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editura

Calea Credintei

Dezvoltarea de parteneriate,
între provocare şi oportunitate
(Mesaj susţinut în cadrul Conferinţei Wycliffe - Cluj-Napoca, 2018)

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din 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.”
Matei 28:19,20

P

orunca Domnului Isus adresată ucenicilor de a
merge în toată lumea şi a vesti Evanghelia, deşi
a fost dată acum două mii de ani, are aceeaşi
încărcătură de credinţă şi astăzi. În fond, ea
reprezintă manifestarea dragostei creştine atât faţă de cei
pierduţi, cât şi în raport cu cei mântuiţi. Împlinirea marii
trimiteri a fost, este şi va fi parte a trăirii creştine, atât
individual, cât şi ca o comunitate creştină.

EDITORIAL

Într-o lume din ce în ce mai divizată, Evanghelia este
singura care are în ea însăşi puterea de a uni, de a încuraja
la lucrare în comun, de a împărtăşi cu alţii speranţele,
îngrijorările, bucuriile vieţii de credinţă. Iar această viaţă îşi
dezvăluie bogăţiile în mod deosebit atunci când însufleţeşte
nu doar credinciosul, ci şi comunităţile de credincioşi.
Dar şi atunci, cu modestie creştină, realizezi că
există un timp limitat, resurse limitate şi oameni
puţini care să lucreze cu devotament, dărnicie,
destoinicie.
Privind, însă, comunitatea eclesială
ca un grup de oameni cu
convingeri teologice
bine definite, realizezi
că într-o localitate sunt
mai multe comunităţi
de credinţă. Au
teologia lor, viziunea
lor corespunzătoare,
principii şi metode de
relaţionare la exterior,
diferite sau cu totul diferite
una de cealaltă. >>

Calea Credinţei, nr. 421, septembrie - octombrie 2018

3

M

ai mult, realizezi că există şi competiţie între
comunităţi religioase cu scopul declarant, public
sau în ascuns, de a transforma pe oameni după
modelul pe care îl mărturiseşte şi de care este
convinsă că este singurul cu adevărat biblic.

EDITORIAL

Un mare adevăr spus foarte rar este că deşi mulţi credincioşi
realizează că nu pot depăşi stadiul de la bine spre mai bine
din cauza „parohialismului”, trăind vieţi de credinţă într-un
spaţiu limitat atât geografic cât şi temporal, nu vor sau nu au
puterea de a trece dincolo de barierele create de organizaţia
sau cultul creştin unde îşi au membralitatea.

4

Suntem fraţi şi surori în Hristos, dar evităm transpunerea
în realitate, prin acţiuni comune, a acestei afirmaţii pline
de adevăr. Nu este vorba despre o unire organizatorică, ci
despre unitatea în acţiunea de răspândire a Evangheliei şi de
ucenicizare.
În Evanghelia după Ioan găsim scris: „Prin aceasta vor
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste
unii pentru alţii.”(Ioan 13:35)
Provocare înseamnă şi că există cineva care doreşte din
toată inima să facă din viziunea lucrării în unitate, realitatea
trăirii creştine de zi cu zi. De asemenea, înseamnă că orice
viziune are nevoie şi de o anumită strategie pentru a reuşi.
Iar aceasta înseamnă nu doar că înţelegem viziunea lucrării în
unitate cu alţi creştini, dar ne şi implicăm material, emoţional,
relational, în procesul mai lung sau mai scurt de a imprima în
final nu o viziune izvorâtă dintr-o inimă egoistă, ci din gândul
pe care l-am primit de la Domnul Isus.
Trebuie să fim conştienţi că nu toţi credincioşii au capacitatea
spirituală de a vedea oportunitatea de a lucra în unitate şi
provocările pe care ar trebui să le depăşească.
Provocările pe care doresc astăzi să le amintesc, şi care sunt
evidente pentru mulţi credincioşi sunt enunţate după cum
urmează:
• Evanghelia a rămas puterea lui Dumnezeu de a
transforma vieţi şi în secolul XXI;
• Evanghelia a rămas vestea bună a lui Dumnezeu pentru
mântuire, nu pentru viaţă lungă şi prosperă;
• Credinţa nu înseamnă a intra într-o organizaţie
religioasă, ci a fi parte a Trupului lui Hristos, Biserica Sa.
De asemenea, credinţa înseamnă că Duhul Sfânt prin
darurile Sale, te face activ în lucrarea Domnului Isus şi nu
talentele, dorinţele, averea personală, familia;
• Evanghelia are răspuns pentru existenţa răului şi binelui,
pentru suferinţa umană, pentru războaie, catastrofe;
• Diversitatea de culte şi organizaţii religioase nu
este întotdeauna expresia credinţei aşa cum este ea
descoperită de Sfânta Scriptură, ci o formă de expunere
a unor stări emoţionale cu aspect religios.
Trăim într-o lume multiculturală, multireligioasă, individualistă
şi materialistă, aspecte ale fenomenului globalizării. Dar şi
într-o lume în care umanismul, secularismul, liberalismul
religios sunt din ce în ce mai prezente şi în România.
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Cu toţii avem convingerea că puterea mărturisirii Evangheliei
în epoca Bisericii primare era dată de convingerea profundă
a creştinilor din acele timpuri, că unitatea lor izvora din
modelul Sfintei Treimi, dar că era şi o reflectare a acesteia:
„Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în
Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că
Tu M-ai trimis” (Ioan 17:21).

D

e asemenea nu trebuie să uităm că PERSECUŢIA,
SĂRĂCIA, PROSPERITATEA au fost, sunt şi vor fi
provocări gata oricând să ne încerce credinţa. În
opinia mea, răspunsul pe care îl putem oferi lumii
la aceste provocări nu trebuie să se rezume doar la apeluri
emoţionale la identitate religioasă şi cultică, cât mai ales la
identitate în semnificaţie creştină.
Pentru a fi viabile, parteneriatele între organizaţii religioase,
culte, Biserici, trebuie să conţină explicări clare asupra unor
domenii precum:
•

asemănări teologice ce pot fi invocate în scopul
realizării parteneriatului, cât şi deosebiri teologice care
pun în pericol atât iniţierea, cât mai ales continuarea
parteneriatului;

•

aspecte metodologice;

•

dedicarea reciprocă în menţinerea şi dezvoltarea
parteneriatului;

•

definirea principiilor şi valorilor care să creeze o bază
solidă de încredere reciprocă.

Scopul parteneriatelor este unul îndreptat spre:
•

sprijinirea Bisericilor locale, a organizaţiilor religioase şi a
cultelor în răspândirea Evangheliei, în afirmarea valorilor
Scripturii ca fundamente ale dezvoltării umane, inclusiv în
viaţa de familie şi viaţa socială;

•

cercetarea nevoii de pe câmpul de misiune şi
planificare pentru împlinirea ei;

•

instruirea liderilor locali, regionali, naţionali,
în a înţelege vremurile în care trăiesc,
drepturile şi responsabilităţile ce derivă din
poziţiile vremelnice pe care le ocupă;

•

repunerea rugăciunii unii pentru ceilalţi în
locul pe care îl
are în planul
lui Dumnezeu
(rugăciune
unită pentru
extinderea Împărăţiei
lui Dumnezeu către
marginile pământului,
pentru facerea de
ucenici din toate
neamurile, şi pentru
nevoia de lucrători

pentru marele seceriş);
•

să fie un sprijin în vremurile de lipsuri şi criză;

•

să fie un model de implicare activă pentru limitarea răului, sărăciei, violenţei, catastrofelor naturale, războaielor;

•

să arate lumii că modelul hristic de smerenie şi dependenţă de Dumnezeu este binecuvântat.

Iniţierea, continuarea şi dezvoltarea de parteneriate necesită curaj duhovnicesc, viziune, sacrificiu. Printre efectele
parteneriatelor care sunt deja în derulare, observăm următoarele beneficii:
•

s-a întărit maturitatea în slujire (ne face mai puternici şi mai eficienţi în lucrare);

•

starea de mulţumire sufletească este din ce în ce mai prezentă în inima credincioşilor;

•

activismul de tip sectar este din ce în ce mai mult înlocuit cu colaborarea inter-cultică;

•

vulnerabilităţile şi slăbiciunile unei organizaţii pot fi compensate la nevoie prin experienţa şi stabilitatea altor organizaţii;

•

se reduc posibilităţile ca un anumit lider creştin să ajungă într-o poziţie în care personalitatea lui să devină o piedică
majoră în lucrarea comună de răspândire a Evangheliei;

•

oamenii nemântuiţi sunt îndemnaţi să îl urmeze pe Hristos şi apoi să caute o organizaţie unde pot creşte spiritual şi nu să
urmeze dogme, practici şi mentalităţi religioase.

Î

n opinia mea, parteneriatele ne oferă ocazia, de multe ori unică, de a transforma o situaţie de criză în
credinţă, în identitate religioasă sau comunitară, într-o ocazie de dezvoltare a personalităţii şi trăirii creştine, a
sentimentului apartenenţei la Trupul lui Hristos şi nu la o organizaţie umană, la Biserica lui Hristos ce dăinuie
peste veacuri şi nu la o organizaţie religioasă care în zeci sau sute de ani îşi pierde semnificaţia, valorile, spiritul
misionar, dragostea de Dumnezeu.
Una dintre cele mai mari provocări ale lumii contemporane adresată Bisericii lui Hristos şi care necesită de îndată
înfiinţarea de parteneriate între biserici şi culte este problema refugiaţilor. De asemenea, cazul Bodnariu şi nenumăratele
cazuri asemănătoare, când în stradă au ieşit mulţi credincioşi de diferite confesiuni şi au avut un limbaj comun, ne-a
demonstrat utilitatea unor parteneriate care, chiar dacă nu au avut un statut clar scris, datorită viziunii unor lideri, au
funcţionat şi au adus biruinţa în multe situaţii de despărţire a familiilor. 

EDITORIAL

„

 Virgil ACHIHAI

Mă rog ca toţi să fie
una, cum Tu, Tată, eşti
în Mine şi Eu în Tine.

„

(Ioan 17:21)

Calea Credinţei, nr. 421, septembrie - octombrie 2018

5

? Emil VIZITIU

Acesta este Ierusalimul

ÎNĂLŢAREA
PE CALEA CREDINŢEI
DOMNULUI

Ezechiel 5:5

E
Î
P

xistă în lumea noastră multe oraşe care au o frumuseţe exterioară şi care depăşesc frumuseţea exterioară
a Ierusalimului. Această percepţie este reală, are o influenţă imediată asupra simţurilor noastre, însă este
superficială. Frumuseţea adevărată a Ierusalimului aparţine unei alte forme de evaluare. Într-un fel, la nivelul
obervaţiei naturale, Ierusalimul are şi frumuseţea celorlalte oraşe, constând din clădiri vechi şi străzi înguste care
respiră atmosfera unui trecut istoric.
nsă există oraşe care îl depăşesc cu mult în eleganţă şi sofisticare, atrăgătoare comercial şi producătoare de
avuţii: Parisul, cu eleganţa lui, Roma, cu istoria şi atmosfera ei impregnată de religie, New York-ul, cu activităţile
şi afacerile lui. Totuşi, frumuseţea Ierusalimului nu constă în lucruri exterioare.

rintre oraşele lumii, Ierusalimul este unic pentru că are frumuseţea unui ideal spiritual, este un gând dintre
gândurile lui Dumnezeu, cristalizat în piatră şi istorie. Ierusalimul, astăzi este unul dintre cele mai vechi oraşe
ale lumii, locuite neîntrerupt, clădit pe 4000 de ani de istorie. Clădirile şi străduţele înguste se sprijină pe
ruinile trecutului, aducând dovezi ale istoriei sale îndelungate: iebusită, iudaică, romană, bizantină, arabă, cruciată,
>>
otomană etc.
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erusalimul este menţionat prima dată în Biblie la Genesa 14:18, unde este numit „Salem”, care înseamnă „Pace”:
Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin; el era preot al Dumnezeului celui Prea Înalt” – sec. XIX-lea î.Hr.

Împăratul David a cucerit această Cetate în sec. X-lea î.Hr. (2 Samuel 5:6-9) şi a făcut din ea capitala unui Israel unificat
şi, cu începere de atunci, a devenit centrul spiritual al copiilor lui Israel şi al poporului evreu. David a fost cel care a avut
revelaţia, în ascultare de Dumnezeu, de a ridica un Templu, pe Muntele Moria în Ierusalim, deşi fiul său Solomon a fost cel care
a transpus viziunea în realitate. Ierusalimul a devenit astfel, pe lângă capitala politică şi punctul central al unei realităţi eterne,
spirituale. Apoi, Ierusalimul a fost devastat de războaie şi cutremure. În cei 2565 de ani de existenţă, între anii 587 î.Hr. şi
1978 d.Hr., a fost cucerit de mai bine de douăzeci de ori, şi totuşi azi se află, cu mici modificări, unde s-a aflat dintotdeauna.
Ierusalimul a devenit capitala naţiunii pentru că Dumnezeu l-a ales.

Lista popoarelor care s-au bătut pentru Ierusalim este aproape fără capăt: asirieni, egipteni, babilonieni, greci, romani, bizantini,
perşi, arabi, cruciaţi, tătari, turci, britani, iordanieni etc. Şi nu este acesta sfârşitul istoriei. Cuvântul lui Dumnezeu avertizează
că vor mai fi războaie pentru Ierusalim. În Zaharia 12:2-3, Domnul spune: „Iată voi preface Ierusalimul într-un potir de ameţire
pentru toate popoarele dimprejur şi chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea, voi face din Ierusalim
o piatră grea pentru toate popoarele...”. În v. 9 spune: „În ziua aceea, voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni
împotriva Ierusalimului.” Şi în cap. 14:2-5, Domnul vorbeşte pentru ei. Oricine intervine şi se amestecă în destinul Ierusalimului,
va fi vătămat. Nu contează dacă e vorba de superputeri, de ONU, dacă vor ataca Ierusalimul, toate vor da de necaz. Şi tot în
Zaharia 12:6 se spune: „...iar Ierusalimul va fi locuit iarăşi la locul lui cel vechi”.

ÎNĂLŢAREA
PE CALEA CREDINŢEI
DOMNULUI

În Deuteronom 12:5, 13-14, Dumnezeu spusese: „...ci să-L căutaţi la locaşul Lui, şi să mergeţi la locul pe care-l va alege
Domnul Dumnezeul vostru din toate seminţiile voastre, ca să-şi aşeze acolo Numele Lui”. Acest loc, pe care L-a ales
Dumnezeu, a fost Ierusalimul. Aşa spune psalmistul (Psalmul 132:13-14): „Da, Domnul a ales Sionul, L-a dorit ca locuinţă a Lui
şi a zis: ‹Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el căci L-am dorit›”. Deci n-a fost ales datorită vreunui avantaj
natural, pentru că n-are nici unul; a fost ales numai şi numai din motive de ordin spiritual. N-a fost ales să fie doar capitala
fizică a unei naţiuni pământeşti, ci să întruchipeze şi să reprezinte un ideal spiritual. Prin urmare, Ierusalimul nu este doar mărul
de discordie între naţiuni, punctul de înaltă tensiune al unor interese naţionale şi religioase contrarii. Ci, în spatele luptelor, a
devastării şi suferinţei se află forţe spirituale pornite să distrugă chiar şi simbolul pământesc al scopului şi chemării eterne a
lui Dumnezeu. Istoria acestei cetăţi este dovada că drumul îngust al lui Dumnezeu este o ilustrare a adevărului că, în Împărăţia
lui Dumnezeu, fiecare credincios intră prin multe necazuri, o luptă prin care este zidit acel „Sion duhovnicesc”, care este
„Biserica”. Apocalipsa 21:2-3 – „Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca
o mireasă împodobită pentru bărbatul ei...”. Şi Evrei 12:22.

Toate oraşele lumii vor trece, cu excepţia Ierusalimului.

Î

n ultima bătălie după luarea oraşului Ierusalim şi luarea în captivitate a jumătate din populaţie, ni se spune: „Domnul se
va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri. Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor care este în
faţa Ierusalimului.” (Zaharia 14:3-4).Va fi primul oraş din lume care-L va primi pe Mesia, pentru că Dumnezeu a spus că
picioarele Lui străpunse, binecuvântate, vor sta din nou între zidurile tale.
>>
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D

omnul a plâns pentru Ierusalim pentru că L-a iubit mult; nu doar oraşul material, ci, ceea ce reprezenta şi
întruchipa el din scopul şi planul Tatălui... „Ierusalim Cetatea Marelui Împărat” – Matei 5:35. Cu durere, El a spus
în Matei 23:37: „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci... de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum îşi
strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!”.

PE CALEA CREDINŢEI

Acesta a fost oraşul în care Domnul Isus a fost răstignit şi înmormântat, a înviat din morţi, de unde s-a înălţat la Tatăl, pentru a
împărăţi de-acolo pe vecie. Şi tot aici se va întoarce în slavă şi cu mare putere. Atunci se va împlini profeţia din Isaia 2:1-3 care
zice: „Veniţi, să ne suim pe muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui”... „căci din Sion va ieşi
Legea, şi din Ierusalimul Cuvântul Domnului”.
Declaraţia lui Dumnezeu în Psalmul 24:1-2 este: „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el”, şi în Ieremia 27:4-5: „...
şi dau pământul cui îmi place”. Toate stelele, planetele se rotesc în jurul Tronului lui Dumnezeu cântând. Toate în afară de una,
care s-a îmbolnăvit, şi aceasta este planeta pământ (Terra) care a fost blestemată din pricina păcatului. Această planetă se
roteşte în spaţiu ducând cu ea greutatea păcatului, un cimitir colosal. Dar, să nu uităm că pământul a fost ales, nu abandonat,
Pământul este al Domnului. Însă, există un loc pe pământ, unde El are un drept special: „Ţara lui Israel”. Arabii, palestinienii,
susţin că e teritoriul lor! Dar, nu le aparţine nicidecum. Pământul lui Israel îi aparţine lui Dumnezeu. El a promis ţara aceasta
lui Avraam, Isaac şi Iacov, nu lui Israel, ci evreilor. Nici o conferinţă mondială nu va schimba vreodată decizia lui Dumnezeu.
Există în lume un singur loc pe care L-a ales Dumnezeu: „cetatea Ierusalimului”. ONU poate declara Ierusalimul cum vrea!
Dar, Dumnezeu îl numeşte „Cetatea Marelui Împărat”. Iar în Ierusalim, există două locuri speciale: „Muntele Sfânt” şi „Locul
Sfânt”. Muntele Sfânt este „Sionul”, lar Locul Sfânt este Muntele Moria , unde Solomon a zidit Templul (Psalmul 24:3-4). Acolo,
pe Muntele Moria, Avraam şi Isaac au anticipat „calvarul”.
Acum să privim la chemarea Domnului: scena străbate veacurile, mergând până la instaurarea Împărăţiei Milenare. În ziua
aceea Israelul va fi inima unui vast imperiu întins până la marginile pământului, cu capitala lumii la Ierusalim. Toată puterea
seculară şi spirituală va fi concentrată pe aceşti doi munţi din Ierusalim: Muntele Sionului şi Locul Sfânt (Muntele Moria). Iată
de ce este atât de important statutul Ierusalimului. Toţi actorii politici din Orientul Mijlociu (Turcia şi ţările arabe) şi liderii
europeni, ONU şi chiar Papa au criticat actuala politică americană, pe motiv că ”se încearcă să năruie speranţele într-un
succes al procesului de pace din regiune”! Israel susţine că oraşul unde se află Parlamentul ţării şi reşedinţa premierului este
în ansamblul său, Capitala Israelului. Este interesant şi clar faptul că adevăratele cauze ale răului au fost evidenţiate recent întrun mesaj al lui Donald Trump: „şi în rest, nu văd de ce mutarea Ambasadei Americane la Ierusalim, şi recunoaşterea capitalei
Israelului crează atâta emoţie.”
În Statele Unite, această lege a trecut prin cele două camere ale Congresului, cu o majoritate covârşitoare. De ce nu ar
avea şi Israel acest drept? Ar trebui Israel să ceară aprobarea unui dictator gen Erdogan, sau poate teroriştilor de la Hamas?
Conflictele acestea sunt anunţate în Biblie de mult timp. Psalmul 48:1-3 – „Acolo este Cetatea Marelui Împărat”. Ierusalimul
este simbolul lui Dumnezeu şi reprezintă rânduiala cerească şi reprezintă pe Cel veşnic. Deci, Ierusalimul, a fost ales numai
din motive de ordin spiritual. Aşa că cei care se opun, oricine ar fi ei, nu cunosc Biblia, chiar şi Papa nu cunoaşte Biblia când
se opune. Atacurile de intimidare a evreilor, vin în principal din trei direcţii: 1 – din partea palestinienilor şi a statelor arabe;
2 – din întreaga lume islamică; 3 – din partea cercurilor de stânga europene. Toate cele trei grupări cu ceva în comun, şi anume:
dispreţuirea Bibliei. Concepţii precum ”popor ales” şi ”ţara promisă” sunt prezentate de aceste cercuri ca şi parte integrantă a
unei învăţături despre „o rasă superioară”, deşi Biblia vorbeşte despre un popor anume şi un teritoriu care îi aparţine, chemat
să joace un rol unic în planul lui Dumnezeu. Israelul ca naţiune se întoarce în ţara strămoşilor săi într-o regiune care nu a fost
niciodată un stat palestinian.
>>
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C

heia pentru refacerea Israelului şi a Ierusalimului este Ieşua (Isus), care va reveni în curând în Sion. El va sta pe
Muntele Măslinilor (Zaharia 14:4) şi atunci, în sfârşit, Israelul Îl va recunoaşte ca Mesia (Apocalipsa 1:7).Viitoarea
revitalizare spirituală a naţiunii evreieşti va avea loc în contextul refacerii fizice de astăzi a Israelului şi Ierusalimului
în ţara sa. Când Ieşua (Isus) va reveni pe pământ, va întemeia Împărăţia Sa divină pentru o perioadă de 1000 de ani
(Apocalipsa 20:4). Atunci Sionul sau Ierusalimul va fi capitala şi centrul întregii lumi. Actuala ONU ţinteşte să construiască un
paradis omenesc pe pământ, încercări ale omului căzut. Toate acestea reprezintă „Cetatea fără temelii” (Babilon).

Cine iubeşte Israelul cel mai mult? Ambasadorul american în Israel a provocat multe dezbateri după ce a afirmat că creştinii
din SUA iubesc Israelul mai mult decât evreii americani din acea ţară. Ambasadorul acesta, David Friedman, se bucură de
o consideraţie foarte mare din partea lui Donald Trump, încât preşedintele american s-a lăsat convins de acesta să mute
ambasada la Ierusalim. Expunerile ambasadorului Friedman au fost publicate în cotidianul liberal „The New York Times”, în
cadrul unui articol critic care tratează subiectul influenţei creştinilor evanghelici din SUA asupra guvernului Trump. Într-un
interviu, ambasadorul Friedman a spus: „Le mulţumesc pentru susţinerea lor! Creştinii evanghelici susţin Israelul cu mult
mai mult entuziasm şi chiar mai constant decât unii membri ai comunităţii americano-evreieşti”. Zeci de milioane de creştini
evanghelici îi oferă Israelului un sprijin semnificativ. Ei reprezintă unul dintre motivele pentru care actualul preşedinte american,
Donald Trump, aplică o politică atât de evidentă pro-Israel. Această susţinere a Israelului se bazează pe Biblie, după cum arată
şi rezultatele unui sondaj de opinie al renumitului Institut Pew, şi anume, că 56% dintre cetăţenii americani cred în Dumnezeul
care i-a vorbit lui Avraam (Genesa 15:18-19).

PE CALEA CREDINŢEI

Ierusalimul apare ca un neînsemnat oraş de munte, dar în realitate contează de fapt ceea ce nu se vede. Ierusalimul este
descris ca o „cetate cu temelii tari”, pentru că la ales Dumnezeu. Dorinţa lui Dumnezeu a fost să locuiască împreună cu omul
şi să-şi aşeze tronul în mijlocul oamenilor. Aceasta este semnificaţia Ierusalimului: Psalmul 132:2-5, Psalmul 48:1-3, 8. Ierusalimul
pământesc nu va pieri până când „Noul Ierusalim” nu-i va lua locul: Psalmul 46:1-7. Dumnezeu a făcut din Ierusalim o lecţie
şi o pildă pentru naţiunile lumii. Din această cauză, el n-a dispărut din istoria lumii şi nici nu va dispărea, până când Mesia
nu va pune din nou piciorul pe străzile lui. De exemplu, în anul 1967, Moshe Dayan (Ministru de război) a spus: „Cu toată
sinceritatea, întindem mâna fraţilor arabi, în semn de pace, dar ne-am întors la Ierusalim ca să nu ne mai despărţim de el”.
Refuzul evreilor de a da uitării Ierusalimul, a dus la naşterea Sionismului în 1897 ca mişcare de eliberare naţională. Rugăciunile
lor atunci, se încheiau întotdeauna cu o implorare pentru întoarcerea la Ierusalim. De exemplu: „Amidah”, rugăciune în
picioare rostită de trei ori pe zi, cu faţa spre Ierusalim: „Fă să se sune trâmbiţa cea mare a libertăţii noastre; înalţă steagul de
adunare a surghiuniţilor noştri şi adună-ne din cele patru colţuri ale pământului... şi la Ierusalim, oraşul Tău, întoarce-Te în
îndurare şi locuieşte în el precum ai zis; şi reclădeşte-l în zilele noastre ca pe o clădire veşnică; condu-ne în mare veselie la
Sion, oraşul Tău şi Ierusalim, locul altarului Tău cu bucurie veşnică.” Urarea de sărbătoarea Paştelui se încheia aşa: „La anul în
Ierusalim”. Sfârşitul Ierusalimului este, de asemenea, cu Dumnezeu şi devine locuinţa veşnică a lui Dumnezeu, locul Tronului Lui
– Apocalipsa 21:9-11.

Aceasta a fost dintotdeauna istoria Ierusalimului, fie că e vorba de cetatea pământească sau de cea spirituală. Şi totuşi,
Ierusalimul pământesc rămâne simbolul celui veşnic. El nu va pieri până când „Noul Ierusalim” nu-i va lua locul. Cu alte
cuvinte, toţi cei răscumpăraţi de Dumnezeu sunt într-un chip minunat, legaţi de acest „Ierusalim de sus” (Apocalipsa 3:12). La
începuturi a fost alegerea lui Dumnezeu, s-a păstrat peste vremuri prin harul Său şi va avea sfârşitul în slava Lui. Ierusalimul
este unic. Domnul să-l binecuvânteze! Amin.
De citit: Isaia 62:1, 6-7, 10-12; 65:17-25; Ezechiel 5:5. 
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? Andrew WORSOP

UCRAINARăzboiul uitat

M

ass-media are o memorie scurtă. Ştirea de astăzi este uitată la
câteva momente după difuzare sau la o zi după ce a fost publicată.
Dar oamenii care trăiesc acel eveniment nu îl uită atât de repede,
în special dacă este vorba despre viaţa lor. Povestea nu se termină doar
pentru că mass-media a trecut mai departe.

Contextul războiului din Ucraina

A

ceste afirmaţii descriu foarte bine ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. După ce revoluţia din 2014 a înlăturat
preşedintele pro-rus corupt, au început tulburări în ţară, în zona cu populaţie rusă considerabilă, deoarece aceştia îl
vedeau pe preşedintele demis ca pe unul de-al lor. Treptat personalul militar armat a fost văzut preluând controlul
în Crimeea, pretinzând doar că apără populaţia civilă rusă. Ei nu purtau semne de identificare pe uniforme, aşa că
Rusia a spus că sunt doar voluntari. Cu toate acestea, după ce au ocupat toată Crimeea, şi-au pus înapoi steagul rus şi insignele
companiei pe uniforme. Crimeea a fost declarată, împotriva legii internaţionale, parte a Rusiei.

PE CALEA CREDINŢEI

Curând după aceea, acest personal militar, fără insignă, a început să apară la proteste pro-ruse care în curând s-au transformat
în conflicte armate în judeţele ucrainiene Donetsk şi Lugansk. În curând, ambele judeţe şi-au declarat independenţa (DPR
şi, respectiv, LPR). Fără permisiunea guvernului ucrainian, un mare “convoi umanitar” a trecut graniţa din Rusia. Rebelii bine
înarmaţi şi bine organizaţi au început în curând să slăbească apărarea ucrainiană. Deşi nu se ştie câţi dintre premilitari sunt
soldaţi ruşi, cu estimări variind între 15% şi 80% (între 6.000 şi 40.000), ceea ce se ştie este că toţi ofiţerii superiori s-au
născut în Rusia şi servesc personalul militar rus (deşi Rusia declară că aceştia sunt în permisie şi nu sub ordine militare).
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Patru ani mai târziu, Ucraina încă trăieşte cu războiul care, în multe feluri, este în plină desfăşurare. Deşi acordurile de la Minsk
au fost convenite de către toate părţile, inclusiv Rusia, în 2015, nu se vede niciun sfârşit real al conflictului. Cum s-a întâmplat
şi cu alte ţări înainte de Ucraina (Transnistria în Republica Moldova, Osetia de Sud în Georgia…), Rusia semnează un acord
de retragere a trupelor lor, ignorând apoi ceea ce au semnat. Militarii lor, deşi nu poartă steagurile ruseşti pe mâneci, sunt încă
acolo în forţă.
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Î

n loc să se sfârşească, conflictul pare să se instaleze şi să devină doar o realitate a vieţii, pentru cei 4 milioane de oameni
care trăiesc în zona Donbas şi se confruntă cu lipsa hranei, şomajul, lipsa îngrijirii medicale. Pe ambele părţi ale frontului,
sunt aproximativ 600.000 de persoane care trăiesc în aşezări nesigure expuse bombardamentelor zilnice sau minelor de
teren, cu restricţii privind libertatea de mişcare şi lipsa serviciilor de bază. Populaţia din zona de non-conflict este încă
afectată: fiii lor urmează să se lupte, iar asupra lor va cădea povara de a-i adăposti pe refugiaţii fugari.
Zonele industriale nu au fost scutite de bombardamentele din estul Ucrainei. Ţevile, care odinioară erau folosite pentru a
transporta substanţe chimice, au fost perforate de aceste lupte. Chimicalele din conducte acum se scurg pe pământ otrăvind
solul şi apa din zonă. Multe dintre lupte au loc în jurul unei fabrici chimice imense. Doar o lovitură dată acestei fabrici poate
cauza un dezastru ecologic.

Rezultatele Sondajului Gallup

Î

ntre lupte - ale căror consecinţe vor dura zeci de ani înainte să se vindece - şi terenul ruinat, nu este greu să realizezi de
ce atât de mulţi ucrainieni şi-au pierdut speranţa cu privire la viitor.

Recent, sondajul Gallup despre speranţa oamenilor pentru viitor a constatat că 41% dintre oamenii din toată Ucraina,
nu doar cei din zona de război, îşi evaluează viaţa acum şi în viitor ca având puţină sau nicio speranţă. Acest rezultat
poziţionează ţara pe locul trei dintre ţările cu cel mai înalt grad de suferinţă, puţin mai bine decât Haiti, cu 43% şi Sudanul de
Sud, cu 47%.
Bret Laird, de la Asociaţia Evanghelică Slavă, a fost recent în Ucraina şi a explicat: "Sondajul Gallup este cu adevărat interesant
în evaluarea Ucrainei ca fiind a treia dintre cele mai afectate ţări. Nu cred că ştirile reflectă acest lucru, dar ar trebui, fiindcă
am fost acolo personal, recent, şi am văzut cu ochii mei… Este un aşa nivel de distrugere al infrastructurii şi a altor lucruri,
încât, cu siguranţă, repercursiunile acestui război vor continua zeci de ani de acum încolo.”

Biserica Evanghelică
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B

iserica evanghelică este în inima acestor evenimente. Acolo unde mulţi dintre oamenii sănătoşi au fugit, lăsându-i în
urmă pe cei bolnavi, pe cei vârstnici şi pe cei tineri, mulţi dintre creştinii evanghelici au ales să stea şi să îi ajute pe
cei lăsaţi în zona de război, fiind astfel o adevărată mărturie. Dorinţa de a rămâne şi a-i ajuta pe cei în nevoie a dus
la ceea ce unii numesc o trezire. Oameni care erau surzi faţă de Evanghelie înainte de conflict, acum sunt dornici să
o asculte. Biserica evanghelică experimentează cea mai rapidă creştere de la căderea comunismului. Cu toate acestea, Biserica
are parte de persecuţie în zonele ocupate de rebelii ruşi. Rebelii care se autoproclamă “autorităţile”, sunt puţin mai mult decât
criminali înarmaţi, luând tot ce vor, inclusiv din biserică.
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P

e data de 6 iulie 2018, Bisericii Viaţa Nouă din Makiivka, aflată în partea ocupată a Ucrainei, i s-a confiscat clădirea.
La prânz, reprezentaţii autorităţii autoproclamate “Republica Populară Donetsk” au sosit cu oameni înarmaţi şi
au declarat că acea clădire nu mai aparţine bisericii. În ciuda încercărilor de a demonstra că aparţine şi în ciuda
negocierilor, clădirea a fost sigilată. Bisericii nu i s-a dat nicio şansă de a-şi recupera bunurile din clădire, multe lucruri
de valoare fiind lăsate înăuntru. În ultimii 4 ani de război, această biserică a ajutat 700 de oameni cu asistenţă spirituală şi
materială. În fiecare duminică, Evanghelia era ascultată de mulţi oameni în acel loc şi mulţi oameni L-au primit pe Cristos ca
Mântuitor. Clădirea a fost de asemenea folosită pentru a-i hrăni şi a-i îmbrăca pe cei care au suferit în timpul acestui război
fără sfârşit.
În timp ce scriam aceste rânduri, am primit cereri de rugăciune de la un frate care se află în partea ocupată a Ucrainei.
Pe 6 august, un grup de credincioşi care organizau o tabără pentru copii, au fost vizitaţi de poliţia din ”Republica Populară
Donetsk”. Aceştia au venit înarmaţi, au ameninţat organizatorii şi chiar au luat la secţia de poliţie adulţi din tabără. După ce
au fost interogaţi câteva ore, timp în care unul dintre ei a fost lovit foarte rău, au fost eliberaţi, dar obligaţi să se reîntoarcă la
secţie în ziua următoare. Nu mai ştim ce s-a întâmplat cu ei.
Trebuie să le oferim sprijin fraţilor noştri creştini, care îi îngrijesc pe cei afectaţi de război. Trebuie să ne rugăm pentru sfârşitul
luptelor, pentru ca cei aflaţi la putere să vină în ajutorul celor care au pierdut totul. Rugaţi-vă pentru cei 1,6 milioane de
refugiaţi care şi-au părăsit locuinţele şi caută adăpost în diferite părţi ale Ucrainei, rugaţi-vă ca bisericile care sunt deja active
să îşi îndrepte inimile spre ei.
Rugaţi-vă ca Occidentul, al cărui interes este în altă parte, să pună presiune asupra Rusiei ca aceasta să îşi respecte înţelegerile
şi să-şi îndepărteze soldaţii, să exercite presiune asupra rebelilor să se conformeze (aproape toţi liderii rebeli nu sunt doar
cetăţeni ruşi, ci s-au născut şi au trăit în Rusia până când conflictul a început). Rugaţi-vă pentru oamenii care se întorc la
Dumnezeu în număr tot mai mare şi care nu văd nicio altă speranţă, să găsească speranţă în Cristos.

PE CALEA CREDINŢEI

Cu toate că mass-media are o memorie scurtă, Dumnezeu nu are. Dumnezeu îşi aminteşte de cei aflaţi în suferinţă, iar inima
Lui este îndurerată. Speranţa lor şi a noastră a tuturor, este în Cristos. Chemarea noastră este să le spunem celor care nu
ştiu, despre Isus şi mângâierea pe care o aduce El, să îi încurajăm şi să ne rugăm pentru fraţii noştri care sunt persecutaţi. 
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„Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este Ajutorul şi Scutul nostru.
Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele
Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi
de la Tine!”
Psalmi 33:20-22
*Andrew Worsop este coordonatorul Școlii Kairos, din cadrul Agenției de Misiune Kairos.
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Francis Berney:
repere biografice*
(1869-1939)

J

ean Francis Berney (Fig. 1) s-a născut la 10 mai 1869, în
familia lui François-Samuel Berney şi Zélie-Moïsa née
Rochat, la Bas-des-Bioux, Elveţia. După Francis, familia
a mai avut o fiică, numită Sarah. Originea familiei are
rădăcini în gruparea hughenoţilor francezi care s-au stabilit
în Elveţia, din pricina persecuţiei declanşate împotriva lor în
secolul al XVI-lea. Dar, deşi descendentă din hughenoţi, familia
Berney făcea partea din Adunările Frăţeşti (Adunările Libere)
din Elveţia. Aşezată în Valle de Joux, între Sentier şi Le Brassus,
pentru că nu exista o adunare locală, aceştia au amenajat la
parterul propriei case, reconstruită în 1872, din cauza unui
incediu, o sală de cult pentru credincioşii din sat. Crescut şi
educat într-un astfel de mediu creştin, Francis Berney a făcut
acelaşi lucru, mai târziu, în România.

Din datele pe care le deţinem
despre familia sa, cunoaştem faptul
că s-a căsătorit, la 18 iulie 1895, cu
Madeleine Guye (1873?-1925). Din
căsnicia de treizeci de ani au rezultat
doi copii: François (1896-1897/1898)
şi Zélie-Marie (1897-1927). Rămas
văduv, s-a recăsătorit cu Rosa
Sandoz, pe 14 martie 1927. Fiica sa,
Zélie, a devenit soţia lui Paul Perret
(1895-1961), şi misionară în România.
Madeleine mai avea o soră, misionară
şi ea, Marie Guye (1875-1904), ce
a devenit soţia lui Charles Aubert
(1873-1951), primul colaborator
al Berney. De asemenea, sora lui
Berney, Sarah, a devenit o cunoscută

Fig. 1

Începând cu anul 1892/1893, din jurul vârstei de 23 de
ani, lucrarea lui Francis Berney poate fi împărţită în trei
perioade distincte. Pe vremea când se afla în Belgia şi a
intrat în legătură cu Misiunea Creştină din Londra pentru
propovăduirea Evangheliei printre Evrei, aceasta l-a trimis
director al Şcolii din Tunis, capitala Tunisiei (nordul Africii),
cu scopul de a evangheliza evreii din acea zonă.Vreme de
şase ani şi-a desfăşurat activitatea acolo, având preocupări
didactice şi administrative, cât şi evanghelistice. La Tunis a fost
coleg şi cu Charles Aubert.

D

Fig. 2

in anul 1899, Berney
îşi va stabili lucrarea şi
misiunea în România,
pentru vreme de zece ani
(1899-1909). Dorinţa de a misiona
în România a venit după lectura
unui raport misionar al lui Edmund
Hamer Broadbent (1861-1945). A
sosit în ţară pe 21 septembrie, alături
de familia sa, formată din Madeleine
şi Zélie-Marie, fiind însoţiţi de
Charles Aubert şi Marie Guye (Fig.
2). Aceştia făceau parte din adunarea
din Brassus (Munţii Jura, Elveţia), care
i-au susţinut în lucrarea misionară
din România. De asemenea, a fost
şi primul caz de colaborare între
adunările locale pentru un scop
misionar, după cum însuşi Berney
mărturisea aceasta, într-o scrisoare
din octombrie 1899, spunând că
păstra „amintirea foarte preţioasă a
unei mari simpatii şi a unei dorinţe
profunde de a lucra în comun, la
lucrarea Domnului în România”. >>
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Berney a primit o educaţie solidă, urmând cursurile Şcolii
Normale din Peseux, cantonul Neuchâtel. După o şedere
în Germania, s-a dus în Belgia unde a început o slujire
la Misiunea Creştină din Londra pentru propovăduirea
Evangheliei printre Evrei, cum se numea la acea vreme.
Educaţia sa l-a ajutat atât în slujba de profesor, cât şi în cea
de învăţător biblic, activitate în care
s-a remarcat prin excelenţă. A fost,
de asemenea, şi un bun misionar
evanghelist, în Tunisia, România şi
Elveţia.

şi apreciată
misionară în
Transilvania,
în special în
zona Braşov,
căsătorindu-se
aici cu germanul Fritz Stückemann.
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Î

n Bucureşti s-au stabilit într-o casă situată în strada
Teilor nr. 82. La stradă au afişat un anunţ că duminica
se ţineau adunări în limba franceză. De aceea, în
sufrageria încăpătoare a casei au amenajat o sală de
adunare, unde, pe 1 octombrie, au participat nouă persoane
pe lângă locatarii casei. Aceasta este considerată prima
adunare de vestire a Evangheliei în legătură cu Adunările
Frăţeşti, numindu-se mai târziu Adunările Creştine după
Evanghelie. Întâlnirile au început să fie frecventate de cetăţeni
cunoscători şi vorbitori de limbă franceză din Bucureşti, unii
chiar originari din Elveţia, Ungaria, Germania ş.a. În sufrageria
casei puteau încăpea până la cincizeci de persoane.
Iniţial, Francis Berney a avut legături şi cu Adunarea Baptistă
Germană din Bucureşti, situată în strada Popa Rusu nr. 22. Din
acea perioadă ne-a rămas o mărturie, cea a lui Constantin
Adorian (1882-1954), în care găsim un portret al lui Berney
(Berné, sic!), unde acesta îl descrie ca fiind ca „un bărbat
cărunt cu barbă frumoasă, plăcut la vorbă, simpatic şi cult”, ce
cunoştea „limba franceză” şi căruia „i-a fost uşor ca în câţiva
ani să vorbească perfect limba română, afară de accent”.
Încercarea de asociere cu germanii a eşuat, din motive
doctrinare, începând lucrarea în franceză şi „fiind om practic
şi vrednic a avut succes”.

PAGINI DE ISTORIE

Au apărut şi problemele cauzate de „persecuţia poliţiei”, dar
el lupta „din răsputeri să se menţie şi să nu-l afunde mizeriile
ce i le făceau autorităţile”, astfel că „el predica continuu, el se
ţinu tare”. Ulterior, baptiştii din Dobrogea l-au chemat la ei,
neştiind că nu este baptist, şi Berney „se duse la Cerna Vodă
(sic!) şi Jegălia şi boteză pe aceştia care primiseră Cuvântul de
la fraţii noştri [baptişti, n.n.]”.
Lucrarea începută de Berney începe să fie vizitată şi întărită
de mai mulţi misionari, ca Edmund H. Broadbent, Fritz
Widmer, Johann Bührer ş.a. Francis cunoştea limbile franceză,
engleză, germană şi începe să înveţe limba română pentru a
predica românilor. Iar adunarea, crecând numeric, începe să
se mute, pe parcursul anilor, în mai multe locaţii în funcţie de
spaţiul necesar, ea fiind există şi în prezent.
În urma vestirii Evangheliei, şi-a unor convertiri din rândurile
ascultătorilor, în mai 1901 are loc primul botez noutestamentar, când cinci persoane depun mărturia credinţei în
apa botezului. Cu acest prilej a fost oficiată şi prima adunare
de Masa Domnului, la care au participat zece persoane. Tot
în acel an, în noiembrie, Berney începe predicarea în limba
română.
În paralel cu slujirea sa evanghelistică, şi soţia acestuia,
Madeleine, a început un curs biblic cu tinerele fete, în fiecare
duminică, iar odată pe săptămână le învăţa croitorie, tricotaje,
şi alte activităţi casnice.
Berney îşi extinde lucrarea şi în Transilvania, începând o
nouă lucrare la Râşnov prin anii 1902-1903. Charles Aubert
părăseşte adunarea din Bucureşti şi se mută, împreună cu
Marie Aubert (fostă Guye), misionar printre coloniştii germani
din Constanţa (1902-1903) şi apoi repatriindu-se în Elveţia.
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Lovitura cea mai grea pentru Berney a venit în 25 iulie
1909, când Ministerul de Interne l-a chemat şi i-a pus la
dispoziţie o săptămână pentru a părăsi România, fiind învinuit
de „propagandă religioasă” şi considerat „o persoană
periculoasă pentru securitatea statului”. Dar, din dorinţa de
a rămâne alături de lucrarea din România, familia Berney se
stabileşte la Ruse (numit Rusciuk la acea vreme), în Bulgaria.
Fiind la distanţă mică de Bucureşti primea deseori vizitele
fraţilor români, pentru consiliere, sfătuire sau pregătire biblică.
Datorită faptului că expulzarea îl privea în mod personal,
Madeleine mai venea în România să misioneze, să încurajeze
lucrarea sau să traducă alţi fraţi misionari. Transilvania fiind
sub stăpânire austro-ungară nu avea nici o interdicţie pentru
acesta, de aceea a mai întreprins călătorii la adunările de aici,
până i s-a repermis intrarea în România (1919).

D

in pricina primului război balcanic (1912-1913),
familia Berney a părăsit Ruse şi s-a întors în
Elveţia. Repatrierea nu a însemnat pensionarea sa
şi nicidecum încetarea activităţii evanghelistice sau
de învăţătură biblică. Din anul 1912 s-a stabilit întâi în oraşul
Lutry, cantonul Vaud, unde a înfiinţat evanghelizările cu cortul.
În lucrarea aceasta, în calitate de iniţiator, şi-a atras şi alţi
colaboratori. Apoi, din Lutry s-a mutat în oraşul Yverdon,
situat în nordul cantonului Vaud, unde s-a ocupat, vreme
de două decenii, de adunarea locală de acolo. Din 1919,
permiţându-i-se intrarea în România, va vizita din nou
grupurile de credincioşi pe care le cunoştea, iar în anul
1922 fiica sa, Zélie-Marie a revenit în România ca misionară,
împreună cu soţul ei, Paul Perret. După Yverdon, s-a mutat în
oraşul Morges, tot în cantonul Vaud, unde şi-a petrecut ultimii
doi ani din viaţă predând la Şcoala Biblică Silo.
Francis Berney a trecut în veşnicie la 15 septembrie 1939,
la vârsta de 70 de ani. Era fix data când, cu patruzeci de ani
în urmă, pleca în călătoria misionară din România. După o
foarte scurtă boală, care i-a produs o suferinţă de una-două
zile, inima sa a încetat să mai bată, din pricina unor probleme
cardiace. Cu o lună înainte a ţinut tema biblică, cu titlul
„Domnul vine”, la adunarea misionară din Morges. Iar în
adunarea din duminica dinaintea plecării sale, „a spus de trei
ori în vorbirea sa, fraţilor şi surorilor de faţă: Domnul este
aproape să vină!”.
În urma sa a rămas o lucrare demnă de apreciere. În primul
rând cea în legătură cu înfiinţarea şi susţinerea Adunărilor
Creştine după Evanghelie. În 1899 a deschis prima adunare,
ca la moartea sa să existe aproximativ 220 de adunări locale.
Apoi linia doctrinară şi scripturală prin cursurile pe care le
ţinea, dar şi prin trimitea unor tineri români, precum Grigore
Constantinescu şi Florea Moisescu, la studii teologice în
Elveţia. Învăţătura lui s-a văzut şi prin contribuţiile la revistele
Buna Vestire şi Semailles & Moisson. Iar călătoriile în adunările
din Elveţia, România, Italia, Franţa, Belgia, pentru încurajarea
şi întărirea credincioşilor, ne arată inima sa aleasă pentru
lucrarea lui Dumnezeu. Berney a constribuit substanţial, cu
o sumă de 10.000 de franci şi 90.000 de lei, la editarea şi
apariţia Bibliei Cornilescu (1924).

E

logiile care i s-au adus, la trecerea în veşnicie, le-a
meritat pe deplin. D. Bianco, din partea Adunărilor din
Italia, îl numeşte „adevăratul şi marele slujitor al lui
Dumnezeu, vasul ales, vasul de cinste, pregătit pentru
orice lucrare bună”. Cumnatul
său, Charles Aubert, din partea
Adunărilor din Elveţia, scrie că
„acest luptător curajos ne-a
părăsit” şi „lipsa sa reprezintă o
durere pe care o vor resimţi mai
ales cei care avură, de-a lungul
timpului, onoarea să lucreze
alături de el”. Omagiul adus de
Adunările din România a fost
scris de Florea Moisescu, unul din
ucenicii săi direcţi: „În faţa faptului
împlinit al acestei plecări glorioase, noi toţi fraţii şi surorile
din Adunările şi Grupele «creştinilor după Evanghelie» din
România, beneficiari ai luptei şi ostenelilor îndelungate de
la început ale fratelui Berney, precum şi ai grijei necurmat
însoţită de rugăciunile sale pentru noi – (pentru lucrul lui
Dumnezeu în scumpa noastră România, unde fratelui i-a fost
dat să înfigă adânc ţăruşul adevărului Evangheliei) – suntem
datori să mulţumim odată mai mult Dumnezeului nostru,
pentru Darul Său cel mare: pentru Isus Cristos Mântuitorul
nostru scump, ca şi pentru celelalte daruri preţioase
asemenea aceluia care ne-a fost dăruit în persoana fericitului
nostru frate, acum intrat în odihna Domnului său şi al nostru
(Apoc. 14:13)”.

La funeraliile sale, ţinute la Morges, „aproape toate bisericile
au avut reprezentanţi”. Sora sa, Sarah Stückemann, împreună
cu soţul ei, Fritz, era deja în Elveţia când fratele ei trece în
veşnicie (Fig. 3).

Fig. 3

De aceea, personalitatea lui
Francis Berney însumează valorile
didactice şi evanghelistice ale unui
misionar cu o slujire de impact.
Activitatea acestuia în Tunisia,
România şi Elveţia a avut nu doar
o importanţă în epocă, dar are
ecou până în zilele noastre. Iar
biografia sa poate fi o inspiraţie
pentru multe generaţii de tineri
care au, sau caută să aibă, vocaţie
de misionari şi evanghelişti.

Fiindcă suntem îndemnaţi să ne aducem aminte de înaintaşii
noştri care ne-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu şi să le
urmăm credinţa (Evrei 13:7), Francis Berney se înscrie în
această categorie la care vrem să privim şi a căror credinţă să
o urmăm, deplin conştienţi de faptul că Domnul nostru Isus
Cristos este acelaşi ieri, azi şi în veac (Evrei 13:8). 
* Prezentul articol este un rezumat al unui studiu mai amplu:
Bogdan Emanuel Răduţ, Reforma protestantă şi Adunările
Creştine după Evanghelie din România: contribuţia lui Francis
Berney, în Ioan Gheorghe Rotaru, Ieremia Rusu (editori),
Reforma – 500 de ani de impact teologic, eclesiastic şi social,
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2017, pp. 779-794.
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Ajutoare Ucraina

Î

n data de 1 septembrie,
ne-am deplasat în 12
localităţi din Ucraina
unde am distribuit
încălţăminte şi îmbrăcăminte
la peste 1200 copii prin
dăruirea celor ce sunt
urmaşii Domnului Isus. Am
fost 4 echipe din România şi
Ucraina.
Mulţumim în numele celor
mici. Slăvit fie Domnul!
 Mircea PRICOP
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Tunsul oilor. Prilej de bucurie, de sărbătoare
pentru proprietarii bogaţi din Israel. Prilej

PUTERNICE
și

ÎNȚELEPTE

de ospăţ cu bunătăţi tradiţionale. Abigail era
bucuroasă. Toate erau gata pentru marele

ospăţ. Oi la proţap, sute de pâini, burdufuri
de vin, turte de stafide. Era o femeie

deşteaptă şi frumoasă şi îşi dovedise încă o

dată calităţile de bună stăpână a casei. Avea
motive să fie „plină de bucurie” aşa cum îi
era şi numele ABIGAIL!

Dar, apare în grabă un slujitor: „Iată că David
a trimis din pustiu nişte soli să întrebe

de sănătate pe stăpânul nostru, şi el s-a

în situații de criză

purtat rău cu ei. Şi totuşi oamenii aceştia

au fost foarte buni cu noi; nu ne-au ocărât
şi nu ni s-a luat nimic, în tot timpul cât

am fost cu ei în câmp. Ne-au fost zid şi zi

şi noapte, în tot timpul cât am fost cu ei, la

păscutul turmelor. Să ştii acum şi vezi ce ai
de făcut, căci pierderea stăpânului nostru

şi a întregii lui case este hotărâtă, şi el este

aşa de rău încât nimeni nu îndrăzneşte să-i
vorbească."
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A

m trecut toate prin situaţii de criză. Şi trecem.
Poate nu ca cea dintre David şi Nabal. Poate am
pierdut pe cineva drag si ne-am cufundat în marea
tăcerii. Poate nu am dormit nopţi întregi de grijă
că nu ştim ce să punem mâine pe masă. Poate am schimbat
zâmbete drăguţe duminica la biserică... dar în noi zac poveri
duse doar de noi... Poate suferim pentru că soţul nostru şi
un alt frate sunt in conflict de multă vreme. Şi nu că am fi
rele... dar nimeni nu îndrăzneşte să ne vorbească!! Sau dacă...
îndrăzneşte cineva... vorbele lovesc ca nuca în perete... pentru
că noi nu suntem pregătite pentru situaţie!
Un conflict între Nabal şi David! Abigail îl cunoştea bine pe
Nabal. Dar convieţuirea alături de Nabal nu îi schimbase
caracterul. Slujitorii din casa lor îl cunoşteau pe Nabal, un
om foarte bogat, dar aspru şi rău în toate faptele lui, atât de
rău că nu puteai sta de vorbă cu el. Slujitorii o cunoşteau pe
Abigail, şi ştiau cine este David! Faptul că slujitorul a alergat
repede la Abigail ne arată că poate ea mai rezolvase anumite
situaţii delicate şi în trecut. Ce se întâmplase?

Ce nu ştia Abigail?

D

Dar, când Abigail a aflat şi-a dat seama ca familia ei şi tot ce
este al lor este in pericol. Abigail era o femeie înţeleaptă şi
ştia că trebuie să facă ceva pentru salvarea casei ei. Ştia că
rolul ei ca soţie şi stăpână a casei era să îşi protejeze soţul
şi casa. Repede. Fără a spune nimic lui Nabal. Nu era timp
de pierdut. Abigail a luat îndată două sute de pâini, două
burdufuri cu vin, cinci oi pregătite, cinci măsuri de grâu
prăjit, o sută de turte de stafide şi două sute de legături
de smochine. Citiţi lista din nou şi gândiţi-vă ce ospăţ era
pregătit acolo, încât Abigail a putut lua aceste lucruri şi să
rămână destul şi pentru ospăţ! Le-a pus pe măgari şi a zis
slujitorilor săi: „Luaţi-o înaintea mea, şi eu voi veni după voi."
N-a spus nimic bărbatului ei, Nabal. Abigail şi-a dat seama
de pericol, şi-a cunoscut resursele şi cele spirituale şi cele
materiale şi a acţionat la momentul potrivit!

D

avid şi aproape patru sute de oameni înarmaţi cu
săbii erau în drum spre Nabal şi casa lui. David
zisese: „În zadar am păzit tot ce are omul acesta în
pustiu, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a
întors rău pentru bine. Dumnezeu să pedepsească pe robul Său
David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămână până la
lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui
Nabal!"
David era pornit pe răzbunare, pe ucidere, credea că este
dreptul lui să facă asta... dar coborând muntele pe un drum
tufos... întâlneşte o femeie cu faţa la pământ înaintea lui. O
femeie în faţa a aproape patru sute de oameni inarmaţi! Dar
o femeie înţeleaptă, o femeie cu teamă de Dumnezeu!
Ce ştia Abigail? Ştia că David nu este un om obişnuit este
omul lui Dumnezeu, slujitorul Domnului! Ştia că au acelaşi
Domn şi au un limbaj comun: teama de Domnul!

1. Abigail se umileşte înaintea lui David, îşi asumă vina
pentru ceva ce nu făcuse, şi pledează în faţa lui David pentru
viaţa lui Nabal, folosind cu mare înţelepciune argumente
care îl îndreaptă pe David către relaţia lui cu Dumnezeu şi
dependenţa lui de Dumnezeu! Deşi este gata să-şi rişte viaţa
pentru a-şi salva căminul, Abigail nu minte pentru Nabal. Ea
ştie că el are o problemă şi nu îi este teamă să spună chiar
în public. Abigail este împăciuitoare! Îşi asumă răspunderea
pentru faptele lui Nabal pentru a face pace cu David.

„Eu sunt de vină, domnul meu! Îngăduie roabei tale să-ţi
vorbească la urechi şi ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-şi pună
domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci, cum îi
este numele, aşa este şi el; Nabal îi este numele şi este plin de
nebunie. Şi eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimişi de domnul
meu.Acum, domnul meu, viu este Domnul şi viu este sufletul
tău, că Domnul te-a oprit să verşi sânge şi să te ajuţi cu mâna
ta.Vrăjmaşii tăi, cei ce vor răul domnului meu, să fie ca Nabal!
Primeşte darul acesta pe care-l aduce roaba ta domnului meu şi
să se împartă oamenilor care merg după domnul meu.”
Cine este de vină? O întrebare care a distrus multe relaţii.
Aici nu mai contează cine este de vină, ci cum poate fi
restabilită pacea. Abigail acţionează în supunere şi smerenie
faţă de Dumnezeu şi spre binele soţului ei şi al casei ei.
Cuvintele ei despre Nabal nu pot fi nicidecum folosite
ca scuză pentru a ne vorbi de rău soţii, ci trebuie luate in
contextul situaţiei. Mulţumim lui Dumnezeu că noi nu avem
soţi ca Nabal... dar în viaţă pot apare uneori momente dificile.
Fie ca să dovedim înţelepciune în orice situaţie, înţelepciunea
de sus: curată, paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină
de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. În
viaţă putem fi de multe ori de vină ori noi, ori soţii noştri,
ori altcineva, dar odată apărută vina contează cine aduce
pacea. Doar dacă urmărim pacea şi sfinţirea vom vedea pe
Dumnezeu în familia noastră.
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avid trimisese la Nabal zece tineri, cu un mesaj:
„Să trăieşti în pace, şi pacea să fie cu casa ta şi cu
tot ce este al tău. Şi acum, am auzit că tunzi oile.
Păstorii tăi au fost cu noi; nu i-am ocărât şi nu li s-a
luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii
tăi şi-ţi vor spune. Să capete trecere, dar, tinerii aceştia înaintea ta,
fiindcă venim într-o zi de bucurie. Dă, dar, te rog, robilor tăi şi fiului
tău David, ce te lasă inima." Când au ajuns oamenii lui David,
au spus lui Nabal toate aceste cuvinte, în numele lui David.
Apoi au tăcut. Nabal a răspuns slujitorilor lui David: „Cine este
David şi cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulţi slujitori care fug
de la stăpâni.Şi să-mi iau eu pâinea, apa şi vitele mele, pe care
le-am tăiat pentru tunzătorii mei, şi să le dau unor oameni care
sunt de nu ştiu unde?" Era imposibil ca Nabal să nu cunoască
pe David! Dar în vanitatea lui, în răutatea lui, Nabal a ales
insulta!

Ce nu mai ştia Abigail?

17

2. Abigail îi indreaptă privirea lui David de la

problema zilnică la perspectiva eternă. Un om care
poartă războaiele Domnului nu are răutate în el! Ea îi aduce
aminte că el trebuie să lupte în bătăliile Domnului şi nu să-şi
piardă timpul şi energia căutând răzbunarea pentru insulte
personale.
„Iartă, te rog, vina roabei tale, căci Domnul va face domnului
meu o casă trainică; iartă, căci domnul meu poartă războaiele
Domnului, şi niciodată nu va fi răutate în tine. Dacă se va ridica
cineva care să te urmărească şi să vrea să-ţi ia viaţa, sufletul
domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul
Dumnezeul tău, şi să arunce cu praştia sufletul vrăjmaşilor tăi.”
Cuvintele Abigailei au făcut mult bine lui David, aflat într-o
perioadă de mari frământări. Şi noi avem problemele şi
frământările noastre. Un lucru este sigur. Nu există nici o
problemă pe pământul acesta aşa de mare încât Dumnezeu
să nu o poată rezolva. Ridică-ţi privirea, scumpa mea soră!
Priveşte dincolo! Problema zilnică păleşte în faţa perspectivei
eterne! Noi, copiii noştri, soţul nostru cu toţii avem nevoie
de focalizare asupra perspectivei eterne!! Ce luptă duce cel
rău să ne abată spre alte scopuri! Cât bine face o soţie care
îşi spune: „Niciodată nu va fi răutate în mine. Nu îmi voi
consuma timpul şi energia pentru insulte personale. Domnul
se va lupta pentru mine, eu voi sta liniştită.” Curaj, sora mea!
Ai încredere în puterea Domnului! Şi să ne rugăm aceasta
şi pentru soţii noştri! Ei poartă războaiele Domnului şi au
nevoie de sprijinul nostru!!

RUBRICA SURORILOR

3. Abigail îi aduce aminte lui David cu mare
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delicateţe si măiestrie în cuvinte despre planul lui
Dumnezeu cu el, cu David. David era urmărit de Saul,
avea cu el vreo şase sute de oameni cărora trebuia să le
dea de mancare... timpul trecea... dar Abigail îi aduce aminte
că Domnul va face ce a făgăduit şi el va fi regele lui Israel.
Atunci... să se poarte ca un rege, integru, să nu aibă ce să îşi
reproşeze! „Când va face Domnul domnului meu tot binele pe
care ţi l-a făgăduit, şi te va pune mai mare peste Israel, atunci nu
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va avea domnul meu nici mustrări de cuget şi nici nu-l va durea
inima că a vărsat sânge degeaba şi că s-a răzbunat singur. Şi când
va face Domnul bine domnului meu, adu-ţi aminte de roaba ta."
Câtă nevoie avem mai ales în situaţii de criză să nu uităm
că Dumnezeu are un plan cu viaţa noastră, să fim şi apoi să
vorbim, să dovedim integritate şi să încurajăm la integritate
şi nu la compromis. „Dă-te pe tine însuţi pildă de fapte
bune...”

Impactul cuvintelor ei?

D

avid a zis Abigailei: „Binecuvântat să fie Domnul
Dumnezeul lui Israel care te-a trimis astăzi
înaintea mea! Binecuvântată să fie judecata ta şi
binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta
să vărs sânge şi mi-ai oprit mâna!”
Abigail a crezut în David şi în Dumnezeul lui David. Şi
Dumnezeu i-a onorat credinţa.
Cine nu a trecut în viaţă prin situaţii de criză? Eu una am
trecut prin multe, am făcut şi prostii, am răspuns sau am
acţionat nepotrivit pentru o femeie creştină. Dar de multe
ori Dumnezeu a trimis înaintea mea oameni cu judecată
care prin sfaturile sau acţiunile lor m-au oprit la momentul
potrivit!
M-am căsătorit la treizeci de ani şi „ştiam” că sunt o fată
bună! Chiar eram îngrijorată uneori!? Oare au mai rămas
băieţi buni de vârsta mea? După ce m-am căsătorit, am văzut
că am un soţ bun şi credincios, că nu sunt chiar aşa de bună
(!!), dar Dumnezeu ne-a binecuvântat pe amândoi să creştem
în asemănarea cu El!
Doamne, Îţi mulţumim pentru soţii noştri şi Te rugăm, dăne înţelepciune ca în supunere şi smerenie să fim ajutorul
potrivit, femei cu judecată, să le facem bine şi nu rău în toate
zilele vieţii lor! 

Centenarul Bisericii Creştine
după Evanghelie „Betel”,
Adjud, Vrancea

100

Î

n data de 26 August 2018, Biserica Creştină după Evanghelie „Betel”, din Adjud, a sărbătorit 100 de ani de la înfiinţare.
Slujba în biserică a fost condusă de presbiterul bisericii, Constantin Moisa, alături de fraţii invitaţi, printre care: Virgil
Achihai – preşedintele cultului, Emil Moisa, Mircea Macaveiu, Alexa Adrian, Marian Burlacu,Viişoreanu Ovidiu, Avasâlcăi
Cătălin, Aurel Iuriciuc, Ilie Gicu,Viorel Opriş şi Rotaru Nicu.

Biserica „Betel” din Adjud s-a bazat mereu pe cuvintele Domnului Isus: „Eu voi zidi Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor
nu o vor birui!” Această promisiune s-a împlinit şi cu Biserica Creştină după Evanghelie din Adjud.
Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit pentru prima dată, acum 100 de ani, de fratele Nicolae Ciortan din Ploieşti, doamnei
Stoenescu Lenuţa. Aceasta a început să citească Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu familia ei. Rămasă văduvă, ea a dăruit o
cameră pentru Casa de Rugăciune, unde credincioşii au început să se adune constant. Astfel, prin mai multe vizite făcute de
fratele Ciortan Nicolae împreună cu alţi fraţi din Ploieşti (Alexandru Panaitescu, David Teodorescu), a luat fiinţă prima Biserică
Creştină după Evanghelie din oraşul Adjud.
În decursul celor 100 de ani, Biserica „Betel” din Adjud a fost păstorită cu toata dragostea de către fraţii: Căpuşneanu Nicolae,
Arhire Gheorghe, Toderascu Toader, Eugen Matei şi Moisa Vasile. Aceşti oameni si-au dăruit întreaga lor viaţă în slujba lui
Dumnezeu şi în vestirea Cuvântului altor oameni.

 Emil MOISA
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După 100 de ani, Biserica Creştină după Evanghelie „Betel” din Adjud îşi continuă principiile Evangheliei pentru a aduce rod
pentru veşnicie, în Împărăţia lui Dumnezeu!
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Botez Craiova Nr. 2

Î

n seara duminicii din 26 august 2018, în Adunarea
Nr. 2 din Craiova a avut loc botezul a şapte tineri
(şase fraţi şi o soră), cu vârste între 16 şi 35 de ani.
Din biserica locală au slujit fraţii Dan Staicu şi Costel
Vieru.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru cei ce şi-au mărturisit
credinţa în El şi ne rugăm să-I rămână credincioşi toată
viaţa, până la întâlnirea din veşnicie.
 Emanuel RĂDUŢ

Botez Ghindeni

Î

n dimineaţa duminicii din 19 august 2018, în Adunarea din Ghindeni, judeţul Dolj, a avut loc botezul a patru
persoane (doi fraţi şi două surori). În predicarea Cuvântului au slujit fraţii Marian Hodor (Craiova 1) şi Dan
Florescu (Craiova 2).

Mulţumim lui Dumnezeu pentru aceşti fraţi şi surori, care, chiar la vârste înaintate de peste 70 de ani, au depus
mărturia întâlnirii cu Domnului Isus care i-a mântuit.
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 Emanuel RĂDUŢ

Botez Sebeş

C

u ajutorul Domnului în data de 12 August
2018 în Biserica Creştină după Evanghelie din
Sebeş judeţul Alba a fost organizat un botez
noutestamentar.

O presoană a mărturisit credinţa în Domnul Isus
Hristos şi a fost botezată. În aceaşi zi după amiază a fost
organizat un botez şi în adunarea din Gârbova judeţul
Alba.
În această biserică au fost botezate trei persone. Slăvit
să fie Dumnenzeu pentru binecuvântările Lui.Vremurile
sunt grele dar Domnul lucrează la inimile oamenilor prin
Duhul Sfânt şi ei intră în legământ cu Domnul.
 Pavel DUMITRACHE
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Botez Găiseni

Î

n data de 26 august 2018, în localitatea Găiseni, jud.
Giurgiu, a avut loc un botez nou-testamentar, la râul
Argeş. Botezul a fost oficiat de către fratele Marin
Prisecariu, iar Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat
de fratele Oprea Costel.
„Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această
stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea
slavei lui Dumnezeu.” (Romani 5:2)
 Marin PRISECARIU

Întâlnire tineret Tărcaia

P

rin harul Domnului nostru, în data de 24-26 august 2018 în Biserica Creştină după Evanghelie din Tărcaia,
jud. Bihor, am avut o întâlnire cu tinerii, membri
ai Bisericilor Creştine după Evanghelie din Cluj
Napoca (CJ), Hodoşa (BH), Găneşti, Reghin,
Târnăveni, Sighişoara (MS), respectiv tineri din Bisericile
Baptiste Tărcaia şi Finiş. Tema biblică a fost: „Isus –
realitate sau ficţiune?” – Cuvântul fiind propovăduit de
către fr. Hadnagy Attila din Biserica Cluj Napoca.

 Benedek ATTILA

Tabără de zi Ungurei

C

u ajutorul Domnului şi cu o bună colaborare
cu Primăria din comuna Roşia de Secaş în
perioada 13-15 August 2018 am avut trei
zile de tabere de zi pentru copiii din satul
Ungurei. În timp ce lecţiile biblice erau prezentate de
personal de la AMEC în căminul cultural din localitate
alte persone din biserici din judeţul Alba pregăteau o
gustare pentru cei prezenţi. Au fost şi jocuri pentru copii
şi întreceri sportive în curtea şcolii. Cheltuielile pentru
aceste evenimente au fost suportate de fraţi care au
inima deschisă pentru a putea fi prezentată Evanghelia şi
copiilor care nu au posibilitatea să meargă în alte tabere
creştine. În zilele de 14 şi 15 am avut şi programe de
evanghelizare la care au venit oameni din sat şi au slujit fraţi din bisericile noastre din judeţul Alba. Este al doilea an în
care am avut astfel de tabere. Slăvit să fie Domnul. Amin.
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În programul întâlnirii tinerii prezenţi au avut parte
de rugăciuni, cântări şi laude spre slava lui Dumnezeu,
studii biblice, prânz comun, jocuri în aer liber, părtăşie,
ospitalitate, iar Duminică înainte de masă a avut loc
slujirea tinerilor în Biserică.

 Pavel DUMITRACHE
Calea Credinţei, nr. 421, septembrie - octombrie 2018
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Evanghelizare Nedelea, Filipeşti

Î

n weekend-urile 18-19 şi 25-26 august 2018 au
avut loc în localităţile Nedelea şi Filipeştii de Târg
din judeţul Prahova evanghelizări la cort. Evanghelia
a fost proclamată atât pentru copii şi adolescenţi
cu ajutorul familiei de misionari AMEC George şi
Tatiana Anca, cât şi pentru tineri şi adulţi prin fraţii:
Virgil Achihai, Ieremia Rusu, Paul Williams, Costel Stan,
Dragoş Rusea, Iosif Rădoi, Carmiel Comăneşti, Costel
Moraru.
Prin cântare au slujit grupurile Eliam, tinerii din biserica
Agape Ploieşti, tinerii din biserica din Brazi, Elisabeta
Cârstea, Laura Cepoiu. La împărţirea invitaţiilor,
comunicarea cu trecătorii, susţinere în rugăciune
au participat fraţii şi surorile din Bisericile Creştine
după Evanghelie din Băicoi, Nedelea, şi Stoeneşti. Astfel de evenimente s-au desfăşurat în judeţul Prahova începând
cu weekend-urile lunii mai 2018 şi vor continua până la sfârşitul lunii septembrie. Grupului de slujitori li s-au mai
alăturat şi alţi fraţi din judeţ şi din ţară, un exemplu fiind fratele Daniel Fodor in localitatea Stoeneşti in luna mai.
Mulţumim Domnului Isus Hristos pentru oportunitatea de a vesti Evanghelia, pentru copiii şi adulţii care mărturisesc
credinţa în Domnul Isus Hristos, pentru îndrăzneală cu care oamenii vin şi mărturisesc problemele personale cerând
sprijin în rugăciune.
 Costel MORARU
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Evanghelizare Heleşteni

Î

n perioada 10-12 august în Heleşteni, jud. Iaşi, prin harul Domnului, am avut trei seri de evanghelizare. Neam bucurat de harul revărsat de sus peste Cuvântul care a fost vestit. Suntem conştienţi că avem datoria de a
răspândi vestea bună a salvării dăruite prin Domnul nostru şi vrem să fim unelte prin care Domnul să-şi facă
lucrarea.

Ne-am bucurat că un tânăr din Bucureşti, venit în vacanţă la bunici, a înţeles chemarea Domnului şi s-a hotărât să-L
urmeze. Însă rezultatele în întregime ale lucrării făcute în ascultare de Domnul le vom vedea doar în veşnicie. Dorim
ca numele sfânt şi mare al Domnului nostru să fie înălţat şi prin proclamarea Evangheliei harului Său.
 Corneliu ILAŞCĂ

Botez Călimăneşti

Î

n ziua de 8 septembrie 2018, în Biserica Creştină după
Evanghelie din localitatea Călimăneşti, jud.Vrancea a avut
loc un botez nou-testamentar.

Programul a fost coordonat de fratele Florin Pleşcan, iar
Cuvântul lui Dumnezeu a fost propovăduit de fratele Valentin
Ghica.
Dumnezeu să Îşi binecuvânteze Biserica Lui!
 Florin PLEŞCAN
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Conferinţă Zonală, Oneşti

S

âmbătă, 15 septembrie 2018, în Biserica Creştină
după Evanghelie „Harul’’ din Oneşti , a avut loc
o Conferinţă Zonală cu tema ,,Motivarea biblică
pentru slujire” (Rom. 12:1-21).

Tema a fost prezentată de către fratele Manole
Gheorghe din Oneşti. Fratele Stelică Buliga a prezentat
lucrarea de evanghelizare personală prin acţiunea
,,Andrei”, iar fratele Cristi Mircea a prezentat lucrarea
de misiune din penitenciare împreună cu fundaţia
,,Stânca veacurilor”. Au participat 28 fraţi, reprezentând
10 biserici active din judeţ. Întâlnirea a fost binevenită
şi fraţii prezenţi s-au implicat activ în discuţiile care au
urmat, atât cele cu referire la ,,tema spirituală”, cât şi la
cele referitoare la probleme administrative.

 Pavel MANEA

Conferinţă Zonală, Cluj

Din partea Comitetului Executiv a participat fratele
Virgil Achihai
 Iosif BAKO

Întâlnire evanghelişti, Pănicel
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Î

n data de 08 septembrie 2018 a avut loc Conferinţa
Bisericilor maghiare din zona Cluj. Cu această
ocazie au fost aleşi reprezentanţii zonei în Consiliul
Naţional şi delegaţii pentru Conferinţa Naţională.
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Mission Romania 2018
Împreună pentru misiune

U
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niversitatea Aurel Vlaicu
din Arad, Uniunea Baptistă
prin Departamentul de
misiune, Cultul Creştin
Penticostal prin Agenţia Penticostală
de Misiune Externă, Biserica Creştină
după Evanghelie prin Agenţia de
Misiune Externă Kairos şi Misionarii
Coreeni din România au organizat
conferinţa naţională „Mission
Romania 2018. Împreună în misiune”,
cu motto-ul: „Hristos este Totul şi
în Toţi” (Coloseni 3:11). Aceasta a
avut loc în 27-29 septembrie 2018,
la Arad.
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Sesiunile conferinţei s-au ţinut în
Aula Universităţii Aurel Vlaicu (joi
şi vineri) şi sala de cult a Bisericii
Baptiste „Maranata” (sâmbătă), iar
seara s-au ţinut programe publice
la Sala Polivalentă (joi şi vineri) şi
Biserica „Maranata” (sâmbătă). La
deschiderea oficială a conferinţei,
moderată de Prof. univ. dr. Corneliu
Constantineanu (gazda acesteia),
au fost aduse mesaje de către Prof.
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univ. dr. Ramona Lile (Rectorul
Universităţii), Conf. univ. dr. Alina
Nicoleta Ionescu (Decanul Facultăţii
de Ştiinţe Umaniste şi Sociale),Viorel
Iuga (Preşedintele Uniunii Baptiste),
Moise Ardelean (Preşedintele
Uniunii Penticostale),Virgil Achihai
(Preşedintele Uniunii Creştine
după Evanghelie), H.K. Chung
(Misionarii Coreeni în România),
dar şi numeroase mesaje de salut
din partea unor vorbitori din cadrul
conferinţei, dar şi oficialităţi politice
şi religioase din ţară şi străinătate.
Urmând principiul rotaţiei, ziua de
joi a fost condusă de reprezentanţii
penticostali, cea de vineri de
reprezentanţii baptişti, iar cea de
sâmbătă de reprezentanţii creştini
după Evanghelie. La sesiunile
conferinţei, mesaje biblice, relatări
misionare sau prelegeri politicosociale au fost aduse de Ioan
Moldovan, Liviu Axinte, Ioan Filip,
Doru Cîrdei, Alex Vlaşin, Florin
Câmpean, Beniamin Poplăcean,

Valentin Hrihorciuc, Byungho Zoh,
Chun Youn Ho, Leo Van Doesburg,
Wonsuk Ma,Young Ho Jung, Steve
Magee ş.a. La serviciile publice ţinute
seara, mesajele biblice au fost aduse
de fraţii Moise Ardelean şi Peter
Kuzmic (joi), Beniamin Poplăcean şi
Benjamin Levis Moses (vineri),Virgil
Achihai şi Wonsuk Ma (sâmbătă).
Conferinţa „Mission Romania
2018” a fost unică în organizarea şi
semnificaţia ei, fiind prima dată când
cultele evanghelice se adună laolaltă
pentru a dezvolta lucrarea misionară.
De aceea, această primă conferinţă
se doreşte a fi continuată cu alte
conferinţe academico-religioase, ca
şi aceasta.
Participanţii din partea Bisericii
Creştine după Evanghelie au fost
atât din partea Uniunii, a Agenţiei
Kairos, cât şi credincioşi interesaţi
de eveniment
 Bogdan Emanuel RĂDUŢ

GRUPUL SION SI PRIETENII
Umblarea cu Dumnezeu şi părtăşia
sfinţilor

Î

petrecut împreună a fost o adevărată sărbătoare. Tema
abordată a fost Umblarea cu Dumnezeu şi au vorbit
fratele Titi Vieru din Craiova, George Draghici din
Ploieşti şi fratele Petre Ciobanu din Focşani. Am ajuns la
această temă din cauza lipsei tot mai acute a modelelor
care să inspire tinerii de azi să creadă în Dumnezeu şi să
îl urmeze.

Grupul Sion s-a construit în jurul unei echipe de fraţi
care se cunosc de mai bine de 25 de ani, din vremea
tinereţii lor. Se întâlneau şi atunci, cum se întâlnesc şi
azi. Doar că acum îşi aduc şi copiii, uneori şi nepoţii.
Scopul lor este să îl laude pe Domnul, ei şi casele lor.
Copiii trebuie crescuţi în biserică, cântând şi slăvindu-L
pe Dumnezeu. Fratele Cătălin Teodorescu, de la Ploieşti
şi familia lui sunt sufletul acestui grup. Dragostea şi
pasiunea lui pentru Dumnezeu inspiră pe mulţi şi creează
unitate.

Fraţii de la Braşov, Paul Costiuc, Ştefan Irimia şi Neluş
Popescu din Zărneşti, au adus melodiile anilor 90 în
actualitate şi ne-au ajutat, pe de o parte, să facem un
salt binefăcător în trecut, iar, pe de altă parte, să ne
bucurăm că aceste cântări rămân proaspete, chiar şi
pentru generaţia de azi. Au cântat şi doi fraţi din Ploieşti,
Petre Furnea şi Costel Stanciu, trecuţi de 80 de ani,
cântări de acum 50-60 de ani. Arcul în timp ne-a ajutat să
apreciem conţinutul imnurilor din acea vreme şi, poate,
să reflectăm la conţinutul superficial al textelor de azi.
Au cântat, pe rând, fraţii de la Galaţi, de la Ploieşti, de
la Craiova şi au adus mărturii personale ale umblărilor
cu Dumnezeu. Programul zilei de sâmbătă a început la
11 dimineaţa şi s-a încheiat cu o agapă , în jurul orei 5.
Sărbătoarea a continuat a doua zi in biserică, unde ne-am
bucurat de cântare şi cuvânt încă patru ore.

Câteva din lucrurile uşor de văzut de cum îi întâlneşti
sunt dragostea ce şi-o poartă unii altora, bucuria de a
se revedea de fiecare dată, pasiunea pentru cântare, şi
dorinţa de părtăşie şi închinare în Duh şi în Adevăr.
La întâlnirea de la Craiova au fost fraţi de la Ploieşti,
Galaţi, de la Braşov şi din împrejurimile Braşovului, de la
Buşteni, Focşani, şi, evident, din Craiova.
Gazda a fost Biserica Creştină Ethos, reprezentată prin
fraţii Gabi Vieru, Dan Vieru şi Lucian Hord iar timpul

Următoarea întâlnire este programată la Ploieşti, la
biserica Agape, strada Negru Vodă, nr. 5, în primăvara
anului viitor.
 Daniel VIERU
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n 22-23 septembrie 2018, la Craiova a avut loc
întâlnirea semestrială a grupului Sion, grup de fraţi
şi surori care şi-au propus să readucă în atenţia
bisericilor cântări vechi, rămase în colbul istoriei,
să se bucure de părtaşia unii cu alţii şi să genereze
provocări spirituale pentru oraşele şi bisericile din care
vin.
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CONFERINŢA NAŢIONALĂ
BCER-UBCE
Braşov, 11-13 octombrie 2018

L

a Biserica Creştină după Evanghelie
„Bartolomeu” din Braşov, în perioada 11-13
octombrie 2018, s-au desfăşurat lucrările
Conferinţei Naţionale Elective ale Bisericilor
Creştine după Evanghelie din România. O frumoasă
părtăşie la care au fost prezenţi 160 de fraţi din ţară.

Comisia Misiune-Evanghelizare, Comisia FinanciarJuridică) se regăsesc amintite lucrările făcute cu ajutorul
lui Dumnezeu şi propuneri de îmbunătăţire pentru
viitorii fraţi care vor sluji în aceste Comisii. Reţinem şi
dorinţa Consiliului Naţional de a fi elaborat „Manualul
Bisericii”.

Motto-ul conferinţei a fost „căutaţi să păstraţi unirea
Duhului prin legătura păcii” Efeseni 4:3, iar tema biblică
a fost „Prezbiterul conform Scripturii”. Aceste teme
au fost şi rămân provocări pentru noi toţi la o trăire
conform Sfintei Scripturi.

Printre materialele puse la dispoziţia participanţilor
la Conferinţa Natională a fost şi cartea „Maturitate
spirituală”, un studiu bazat pe calităţile prezbiterului.
Această carte care credem că trebuie să fie în mâna
fiecărui prezbiter, este disponibilă la vânzare la preţul de
10 lei/bucata la Uniune.
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În cadrul conferinţei a fost un timp de evaluare a celor
patru ani (2015-2018) şi o privire în viitor cu încredere
în Dumnezeu care este Acelaşi ieri, azi şi în veci.
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La timpul de evaluare au fost discutate modificările
Statutului de organizare şi funcţionare ale BCER-UBCE,
modificări ce au avut în vedere protecţia Bisericilor şi
lucrătorilor faţă de lucrurile nebiblice promovate în
România sub influenţa vestului.
După cum ne este cunoscut, odată la patru ani,
Conferinţa Naţională alege Comitetul Executiv al Uniunii
Bisericilor Creştine după Evanghelie din România pentru
următorul mandat. În urma momentului electiv, a fost
desemnat fratele Achihai Virgil să slujească din poziţia de
preşedinte, fratele Haureş Cornel să slujească din poziţia
de vicepreşedinte, iar fratele Mitrea Dan să slujească din
poziţia de secretar general.
În rapoartele de slujire prezentate de Comisiile
Naţionale (Comisia Învăţământ - Mass-media, Comisia
Tineret-Adolescenţi-Copii, Comisia Păstorire-Disciplină,
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Folosim acest prilej să reamintim că la Uniune sunt deja
disponibile calendare pentru anul 2019, cu 12 file la
preţul de 8 lei/bucata şi calendare de perete (1 filă) la
preţul de 1 leu/bucata. De asemenea s-a tipărit un nou
lot de cărţi de cântări „Pe Drumul Credinţei” la preţul
de 20 lei/bucata.
Pentru anul 2019 contribuţia a rămas la 15 lei/membru/
an, iar preţul abonamentului la revista „Calea Credinţei”
40 lei/an.
Dorinţa noastră şi a participanţilor este ca odată pe
an să se desfăşoare o conferinţă naţională de părtăşie.
Urmează ca imediat ce stabilim datele, să vă informăm
prin intermediul Comunităţilor Zonale.
Mulţumind tuturor pentru sprijinul acordat în lucrare,
transmitem ca salut motto-ul conferinţei „căutaţi să
păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii.” Efeseni 4:3
 A consemnat Dan Mitrea

Chemare la
slujire

U

niunea Bisericilor Creştine după
Evanghelie şi Comunitatea Zonală
Suceava se adresează, pe această
cale, întregii comunităţi creştine după
Evanghelie, cu dorinţa de a căuta o familie cu
pasiune pentru lucrare şi misiune, care să se mute
în Adunarea creştină după Evanghelie din Vatra
Dornei. Această familie va locui în apartamentul Bisericii, va sluji frăţietăţii de acolo, şi împreună cu alţi lucrători, se
va implica în evanghelizare şi plantare de noi adunări în zonă. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să îl contactaţi pe fr.
Cornel Haureş,Vicepreşedintele Bisericii Creştine după Evanghelie din România – telefon: 0742991266. 

LUPTA CEA BUNĂ...
Ca s-a luptat o luptă bună
Doar Pavel a putut să spună,
Şi, cercetându-mi mersul meu,
Aş vrea să spun la fel şi eu...

N-am pus doar aur şi argint
Pe temelia din Corint
Dar ştiu ce-mi spune Timotei
De Biblie şi valoarea ei...
Pe calea vieţii înspre cer,
N-am convertit un temnicer
Dar am găsit speranţe când
Sămânţa-mprăştiam plângând!
N-am fost martirizat de Nero
Şi-n fapte bune am fost... zero,
Dar Braţul Lui m-a susţinut,
Când n-am ştiut sau n-am putut...
În Troa aş fi vrut să fiu,
Să văd că Eutih e viu
Dar văd în jurul meu destui
Ce viaţă au din viaţa Lui!
Pe mare, prin furtuni, spre Roma,
M-am comportat mai rău ca Toma

O, Doamne, câtă pildă vie
Şi ce răsplată-n veşnicie
Bătrânul Pavel va avea
Cu fraţii din echipa sa!
Ce mult contează că-n Efes
Atâţi păgâni l-au înţeles
Şi-au fost cu Duh pecetluiţi
Şi-n veci la viaţă rânduiţi...
Şi eu am priceput atunci
Că nu ritualuri şi porunci
Îmi spun că am un cer deschis,
Aşa cum ştim că este scris...
Şi, aşteptând făgăduinţa,
Noi astăzi am ales credinţa
Şi-avem în Pavel un model
Şi-n slavă mergem ca şi el!
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N-am fost pe drumul spre Damasc
Ca-n viaţa nouă să mă nasc,
Dar am primit Cuvântul care
Mi-a spus de har şi de iertare!

Dar am simţit cum ceasuri grele
Ajută necredinţei mele!

Dar nu uităm că sfatul lui
Ni-l dă pe baza Fiului,
Căci Pavel viaţa şi-a trăit
Doar pentru Cel ce l-a iubit...
El nu priveşte înapoi
Unde-a văzut numai gunoi
Şi, când te lupţi o luptă bună,
Priveşti în faţă, spre cunună!
 Valentin GIUROIU
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