi, din
cauza faptului că El e viaţa, creştinii sunt omorâţi, din cauză
că-I numit Părintele Veşniciilor, creştinii sunt asasinaţi.

Apostazia

1

Timotei 4:1 „Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile
din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se
alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor”.
Înşelăciunea a ajuns o modă, iar din această cauză ne
confruntăm cu oameni care după ce au stat ani de zile într-o
comunitate de credincioşi, au apucat alte direcţii.
>>
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G

eorge Barna a întocmit o statistică în care a
surprins apostazia astfel: 59% dintre creştini nu
cred că Satan există, 51% dintre creştini cred
că rugăciunea către credincioşii morţi, este de
mare ajutor, 35% dintre creştini cred că se poate comunica
cu cei morţi fără nicio problemă, 44% dintre creştini cred că
Biblia, Coranul şi cartea lui Mormon, sunt expresii diferite ale
aceluiaşi adevăr. Această apostazie arată clar că Isus vine! Dar,
la venirea Lui, va mai găsi credinţă?
Dar şi în comunităţile de credincioşi îşi face simţită prezenţa
un fel de apostazie, manifestată prin faptul că cei care se
numesc credincioşi, nu se mai roagă, nu mai postesc, nu îl mai
pun pe Dumnezeu la încercare, nu îi mai interesează ce spune
Scriptura, nu mai citesc Biblia şi alte exemple.

A

Amin! Vino Doamne Isuse! 

postazia a prins rădăcini şi se dezvoltă tot mai
accentuat. Însă ce e interesant e că această
apostazie îşi face loc în ţările în care există
libertate de credinţă, în vreme ce în ţările care nu
oferă libertate de credinţă numărul credincioşilor este în
creştere.

Credinţa, nădejdea, iubirea

Apostazia nu are nici o justificare, indiferent de situaţia
socială sau materială a omului. Într-o exprimare simplă,
apostazia înseamnă îndepărtare de Dumnezeu, iar acest lucru
nu e justificat niciodată. Apostazia modernă, fie că se numeşte
ateism, nihilism sau o formă de evlavie, fără putere totuşi, nu
face altceva decât să demonstreze că Isus va reveni!

E-o cale îngustă către Paradis;

Evanghelizarea lumii
PE CALEA CREDINŢEI

C

oncluzia este una singură: Maranata – Domnul
vine! În ziua aceea, când El va veni, toţi vor
mărturisi că Isus este Domnul. Unii vor mărturisi
că Isus este Domnul şi vor fi salvaţi, dar alţii vor
face aceeaşi mărturisire însă o vor face prea târziu şi vor fi
condamnaţi. Într-o zi toţi vor striga:Vine Domnul! unii de
groază, alţii de bucurie. Într-o zi şi eu şi tu îl vom privi faţă în
faţă!

D

omnul Isus a spus că înainte de revenirea Lui,
Evanghelia va fi răspândită în toată lumea. Matei
24:14 „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi
propovăduită în toată lumea, ca să slujească de
mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.”Datele
statistice sunt foarte importante şi iată ce spun aceste date.
În 1976 erau identificate 70.000 de grupuri etnice la care nu
s-a ajuns cu Evanghelia şi în care nu erau biserici de orientare
creştină. În 2009 au rămas doar 8000 de grupuri etnicie
neatinse cu Evanghelia şi se presupune că până în 2040
toate grupurile etnice de pe glob vor auzi Evanghelia. Prin
intermediul internetului este posibil ca Evanghelia să ajungă în
fiecare colţ al globului pământesc.
De asemenea, marea trimitere pe care Domnul a făcut-o
ucenicilor avea în vedere evanghelizarea întregii lumi
în perspectiva revenirii Lui. Când privesc la pasiunea
misionarilor în vestirea Evangheliei, parcă înţeleg cât de mult
îşi doresc aceşti oameni ca Isus Hristos să revină. Astfel că
toţi cei care iubesc venirea Lui ar trebui să fie implicaţi în
misiune. Acestea sunt doar câteva dovezi care arată că Isus
va reveni, dar sunt suficiente pentru a determina în fiecare
dorinţa de a se întâlni cu El.

de Eugen Cârlescu

Şi-o grea povară ce ne e menirea:
Căci de-ai avea cât toată omenirea,
Sunt toate ca o umbră dintr-un vis.
Doar flacăra din inimi e credinţa:
Cu ea poţi duce crucea mai uşor;
Şi chiar de-ai fi ocara tuturor
Îngenuncheat mai dulce-i umilinţa.
Când ai nădejde, uiţi de suferinţă;
Şi poţi privi tot mai adânc spre cer,
Ştiind că-n lume totu-i efemer,
Iar sus ţi-e ‘ncununată biruinţa.
Dar ca să-i ierţi pe acei ce cu privirea
Te-ntâmpină în calea lor cu silă;
Şi îţi lovesc obrazul fără milă
E singura ce ţi-a rămas: Iubirea.
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? Cătălin MIRON

ALERTA CREŞTINĂ
Mesaj susţinut în cadrul Conferinţei Naţionale de Tineret,
August 2017, Braşov.

S

alutul „MARANATHA!” a fost unul dintre saluturile principale ale Bisericii
Primare. Tălmăcidu-se prin „Domnul nostru vine!” (1 Cor. 16.22) această rostire
apostolică a avut pentru sfinţii de atunci dar şi pentru credincioşii din toate
timpurile o întreită semnificaţie:
a. Era o afirmaţie doctrinară, făcând trimitere către unul dintre fundamentele
creştine: învăţătura esenţială despre întoarcerea Mântuitorului.
b. Era o afirmaţie încurajatoare, întărind speranţa frăţietăţii în lumea viitoare,
prin toate persecuţiile şi necazurile pe care le înfruntau în lumea prezentă.
c. Era o afirmaţie provocatoare, îndemnând bisericile la o „sfântă” alertă, la o
pregătire temeinică pentru întâlnirea cu Domnul lor.

Î

PE CALEA CREDINŢEI

D

e 22 de ori sunt consemnate în Evanghelii imperativele Domnului Isus:
„Luaţi seama!”, „Fiţi gata!” şi „Vegheaţi!”, fapt care ne ajută să
înţelegem importanţa pe care o dă Mântuitorul acestei atitudini de alertă
„sfântă”. Cuvintele acestea erau spuse în vremea Lui pentru:
- un slujitor al cărui stăpân urma să se întoarcă;
- un soldat aflat în gardă, înainte de inspecţia superiorului său;
- un ucenic aflat înaintea examenului final;
- o oaste gata de atac, înainte ca regele să dea semnalul de pornire; etc.
n toate cazurile imperativul avea ca scop trezirea sentimentului de alertă!
Convingerea revenirii iminente a Domnului Isus are menirea de a-i ţine
pe cei credincioşi într-o alertă continuă. Iată ce învăţăm din paragraful din
>>
Luca 21: 33‑36 despre această alertă a creştinilor:
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Argumentele alertei creştine
Textul acesta ne oferă 2 motive foarte solide pentru a fi
mereu în alertă:
A. Credinţa în spusele Regelui

C

erul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu
vor trece.” Aceasta e una dintre cele mai solemne
expresii care au fost rostite vreodată. Cel ce spune
cuvintele acestea nu e un psihopat dominat de
complexul mesianic, ci e Însuşi Mesia, Cel la al Cărui cuvânt
au venit în fiinţă cerurile şi pământul. El a fost Cel ce a aşezat
galaxiile cuminţi la locul lor, şi tot El, cu Cuvântul puterii Lui
le va face să treacă cu trosnet pentru a face loc altora noi.
Şi dacă cerurile ascultă cuminţi de cuvintele Sale, atunci se
cuvine ca şi noi să credem când El Îşi anunţă venirea.
Ne spun cercetătorii biblici că la prima Lui venire s-au
împlinit 753 de prorocii, dintre acestea peste 300 doar în
momentul răstignirii. A spus, de asemenea, că va învia şi a
făcut-o. Ce ne-ar face să credem că de data asta ne minte?
Isus Hristos nu minte! Politicienii ne mint deseori, societatea
ne minte, şi, uneori, ştiinţa ne minte. Dar, El este Adevărul şi
El spune doar adevărul. Să-I credem promisiunea şi să stăm în
alertă!
B. Consideraţia faţă de Mire

PE CALEA CREDINŢEI

Î

n contextul acestui paragraf este evidentă dragostea
pe care ucenicii, cărora li se adresau cuvintele acestea,
o aveau pentru Cel ce le rostea. Îi chemase din lume,
îi iertase de păcatele lor, îi echipase pentru lucrarea
Lui, îi împuternicise să facă isprăvi mari, îi uimise cu minuni
nemaiauzite, astfel încât inimile lor se legaseră de El. Şi
acum le spunea că pleacă... Tristeţea le copleşise inimile, dar
dragostea urma să-i ţină alerţi în aşteptarea Lui. În consecinţă,
I-au ascultat porunca de a vesti Evanghelia, şi-au trăit
mandatul, au fost gata să suporte cele mai grele persecuţii şi
L-au aşteptat continuu.
Ştiţi cine sunt cei aflaţi în alertă sfântă? Cei care-L iubesc
atât de mult pe Domnul încât s-au predat cu totul Lui! Cei a
căror inimă Îi aparţine Lui! Ei alcătuiesc logodnica Domnului
Isus!

Atribuţiile alertei creştine
Oricine este caracterizat de această sfântă alertă e preocupat
de 2 lucruri:
A. Cercetarea de sine

L

uaţi seama la voi înşivă!” Suntem atât de specialişti în a
descoperi greşelile la cei din jur. Le reperăm imediat
la predicatori, la prezbiteri, la alţi credincioşi. Dar
Domnul nu le spune asta aici, ucenicilor. Imperativul
este pentru cercetare de sine personală.
Doi soldaţi americani care luptau în războiul din Irak s-au
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rătăcit prin deşert. După o vreme de căutare a drumului au
văzut o maşină şi au mers în direcţia ei fericiţi. În maşină era
un colonel britanic şi ordonanţa sa. De bucurie că au găsit
pe cineva care să-i ajute soldaţii americani nu au mai salutat,
aşa cum se cuvenea, şi au întrebat dacă interlocutorii lor
ştiu drumul.Vizibil deranjat în orgoliul englezesc, colonelul
a replicat: „Dar voi nu ştiţi cine sunt?” Atunci unul dintre
americani s-a întors către celălalt, spunând: „Am dat-o în
bară! Noi nu ştim unde suntem, dar ăsta nu ştie cine e!!!”
Cine eşti tu? Sau mai degrabă: Care e starea ta? Nu doar: „Ce
ai făcut?”, ci şi „Ce ar fi trebuit să faci şi nu ai făcut?”
Alerta creştină conduce la introspecţie (ceea ce înseamnă
a ne inspecta lăuntrul). De regulă noi facem inspecţie,
urmărindu-i pe alţii.
B. Perseverenţa în rugăciune

V

egheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă...” Există o cale
sigură de păstrare a alertei creştine: rugăciunea.
Creştinul care-L iubeşte pe Isus petrece timp cu
El în rugăciune şi Îl aşteaptă să vină! Aşteptarea se
înflăcărează în rugăciune.
Unul dintre jocurile preferate ale copilăriei, în vremea în care
nu erau interfoane la scările blocurilor, era să sunăm la uşile
oamenilor şi apoi să fugim, ascultând de la un etaj inferior
cum aceştia deschideau şi vociferau. Multe din rugăciunile
noastre sunt asemănătoare acestor situaţii. Batem la uşa
cerului timp de 2 minute dimineaţa şi apoi fugim la treburile
noastre. În felul acesta nu ne putem păstra viaţa în alertă.
Unii dintre noi nici nu ne mai amintim când am fost ultima
dată la ora de rugăciune. Sau nici măcar nu ştim ce înseamnă
să ne rugăm o oră. Nu cumva pentru că nu-L iubim! Nici
nu e de mirare că nu-L dorim pe Isus. Şi visul cel mai fierbinte
pentru o asemenea persoană este ca El să-Şi întârzie venirea.
Paza de coastă americană atât în vest cât şi în est are
motto-ul acesta, în limba latină: „SEMPER PARATUS!” –
„ÎNTOTDEAUNA PREGĂTIŢI!” Ce bine ar fi dacă aceste
cuvinte ne-ar caracteriza şi pe noi! Să ne lăsăm copleşiţi de
farmecul Fiinţei Sale ca să-L putem iubi şi aştepta!

Atenţionările alertei creştine
Avem două atenţionări majore în textul nostru:
A. În legătură cu zona de confort

L

uaţi seama,..., ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu
îmbuibare de mâncare şi băutură...” Există tot felul de
comodităţi şi excese pe care ni le permitem în viaţă,
realităţi care creează zona noastră de confort. Ne
simţim bine în acel spaţiu şi nu am vrea să-l părăsim niciodată.
Însă, preocuparea atât de mare pentru zona de confort,
pentru trup, presupune neglijarea sufletului şi a sentimentului
de alertă. Şi asta înseamnă tragedie la venirea Domnului Isus.

Avem relatat în Evanghelii episodul cu tânărul bogat care a
venit la Domnul Isus. Acesta dorea viaţa veşnică, adică voia să
aibă parte de binecuvântările revenirii Domnului, însă când El
i-a cerut să renunţe la averea sa, care îi crea zona de confort,
el a refuzat, plecând trist.
Şi în cazul unora dintre noi pregătirea pentru venirea
Domnului poate fi obstrucţionată de anumite plăceri,
de anturaje nepotrivite, de bogăţii, sau doar visuri
de îmbogăţire, ori de vreo relaţie în afara voii lui
Dumnezeu, care creează zona noastră de confort.
Când a venit ziua mâniei peste Sodoma, ginerii lui Lot au
ezitat să-şi părăsească zona de confort. Acolo le erau casele,
comodităţile, siguranţa. Cum să plece? Mai degrabă au luat
totul ca pe o glumă. La fel cum ar vrea Satan să luăm şi noi
înştiinţarea Cuvântului în legătură cu răpirea Bisericii.
Adevărul întoarcerii Lui ne scoate din zona de confort şi ne
pune la lucru!
Ne arată oportunităţi de slujire! Ne conduce la cei săraci, ni
le descoperă pe văduve, ni-i pune în lumină pe orfani, etc. Ne
determină să ne creăm oportunităţi de evanghelizare! Ne
dă imbold să ocupăm locurile goale din cor. Ne ajută să ne
vedem capacităţile şi să le folosim pentru slava Regelui.
Preocupările noastre sunt date de priorităţile noastre, iar
priorităţile sunt date de principiile noastre. Să ne stabilim ca
principiu al vieţii să fim mereu în alertă!
B. În legătură cu îngrijorările vieţii

Nu mai este nici un secret pentru nimeni faptul că religia
secolului 21 este materialismul. Filozofia acestui veac este
următoarea: Exişti, deci cumperi; cumperi, deci exişti. În virtutea
acestei mentalităţi, creştinii ajung să se compare cu alţii care
au mai mult şi încep să se îngrijoreze de viitorul lor. „Ce
voi face?”, „Cum mă voi descurca?”, etc. Sunt fixate nişte
standarde de confort foarte ridicate şi se munceşte din
greu pentru a fi atinse. Şi asta nu ar fi rău dacă toate acestea
s-ar face pe un fond al alertei duhovniceşti. Dar, de regulă,
cine aleargă după bani şi lucruri materiale pierde din vedere
întoarcerea lui Hristos.
Nu există nici un mesaj mai puternic care să-i trezească pe
creştini ca mesajul revenirii Domnului Isus. Din clipa în care
un ucenic se alipeşte de adevărul acesta, lumea prezentă
îşi pierde atracţia asupra sa. Mersul bursei, cursul valutar,
nivelul dobânzilor, etc, nu mai reprezintă o prioritate pentru
inima lui. Aceasta e liberă să se lege de Hristos care îi aduce
izbăvirea!

Pentru cel aflat în această sfântă alertă există nişte consecinţe
minunate:
A. Puterea spirituală

R

ugaţi-vă ca să aveţi putere...” Realităţile viitoare vor
fi tot mai dificil de înfruntat şi doar cei care stau în
alertă şi se roagă le vor putea birui.

„În zilele din urmă vor fi vremuri grele” (2 Tim. 3.1).
Vremurile sunt grele nu doar pentru că avem bătălii grele
de dat, ci şi pentru că nici una dintre aceste bătălii nu se
încheie. Cu toţii ştim ce bătălii se dau în fiecare inimă
pentru integritate financiară, pentru curăţie morală, pentru
corectitudinea învăţăturii, pentru echilibru duhovnicesc...!
Ceea ce dă putere e prezenţa Duhului Sfânt în viaţa celor
care sunt în alertă.
Victoriile nu pot fi repurtate de oameni relaxaţi, confortabili,
comozi. E nevoie de alertă, antrenament spiritual şi discipline
sfinte, care întăresc puterea!
B. Aprobarea Stăpânului

V

egheaţi... să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”
Realitate aceasta este magnifică! Să stai în picioare
înainte Fiului Omului, atunci când oamenii vor alerga
la stânci dorind să cadă peste ei ca să-i acopere de
gloria Sa, este uluitor!
Există în viaţă întâlniri de tot felul. Ne pregătim pentru
un interviu, pentru o festivitate, etc. Dar ce urmează să
se întâmple la venirea Sa depăşeşte orice imaginaţie! Ce
impresionant va fi să fim la acea festivitate, iar Cel Preaînalt
să ne acrediteze!
În Apocalipsa găsim relatându-se despre o mare mulţime de
oameni „din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi
de orice limbă stătea în picioare înaintea scaunului de domnie
şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe...”. E o poziţie de
demnitate, de cinste, pe care o primesc mântuiţii care şi-au
spălat hainele în sângele Mielului, dar şi care au fost aprobaţi
după o viaţă trăită în curăţie, cu o atitudine de alertă „sfântă”,
în aşteptarea Mirelui!

PE CALEA CREDINŢEI

L

uaţi seama..., ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu...
îngrijorările vieţii acesteia...” Avertismentul Domnului
Isus, referitor la vremea premergătoare venirii Sale,
avea în vedere anumite similitudini cu vremea lui Lot. În
vremea aceea, în afară de un interes uriaş pentru imoralitate
(atât de caracteristic şi vremii noastre), exista şi un interes
uriaş pentru consumerism: „oamenii cumpărau, vindeau...”
(Luca 17.28).

Avantajele alertei creştine

Cei descalificaţi nu vor fi la festivitate. Locul lor este în altă
parte... Cuvintele pe care le vor auzi ei sunt: „Duceţi-vă de la
Mine, blestemaţilor...!”
De partea cealaltă, minunatele cuvinte ce le vor auzi mântuiţii
vor fi: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui de moşteniţi Împărăţia...!”
Venirea Domnului Isus nu e o sperietoare pentru adolescenţi
şotioşi sau pentru tineri care o lasă mai moale cu credinţa. E
cel mai mare şi cel mai aşteptat eveniment prevăzut în agenda
adevăratei Biserici.
Fii şi tu în alertă, pregătindu-te pentru venirea Regelui!!! A Lui
să fie slava în veci! 
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IMPRESII Conferinţa Naţională de Tineret
„Încă puţină vreme şi FOARTE PUŢINĂ VREME şi Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi.” Evrei 10:37

S

ub acest motto, tinerii din bisericile Creştine după Evanghelie din ţară şi străinătate (diaspora) s-au adunat la Braşov în
perioada 24-27 august 2017.

Dacă în Biserica primară aceasta era aşteptarea care îi anima în fiecare zi, iată că Duhul Sfânt a făcut ca prin Cuvântul
Său, propovăduit cu înflăcărare să aducă un suflu proaspăt de închinare peste generaţia tânără. Ţinând cont de faptul că
aşteptarea parcă devine tot mai apăsătoare, acest mesaj a fost ca o ploaie în seceta verii.
Noi credem că harul acesta a putut atinge şi pe cei de acasă, care au urmărit transmisia online. De asemenea, bisericile din
zonalul Braşov, unde o parte dintre tinerii participanţi au rămas pentru duminică, au avut ocazia să beneficieze de înflăcărarea
tinerilor.
Isus vine pentru tine!!... Cuvintele care au rămas bine întipărite în mintea mea, de când a avut loc conferinţa naţională de
tineret. La fiecare acţiune, din viaţa mea, îmi răsună aceste cuvinte şi nu ca o frică, ci ca o încurajare că El va veni să îşi ia
mireasa Sa! Şi asta poate fi azi sau poate fi mâine; important este ca eu să fac voia Lui!
Cu această ocazie dorim să mulţumim şi să binecuvântăm pe cei care s-au implicat în organizarea acestui eveniment!

PE CALEA CREDINŢEI

 Fam. Stroe din Biserica Betania, Boldeşti-Scăeni
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Informare privind lucrările Consiliului
Naţional şi a invitaţilor din partea
Comunităţilor Zonale

A

m avut bucuria ca în perioada 28 septembrie - 01
octombrie 2017, să fim binecuvântaţi de Dumnezeu
în cadrul unei părtăşi cu mai multe evenimente.

Joi 28 septembrie, împreună cu frăţietatea din
Biserica „Antiohia” ne-am exprimat recunoştinţa şi mulţumirea
la adresa lui Dumnezeu, a modului cum a lucrat într-un chip
minunat, să putem folosi complexul de clădiri din strada
Episcopul Radu nr. 53-55, aşa cum a fost gândit şi construit.
Această bucurie a continuat şi în ziua de duminică (01
octombrie) a.c. La această părtăşie au participat pe lângă
frăţietatea din ţară, fraţi din Germania şi SUA.
Mesajele de încurajare biblică ne-au fost aduse prin fraţii
Florescu Daniel, Stoica Săndel şi Pricop Mircea.
Din partea Bisericii „Antiohia”, fratele David Ciucur a făcut
o reamintire a modului cum a lucrat Domnul şi a transmis
mulţumiri frăţietăţii care a sprijinit la strângerea sumei cu care
s-a stins litigiul care a durat 27 de ani.

În ziua de vineri, 29 septembrie în cadrul sesiunii de
deschidere a jubileului „25 de ani de învăţământ universitar
în cadrul Bisericilor Creştine după Evanghelie din România”,
fratele Otniel Bunaciu a avut un mesaj de încurajare din Matei
14:13-21:
•

Poţi să fii participant sau spectator în povestea vieţii tale.

•

Domnul Isus îi provoacă să-şi imagineze viaţa lor şi
posibilităţile pe care le au.

•

Povestea cu Dumnezeu se trăieşte prin credinţă.

•

Dumnezeu nu a abandonat niciodată proiectul Lui, acela de
a avea comuniune cu noi, comunitatea.

Domnul Consilier Prezidenţial, Sergiu Nistor a încurajat
audienţa prin mesajul său să promovăm mai insistent şi vizibil
lucrurile bune, iar acestea să aibă mai mare impact asupra
societăţii.
Fratele Samuel Leonte din localitatea Nehoiu, judeţul Buzău, a
adus o mărturie despre modul cum a influenţat dezvoltarea lui

Sâmbătă 30 septembrie a continuat părtăşia în cadrul
jubileului „25 de ani de învăţământ universitar în cadrul
Bisericilor Creştine după Evanghelie din România”.

C

onsemnăm aici şi evenimentul de deschidere a
anului universitar 2017/2018. În cadrul acesta ne-am
bucurat de mesajele de încurajare ale fraţilor:

•

Peter Marti: învăţător biblic, Elveţia

•

Achihai Virgil: Preşedintele Bisericii Creştine după
Evanghelie din România

•

Nikesch Rainer: reprezentant al Misiunii de Est din
Germania.

•

Thomas Herman: Preşedinte RLM - SUA

•

Mariş Daniel: Rectorul Institutului Teologic Baptist

•

Patrick Pieters: Pastor al Comunităţii Biblice Church
Kenesaw SUA.

Din partea Institutului Teologic „Timotheus” a avut un mesaj
fratele Rusu Elisei, iar din partea absolvenţilor, Badea Cornel,
Dominte Traian. Într-un scurt remember, fraţii Ieremia Rusu,
Elisei Rusu, Teodor Dobrin, şi George Dragoman, au subliniat
credincioşia lui Dumnezeu în cei 25 de ani de dezvoltare a
învăţământului universitar, formarea cadrelor universitare,
parcurgerea procesului de acreditare şi dezvoltarea bazei de
lucru, inclusiv clădirea.
Fratele Ieremia Rusu a prezentat modul de înfiinţare şi
dezvoltarea învăţământului universitar din cadrul Bisericii
Creştine după Evanghelie din România, aducând mulţumiri
tuturor celor care au contribuit şi contribuie la dezvoltarea
acestuia.

PE CALEA CREDINŢEI

Vineri, paralel cu lucrările Consiliului Naţional s-au desfăşurat
şi lucrările Comisiei Naţionale de Învăţământ. Rezultatul acestei
întâlniri dorim să ajungă la toate Comunităţile Zonale. Acest
material este unul de lucru în viitor pentru Consiliul Naţional,
dar credem că aceste idei pot fi o provocare la o reflecţie
mai atentă privind lucrarea la toate nivelurile din cadrul
Bisericii Creştine după Evanghelie din România (Biserica locală,
Comunitatea Zonală, Consiliul Naţional, Institutul Teologic
„Timotheus”, Colegiul Biblic, Şcoli Biblice, Agenţia Kairos).

ca lucrător, procesul de învăţământ pe care l-a parcurs în cei
patru ani ai Institutului Teologic Timotheus. Actualmente fratele
Samuel Leonte este în echipa corpului didactic al Institutului.

De asemenea, s-a subliniat beneficiul lucrării când aceasta
se face în armonia cu cei implicati, Uniunea (prin Consiliul
Naţional şi Comitetul Executiv) - Bisericile locale - Comunităţi
Zonale - Institutul Teologic „Timotheus”.
Sâmbătă dimineaţa pentru audienţă a avut un mesaj din partea
Secretariatului de Stat pentru Culte, domnul Secretar de
Stat,Victor Opaschi. Din mesajul său este de reţinut aportul
deosebit de important pe care îl are Biserica Creştină după
Evanghelie din Romania şi învăţământul universitar din cadrul
acesteia într-o societate secularizată.

 Dan Mitrea, Secretar General
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Discurs susţinut de către domnul Consilier prezidenţial - Sergiu Nistor, în data de 29.09.2017,
în cadrul Conferinţei Naţionale BCER-UBCE, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Institutului Teologic Creştin
după Evanghelie Timotheus Bucureşti

Stimate domnule Virgil Achihai, Preşedinte al Uniunii Bisericilor Creştine după Evanghelie,
Stimate domnule Ieremia Rusu, Rector al Institutului Teologic „Timothes”,
Distinşi Rectori ai institutelor teologice universitare,
Stimaţi credincioşi ai Bisericii Creştine după Evanghelie,,

D

oresc să vă adresez salutul meu călduros cu ocazia marcării a 25 de ani
de învăţământ teologic universitar în Uniunea Bisericilor Creştine după
Evanghelie din România. Este un prilej de bucurie şi de bilanţ pentru
studenţi şi profesori deopotrivă, pentru absolvenţii care, graţie educaţiei
şi experienţei acumulate în institutele teologice universitare, desfăşoară o fructuoasă
activitate pastoral-misionară, în conformitate cu valorile Evangheliei.

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

Lumea contemporană devine tot mai complexă datorită numeroaselor provocări de ordin economic, social şi cultural,
cărora suntem datori să le răspundem cu o ofertă educaţională adaptată nevoilor reale ale persoanelor şi comunităţilor din
care fac parte. Diversitatea etnică şi religioasă nu mai reprezintă, ca în trecut, sursa unor delimitări între oameni şi societăţi.
Dimpotrivă, libera circulaţie si modificările demografice amplificate de fenomenul migraţiei întăresc de facto pluralismul şi
necesită abordarea diversităţii din perspectiva dialogului, a toleranţei, a cunoaşterii şi a respectului reciproc.

14

Cultele reprezintă un partener important al instituţiilor Statului român, din perspectiva cultivării valorilor creştine în societate,
la locul de muncă, în familie. Aceste valori emană din mesajul Evangheliei. Responsabilitatea faţă de aproapele, caritatea,
demnitatea, dialogul şi cunoaşterea sunt principii creştine care consolidează comportamente civice graţie cărora societatea îşi
găseşte coeziunea şi progresează în deplin acord cu potenţialul său real.
Felicit comunitatea Institutului Teologic „Timotheus” şi pe cei care, în numele Evangheliei creştine, îşi unesc eforturile pentru
un învăţământ superior la standarde academice europene. Fie ca roadele muncii dumneavoastră să se reflecteze în tinerele
generaţii de credincioşi şi cetăţeni ai României.
La mulţi ani!
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Studiu biblic în Bacău

Î

n data de 19 august 2017, în Biserica Nr. 1 „Elim” Bacău, a avut loc un studiu
biblic cu privire la rugăciune şi ucenicizare.

Cu prilejul acesta, au participat fraţii slujitori din 11 biserici din zona Bacău. La
această întâlnire au slujit fraţi din Statele Unite şi Brazilia, misionari în România,
David Cox şi Jorge Carcalno.
Au slujit prin cântări duhovniceşti tinerii din biserica locală, împreună cu Cristi
Măgureanu. Mulţumim Domnului de această întâlnire binecuvântată.
 Valentin VRÂNCIANU

Inaugurare Biserica din Dumbrăviţa

P

rin harul lui Dumnezeu, în data de 17.09.2017,
a fost inaugurată noua Casă de Rugăciune
a Bisericii Creştine după Evanghelie din loc.
Dumbrăviţa, jud. Botoşani.

Ne rugăm ca acest locaş să devină un loc unde multe persoane să găsească odihnă şi îmbărbătare sufletească.
 Romică BIGHIU

Botez în Biserica din Bursuceni

D

uminica dimineaţa, 20 august 2017, la Biserica
Creştină după Evanghelie din Bursuceni,
jud. Suceava, a avut loc un serviciu de botez
nou-testamentar, şase persoane au mărturisit
public că L-au primit pe Isus ca Domn şi Mântuitor al
vieţii lor. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta! El să mai
adauge şi alte suflete la Împărăţia Lui veşnică!

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

Am petrecut un timp binecuvântat, au participat fraţi
din ţară şi din străinătate. Mulţumim şi pe această cale
tuturor fraţilor care s-au rugat pentru această lucrare
şi totodată pentru cei care s-au implicat şi financiar. Au
fost implicate biserici din judeţul nostru, din ţară, precum
şi din Austria, Germania şi Anglia. A fost un timp special
de închinare şi mulţumire înaintea Domnului pentru
purtarea Sa de grijă, cu un mesaj prin fr. Asaftei Ioan, apoi
a fost un cuvânt de învăţătură şi consacrare susţinut de fr. Ciobanu Viorel, iar la final fr. Richard McClenaghan a avut un mesaj
de evanghelizare. La această întâlnire au fost şi mulţi oameni din sat care au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu predicat.

Într-o atmosferă de sfântă sărbătoare şi în prezenţa
unui numeros public, Cuvântul Sfintei Scripturi a fost
propovăduit cu multă putere de către fratele Petru
Ursache şi fratele Ilie Potop, iar grupul de tineri ai
Bisericii locale au înălţat cântări spre slava Domnului şi au
împodobit astfel programul. Ne rugăm ca Domnul să lucreze la inimile prietenilor care au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu cu
această ocazie. Pentru momentele de har petrecute de biserică alături de fraţi, dar şi pentru frumoasa mărturie a întoarcerii la
Domnul a celor şase suflete nu putem spune decât că „Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă.” (Psalmul 96:4)
 Constantin PASCARU
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Botez în Bertea

Î

n data de 10 09 2017 prin harul Domnului şase persoane au
mărturisit credinţa lor în Domnul Isus şi au fost botezate.
Evenimentul a avut loc în apa râului Bertea cu o bună
colaborare între cele două adunări (Bertea şi Lutu Roşu).

Slăvit să fie Domnul pentru lucrarea pe care o face în această
comună!
 Daniel FRÎNCU

Botez în Biserica din Filiaşi

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

P

rin harul Domnului în data de 03-09- 2017 în Biserica
Creştină după Evanghelie din Filiaşi a avut loc un botez
nou-testamentar unde şase persoane au mărturisit
credinţa lor în apa botezului. Au fost botezaţi cinci tineri
din Filiaşi şi un frate mai în vârstă din localitatea Podu Grosului
adunarea din Stigniţa judeţul Mehedinţi. La acest botez au slujit
fratele Nelu Chiţescu, fraţi din biserica locală şi un grup de
Evanghelizare şi Edificare din Timişoara condus de fraţii Daniel
Cociuba şi Ciprian Pleşa. Programul a fost organizat într-un cort
în curtea adunării, deoarece spaţiul bisericii locale era insuficient.
Mulţi prieteni nemântuiţi au fost prezenţi la acest eveniment şi au
avut ocazia să audă Evanghelia. Evenimentul s-a încheiat cu o masă
de dragoste.
Slăvit să fie Domnul. El să binecuvânteze pe cei care s-au botezat şi lucrarea Lui de acolo. Amin!
 Cornel BADEA

Botez în Biserica din Mărăşeşti

Î

n duminica din 13 august 2017, în cadrul Bisericii din
Mărăşeşti, a avut loc botezul a opt persoane. Cu acest
prilej, mesaje din Cuvânt au fost aduse de fraţii Petrică
Ciobanu, Dan Mitrea (despre botez) şi Valentin Ghica
(evanghelizare).
Actul botezului a fost făcut de fraţii Gheorghiţă Codreanu
şi Costel Foloacă, din biserica locală. Întâlnirea s-a încheiaz
cu Masa Domnului, unde mesajul a fost adus de fratele
Gheorghiţă Codreanu.
Ne rugăm ca Domnul să-şi binecuvânteze lucrarea Sa!
 Gheorghiţă CODREANU
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Botez în Biserica din Tălmaciu

Î

n Biserica Creştină după Evanghelie din Tălmaciu, jud. Sibiu, în data de
27 august 2017, a avut loc un botez nou-testamentar.

Prin actul botezului, şi-au mărturisit credinţa în Domnul Isus şase
tineri (trei fraţi şi trei surori). Cu această ocazie au participat la
slujbă şi oameni nemântuiţi. Ne rugăm Domnului pentru statornicia celor
care au fost botezaţi, cât şi pentru mântuirea persoanelor care au auzit
Evanghelia.
 Constantin MORARIU

Botez în Biserica din Bursuceni

D

uminica dimineaţa, 20 august 2017, la Biserica
Creştină după Evanghelie din Bursuceni,
jud. Suceava, a avut loc un serviciu de botez
nou-testamentar, şase persoane au mărturisit
public că L-au primit pe Isus ca Domn şi Mântuitor al
vieţii lor. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta! El să mai
adauge şi alte suflete la Împărăţia Lui veşnică!

Pentru momentele de har petrecute de biserică alături de fraţi, dar şi pentru frumoasa mărturie a întoarcerii la Domnul a
celor şase suflete nu putem spune decât că „Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă.” (Psalmul 96:4)
 Constantin PASCARU

Botez în Biserica din Paşcani

Ş

i anul acesta Cuvântul lui Dumnezeu a lucrat cu putere şi
mulţi tineri L-au primit pe Domnul Isus în viaţa lor. Prin harul
Domnului, duminică 17.09. 2017, în Biserica Creştină după
Evanghelie din Paşcani 11 tineri au dorit să depună mărturie
şi în apa botezului că îl vor urma pe Domnul Isus Hristos.
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Într-o atmosferă de sfântă sărbătoare şi în prezenţa
unui numeros public, Cuvântul Sfintei Scripturi a fost
propovăduit cu multă putere de către fratele Petru
Ursache şi fratele Ilie Potop, iar grupul de tineri ai
Bisericii locale au înălţat cântări spre slava Domnului şi au
împodobit astfel programul. Ne rugăm ca Domnul să lucreze la inimile prietenilor care au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu cu
această ocazie.

Cu această ocazie Cuvântul a fost vestit de către fratele VALENTIN
URSACHE din Iaşi, punând accent pe semnificaţia şi importanţa
botezului.
Ne rugăm ca Domnul să lucreze mai departe în viaţa lor şi ei să fie
o mărturie pentru cei din jur.
 Corneliu SOHOREANU

Calea Credinţei, nr. 415, septembrie - octombrie 2017

17

Evanghelizare în Argeş

Î

n trimestrul întâi al anului 2015 am organizat trei
campanii de Evanghelizare personală, două campanii în
Romania şi una în Bulgaria. În perioada 10-17 ianuarie
s-a desfăşurat o campanie de evanghelizare cu mai
multe biserici din zona Siret jud. Suceava. Apoi, în perioada
14-21 februarie a avut loc campania de evanghelizare din
zona Argeş. Această campanie a fost planificată şi pregătită
de fratele Başcău Iosif, împreună cu alţi 13 fraţi care au
lucrat timp de o săptămână efectuând vizite personale
celor de pe listele de rugăciune din Acţiunea Andrei.
La analiza lucrării a participat şi fratele Virgil Achihai,
preşedintele UBCE şi s-a accentuat necesitatea ucenicizării
şi consolidării celor care au luat decizia pocăinţei.
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi şi să ne rugăm
pentru ei. De asemenea, vreau să precizez că o contribuţie
importantă la această lucrare au avut-o şi fraţii locali care i-au condus la vizite pe fraţii misionari.
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În perioada 06-15 Martie a avut loc o campanie de evanghelizare în Bulgaria, la care au participat 19 fraţi din SUA şi au lucrat
în mai multe zone. În aceste trei campanii au avut posibilitatea să audă evanghelia peste 5000 de persoane în mod personal.
Toată slava i se cuvine lui Dumnezeu! Rugaţi-vă Domului pentru toate lucrările de evanghelizare.
 Stelică BULIGA şi Daniel LOZNEANU

Conferinţa Indo-Europeană a Creştinilor
după Evanghelie Ungaria – 2017

Î

n perioada 28 august - 01 septembrie 2017, s-a desfăşurat la Centrul Biblic Domos, Ungaria, conferinţa Indo-Europeană
a Creştinilor după Evanghelie (Fraţii), pentru Europa central-estică, organizată de fraţii din Ungaria şi cei din India. Au
participat reprezentaţi din Polonia, Slovenia, Slovacia, Ungaria, România, Cehia, Bosnia-Herţegovina, Serbia, Statele Unite,
Marea Britanie.

Din partea Uniunii a participat o delegaţie de patru fraţi: Claudiu Cârlescu, Ion Frîncu, Emanuel Dominte şi Bogdan Emanuel
Răduţ. De asemenea a mai participat un grup de fraţi şi surori din Adunările de limbă maghiară din Transilvania.
Temele abordate şi lectorii au fost:
• Masa Domnului - P.C. Abraham (Bahrain)
• Unitatea frăţească – Czeslaw Bassara (Polonia)
• Dragostea frăţească – P.J. James (Bahrain)
• Evanghelizarea – M. Abraham Joy (India)
• Istoria Mişcării Frăţeşti în lume – Varghese
George (Marea Britanie)
• Istoria Mişcării Frăţeşti în Europa – P. Gervadis
Shaju (Marea Britanie)
Conferinţa a avut ca scop cunoaşterea şi colaborarea reciprocă, dar şi reafirmarea principiilor specifice creştinilor după
Evanghelie.
 Bogdan Emanuel RĂDUŢ
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Evanghelizare cu cortul şi tabără de zi la
Ungurei

C

u ajutorul Domnului în perioada 8 – 10 August
2017 am avut evanghelizare cu cortul şi tabără
de zi pentru copiii din satul Ungurei. În aceste
trei zile programul pentru copii începea la
ora 11 în căminul cultural, cu cântări şi lecţii biblice, şi se
termina la ora 13. La urmă copiii primeau o gustare. După
amiază copii veneau la cort la ora 17 aici participau şi la
întreceri sportive.
În ultima zi am organizat un concurs cu premii pentru
copiii care au învăţat Psalmul 23.
Mulţumim Domnului că am avut o bună colaborare cu
primăria comunei, cu un grup de fraţi din Olanda,fratele
Ovidiu Ion de la Sighet şi alţi fraţi disponibili şi deschişi
pentru această lucrare de evanghelizare. Slăvit să fie
Domnul. Amin.
 Pavel DUMITRACHE

V

ă anunţăm că în data de 24 Septembrie Bisericile Creştine după Evanghelie din Viallba ,,Eben-Ezer " şi din Madrid
,,Betel ", cât şi biserica locală din Coslada ,,Betania" gazda unui aşa eveniment frumos şi binecuvântat, am avut clipe
minunate în prezenţa Domnului nostru Isus Hristos.

Fratele Fericică a citit Cuvântul ca îndemn
de rugăciune; s-a pus accentul pe pocăinţă şi pe o
viaţă trăită cu Hristos. Grupul de laudă al bisericii
locale (gazda) au slăvit pe Domnul Isus cu cântări de
laudă. S-a văzut o singură biserică locală şi nu trei, a
fost o armonie frăţească.
Plini de bucurie şi în smerenie faţă de Domnul
am ascultat predica de bază prin fratele Petrică
Bozdoghină, membru al bisericii locale Betel-Madrid,
s-a citit din Fapte cap. 9:36-43.
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Părtăşie Bisericile din Spania

Mesajul a fost din partea lui Dumnezeu şi sper că
toţi care am fost prezenţi în Casa de Rugăciune
ne‑am putut hrăni spiritual din Cuvânt.
La finalul serviciului, fratele Negoiu din biserica
Eben-Ezer a citit din Cuvânt despre suferinţele Domnului nostru Isus Hristos şi împreună cu fratele Porumbescu membru al
bisericii locale Betania a mulţumit Domnului Isus pentru pâine şi rodul viţei pentru jertfa Lui de pe Golgota.
 Mircea LAZĂR
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PARTICIPANȚI LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ BCER-UBCE
BUCUREȘTI, 28-30 SEPTEMBRIE 2017

