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Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm  
o inimă înţeleaptă (Psalmii 90:12)

A mai trecut un an din viaţa fiecăruia, iar 2018 este de acum 
amintire. 

Am început un an 2019, pentru care cu siguranţă deja ne-
am făcut planuri, vise, speranţe. Nu ştim însă câte dintre 

ele se vor împlini, nu ştim prin ce bucurii sau necazuri vom trece în 
mersul nostru către un final de an pe care ni-l dorim din toată inima 
binecuvântat. Cu împliniri şi realizări la care nici nu am visat, dar mai 
ales cu o inimă mai înţeleaptă.

În acelaşi timp, deşi zi de zi facem paşi mici prin ceea ce numim 
convenţional TIMP, realizăm asemenea lui Neil Amstrong, acela care 
a călcat primul pe lună, că facem şi un pas important către întâlnirea 
cu Dumnezeu.

Am primit în dar mântuirea prin credinţa în Domnul Isus Hristos, 
venit în lume la împlinirea vremii. Veşnicia întâlneşte vremelnicia. Şi 
noi avem o vreme a noastră în care intrăm în lume, dar şi un timp 
limitat al vieţii. 

Moise, omul lui Dumnezeu, ne lasă prin Sfânta Scriptură, în Psalmul 
90:12, acest înţelept îndemn „învaţă-ne să ne numărăm bine zilele ca 
să căpătăm o inimă înţeleaptă”.

Psalmul 90 este un pasaj din Sfânta Scriptură în care este vorba 
în primul rând despre TIMP! Psalmistul compară o mie de ani 
cu trei ore ale unui străji din noaptea ce trece, în timp ce omul 
doarme. Aşa cum trec orele, aşa trec zilele, anii! Înţelept este omul 
ce înţelege vremelnicia lui, ce îşi vede cele două hotare ale vieţii, 
naşterea şi moartea, fiind cunoscute de Dumnezeu! Doar o astfel de 
înţelepciune ne va face să înţelegem că avem zile limitate ca număr, 
iar ele trebuie privite ca ceva de mare preţ. 

Moise a condus poporul prin pustie vreme de patruzeci de ani, după 
ce alţi patruzeci de ani a fost la palatul lui Faraon şi alţi patruzeci de 
ani prin pustie ca păstor. În toţi aceşti ani, a văzut cum anii săi se duc. 
Psalmul 90 ne îndreaptă gândul atât spre Exod 16, spre descoperirea 
manei zilnice cât şi spre rugăciunea Tatăl nostru şi pâinea cea de 
toate zilele.

C.S.Lewis a accentuat în multe din scrierile sale lupta omului cu 
timpul, oameni ce au atâtea probleme să înţeleagă că au o vreme 
limitată în care îşi duc existenţa. Aceasta deoarece omul a avut 
chemarea să trăiască etern, dar din cauza păcatului şi a morţii, a 
primit un timp limitat de la Dumnezeu. Întoarcerea omului către 
Creator înseamnă că perspectiva veşniciei devine parte a vieţii de zi 
cu zi a credinciosului, iar întâlnirea cu Dumnezeu este mai aproape 
de fiecare om, cu fiecare zi ce trece.

Un loc drag mie, alături de casă şi familie, îl reprezintă Adunarea 
celor credincioşi unde ne strângem sub călăuzirea Duhului Sfânt 
pentru cititul Scripturii şi învăţăm împreună în şcoala lui Dumnezeu. 
Doar aşa putem primi zi de zi înţelepciunea atât de necesară, atât a 
minţii cât şi a inimii prin care înţelegem trecerea zilelor şi a anilor, 
dar mai ales a noastră, a fiecăruia. Suflarea de viaţă este darul de 
preţ pe care orice om îl primeşte de la Creator şi care ne însoţeşte 
zi de zi toată viaţa.

În Psalmul 139:1-3 este scris: „Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi 
mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol şi de departe îmi pătrunzi 
gândul, ştii când umblu şi când mă culc şi cunoşti toate zilele noastre”. 

Da, Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că până şi zilele 
vieţii îmi sunt cunoscute de El. Dumnezeu îmi cunoaşte 
începutul şi sfârşitul vieţii. Responsabilitatea pe care o 
înţeleg tot mai bine cu trecerea anilor, dar mi-o şi asum, 

este că prin cunoaşterea Domnului Isus Hristos, trăiesc zi după zi 
uitându-mă într-un calendar ce-mi spune despre Întruparea Fiului lui 
Dumnezeu, de vremea intrării mele în lume, dar nu-mi spune nimic 
de vremea plecării mele din lume.  

Înţelepcinea ce vine din Cer, de sus, mă conduce în a înţelege că am 
nevoie de Cineva care să fie alături de mine zi după zi, în aşteptarea 
acelei frumoase zi când voi intra în realitatea vieţii veşnice. Sunt 
eu, suntem noi dornici să urmăm înţelepciunea de Sus sau ne 
considerăm prea înţelepţi prin firea noastră?

Referendumul din perioada 6-7 octombrie 2018, mi-a arătat şi ne-a 
arătat că nu suntem pregătiţi pentru a înţelege vremurile şi a le 
trăi „frumos ca în timpul zilei” Romani 13:13. Să privim în urmă şi să 
înţelegem să nu irosim TIMPUL ce îl avem la dispoziţie: al meu ca 
şi persoană, al nostru ca şi comunitate evanghelică, al vostru ca şi 
naţiune!

Domnul Isus a preţuit zilele Sale pe pământ, învăţând pe oameni 
Adevărul despre viaţă. Dar a folosit şi orice clipă a nopţii ca prin 
rugăciune să păstreze acea legătură tainică, de neînţeles a Fiului cu 
Tatăl şi cu Duhul Sfânt!

Să luăm bine aminte la faptul că zilele noastre ne sunt numărate de 
Creator. Tocmai de aceea este înţelept să le numărăm şi noi. Cât 
de fericiţi am fi dacă nu am prelua valorile culturale vremelnice 
de evaluare a vieţii, modele manageriale de măsurare a eficienţei 
trecerii timpului, ci am cere înţelepciune de la Dumnezeu ca să 
înţelegem vremea şi vremurile! În alergarea zilnică după împliniri 
trecătoare să ne facem timp să ne gândim şi la veşnicie. Să ne oprim 
si să facem lucruri frumoase, nu doar unii pentru alţii, ci şi pentru 
Domnul Isus Hristos.

Trăim într-o lume ce merge către un final ce este deja cunoscut 
de Creatorul Universului. Înţelept este omul ce înţelege, atât 
timp cât este în viaţă, că tot şi toate sunt trecătoare, doar 
Dumnezeu este veşnic. Toţi oamenii îşi numără anii şi văd cum 

se duc. Dar cine este înţelept îşi numără bine zilele! 

Doar aşa înţelege că Dumnezeu este alături de el zi după zi şi îi dă în 
dar, printre multe altele şi pâinea cea de fiecare zi. 

Ca şi răscumpăraţi ai Domnului, dar cu o viaţă limitată, să ne trăim 
fiecare zi ca şi cum ar fi ultima! Ce ai dori să fie scris pe ultima 
pagină a vieţii tale? De către familie, prieteni, dar mai ales de 
Dumnezeu? Avem doar o viaţă, cum o trăim? Avem o istorie de scris, 
cum o scriem? Ce lăsăm în urmă, dar mai ales ce trimitem înainte? 
A fost o vreme când mă gândeam ce voi primi drept moştenire de 
la părinţi? Acum a venit vremea să mă gândesc ce moştenire voi 
lăsa eu copiilor mei. Una materială dar mai ales una spirituală. Să ne 
numărăm atât de bine zilele, astfel încât fiecare zi să conteze! 

Ori de câte ori începem o zi, să o vedem ca pe un dar de la 
Dumnezeu. Să ne bucurăm de ea, de cei dragi şi mai ales de părtăşia 
cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

 Virgil ACHIHAI



Domnul Isus Cristos a ales doisprezece bărbaţi şi i-a 
chemat să fie ucenicii Săi. La înălţarea Sa la cer, Domnul 
Isus le-a poruncit acestora să facă, la rândul lor, alţi ucenici 
(Matei 28:18-20), astfel încât, prin această transmitere a 

Evangheliei, Mântuitorul să-Şi zidească Biserica Sa (Matei 16:18), o 
comunitate de oameni pe care să-i aibă cu Sine pentru veşnicie. 
Conceptul biblic de ucenicie este bine fundamentat în Sfânta 
Scriptură. Dacă în Vechiul Testament cuvântul ucenic, דֻּמִל (lim·mǔḏ) 
în limba ebraică, apare doar de 3 ori1, în Noul Testament termenul 
μαθητής (mathētēs), ucenic, apare de 268 ori.2 
Semnificaţia în limba ebraică şi greacă este de ucenic, învăţăcel, elev, 
cu accentul pus mai degrabă pe relaţie decât pe informaţie (Matei 
10:24, 25). 

În dicţionarul său teologic, Gerhard Kittel scrie că ucenicia biblică 
„implică un ataşament personal, care va influenţa întreaga viaţă a 
ucenicului şi care, în lucrurile particulare ale vieţii lui, nu lasă nici 
un fel de dubiu cărei puteri formative a fost supus”.3 În antichitate, 
instruirea prin ucenicie era folosită în religie, filosofie şi politică, în 
care un conducător renumit era urmat de discipolii săi. Un ucenic 
nu era ca un elev în şcoala modernă, care are mai mulţi profesori ce 
îi predau diferite cursuri. El se ataşa de un învăţător şi avea o relaţie 
personală cu acesta, trăia sub autoritatea lui, împrumuta din gândirea 
şi purtarea acestuia, ajungând să aibă manifestări asemănătoare cu 
cele ale dascălului său.

Strategia Domnului Isus  a fost să pregătească pe ucenicii Săi printr-o 
relaţie specială, transformatoare, cu aceştia. Ei au petrecut cu Domnul 
Cristos aproape tot timpul Său de lucrare publică, au fost lângă 
Învăţătorul lor atunci când El se ruga, când învăţa, când făcea minuni, 
când a liniştit marea învolburată sau când l-a înviat pe Lazăr. Ei au 
asistat la suferinţele Domnului Isus. Cum puteau ei să uite, când au 
fost cu Domnul pe munte să se roage, dar ei au adormit! Sau când 
L-au arestat pe Învăţătorul în grădina Ghetsimani? Puteau să uite 
noapte aceea întunecată, când unul dintre ucenici L-a vândut pe 
Domnul? Sau a doua zi, când Domnul Isus era pălmuit, scuipat, lovit 
cu trestia în cap şi apoi răstignit? Nu au uitat niciodată a treia zi de la 
răstignire, acea duminică binecuvântată când L-au văzut pe Domnul 
lor înviat!

Ucenicii au trăit în prezenţa Domnului Isus şi au fost transformaţi 
de personalitatea Sa divină. Acest lucru a fost remarcat şi de 
conducătorii poporului evreu, în frunte cu marele preot: „Când au 
văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau 
că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu 
Isus.” (Fapte 4:13).
1 James SWANSON, (1997). Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: 
Hebrew (Old Testament) (electronic ed.). Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc.
2 Ibidem.
3 KITTEL Gerhard, G. W. Bromiley & G. Friedrich (Eds). (1964). Theological dictionary 
of the New Testament. Grand Rapids, MI: Eerdmans. Vol. 4,  p. 441.
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Bazat pe studiul lingvistic şi exegetic al pasajelor biblice 
care se referă la ucenici, o definiţie pe care o agreează 
autorul acestui articol este următoarea: 

Ucenicia este procesul sistematic, deliberat, dinamic şi 
creativ în care, prin puterea Duhului Sfânt, un ucenicizator 
facilitează creşterea ucenicilor săi în asemănarea cu Cristos 
în caracter, cunoştinţă şi abilităţi, devenind la rândul lor 
un astfel de ucenicizator; totul cu scopul de a glorifica pe 
Dumnezeu şi de a lărgi Împărăţia Sa.

Procesul de ucenicie este deliberat, în sensul că ucenicizatorul 
doreşte să se implice în modelarea altor oameni după chipul 
Domnului Isus. De asemenea, ucenicul alege în mod liber să 
urmeze pe Domnul Isus şi să-I fie supus. Procesul de ucenicie nu 
este unul opţional, doar pentru presbiteri, predicatori, învăţători 
de şcoală duminicală, ci unul obligatoriu pentru fiecare creştin, 
deoarece este parte a Marii Trimiteri a Domnului Isus (Matei 
28:19-20). Dar creştinul alege liber să fie ucenicul Domnului Isus, 
din dragoste pentru Mântuitorul lui.

Ucenicia este dinamică, deoarece are loc în mediul dinamic 
al relaţiei interpersonale cu Domnul Isus şi cu ceilalţi ucenici. 
Pentru ucenici, Domnul Isus a fost învăţător, şcoală şi curriculum. 
Cine spune că nu avem nevoie de şcoli, greşeşte. Avem nevoie să 
învăţăm de la Domnul Isus. Creştinii autentici umblă cu Domnul 
Isus, sunt legaţi în mod vital de Domnul. Pentru ei, Domnul Isus 
nu este un nume, un concept, ci o Persoană minunată. 

Ucenicia este creativă, aşa cum Domnul Isus le-a oferit ucenicilor 
învăţătură prin predicile Sale, prin exemplul personal, prin 
împrejurările prin care îi trecea. Ucenicia are loc în familie, în 
şcoală creştină, în grupuri mici de studiu biblic, prin slujire, dar şi 
prin închinarea, rugăciunea şi predicarea publică a Cuvântului lui 
Dumnezeu în contextul bisericii locale. Limitarea uceniciei doar 
la grupuri celulă de ucenicie, sau doar la întâlnirile publice ale 
bisericii locale, limitează resursele pe care Domnul Isus doreşte 
să le folosească pentru a învăţa pe ucenicii Săi. 

O altă extremă este aceea de a afirma că nu ai nevoie de 
ceilalţi credincioşi, deoarece înveţi doar de la Domnul Isus. 
Dar procesul de ucenicie este creativ, iar Domnul Isus a pus pe 
ucenici împreună. Persoana care se izolează de ceilalţi credincioşi 
nu are o viaţă spirituală normală. Căci forţa modelatoare a 
Domnului Isus este individuală, dar şi comunitară, prin părtăşia 
care exista în relaţiile dintre ucenici. Chiar şi certurile dintre 
ucenicii Domnului, manifestarea mândriei, egoismului şi altele, au 
avut importanţă, deoarece a dat prilej Domnului Isus să îi înveţe 
cum să trăiască în dragoste, lepădare de sine şi altruism. Slujirea, 
de asemenea, fost făcută în grupuri constituite de Domnul din 
cel puţin doi ucenici.

Definiţia uceniciei mai evidenţiază rolul Duhului Sfânt în 
creşterea spirituală şi subliniază că ucenicizatorul doar facilitează 
maturizarea spirituală a acestora, creează cadrul în care Duhul 
Sfânt lucrează liber în fiinţa şi viaţa ucenicului. Dar viaţa spirituală 
o dă doar Domnul Isus, prin Duhul Sfânt. 

Scopul final al procesului de ucenicie este ca Dumnezeu să fie 
glorificat. Un program de ucenicie intensiv, formal, se încheie 
când ucenicul ajunge să facă ucenici, de regulă în doi-trei ani. În 
2 Timotei 2:2, apostolul Pavel îi scrie lui Timotei: „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”. Astfel, în acest 

verset sunt enumerate patru generaţii de ucenici ai Domnului 
Isus: 1) Pavel; 2) Timotei; 3) oameni de încredere; 4) alţii.
Deşi un program de ucenicie formal se încheie într-un 
timp determinat, procesul de ucenicie durează toată viaţa 
credinciosului pe pământ, deoarece fiecare creştin continuă 
să trăiască cu Domnul Isus şi să înveţe de la Mântuitorul, chiar 
dacă a ajuns părinte spiritual. Apostolul Pavel îndeamnă pe 
corinteni: „Calcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele 
lui Cristos” (1 Corinteni 11:1). Creştinul continuă să crească 
toată viaţa lui în asemănarea cu Cristos Domnul, în caracter, în 
cunoştinţă şi în abilităţi.

Biblia oferă şi o descriere a ucenicului Domnului Isus. Prima 
condiţie este ca ucenicul să Îl pună pe Domnul Isus Cristos pe 
primul loc (Luca 14:25-33). În concepţia ucenicului, Domnul 
Isus trebuie să fie mai presus de alte relaţii (v.26), mai presus 
de propriile lui dorinţe (v.27) şi mai presus de tot ce posedă (v. 
31-33).

O altă caracteristică fundamentală este faptul că 
ucenicul îşi întemeiază viaţa pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, Biblia (Ioan 8:31-32; Iosua 1:8). De 
asemenea, creştinul comunică regulat cu Dumnezeu 

prin rugăciune, după exemplul personal al Domnului Isus (Luca 
11:1). Ucenicul are relaţii pline de dragoste şi părtăşie cu alţi 
creştini (Ioan 13:34-35), el aduce roadă duhovnicească prin care 
glorifică pe Dumnezeu (Ioan 15:8; Gal.5:22-23; Romani 1:13) şi 
este ascultător de Domnul Cristos în toate domeniile vieţii lui 
(Matei 28:19-20). 

O ilustraţie sugestivă a acestor caracteristici fundamentale ale 
creştinului sunt oferite în cursul BEE Ucenicie în şcoala lui Isus: 
Cursul 1.4 

Creştinul trebuie să crească în mod echilibrat în toate 
domeniile vieţii sale spirituale: relaţia cu Dumnezeu 
prin Cuvânt şi prin rugăciune, relaţia cu semenii prin 
părtăşia cu cei credincioşi şi evanghelizarea celor 

nemântuiţi. 

4 Ucenicie în şcoala lui Isus: Cursul 1, European Literature Outreach, , 1990, p. 
53.
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Procesul de ucenicie are mai multe etape. Prima dintre ele este 
evanghelizarea, prin care un om ajunge să înţeleagă Evanghelia, îl 
primeşte pe Domnul Isus ca Mântuitor personal şi este născut din nou 
de Duhul Sfânt. Următoarea etapă este consolidarea noului convertit 

în credinţă, prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar ucenicul trebuie să se echipeze 
pentru a fi un slujitor folositor Domnului său. Etapa a patra a uceniciei este 
mentorarea, prin care ucenicul, sub îndrumarea unui mentor, se echipează 
specific pentru lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu. În final, ucenicul devine 
ucenicizator, facilitând ca alte persoane să devină ucenici ai Domnului Isus. În 
cursul BEE, Evanghelizare şi consolidarea credinţei,5 este prezentată o schemă a 
procesului de ucenicie, care oferă o perspectivă de ansamblu asupra planului 
Domnului Isus de a face ucenici. Această schemă a fost uşor adaptată de către 
autorul acestui articol.

Trebuie subliniat faptul că ucenicia se face în cadrul bisericii locale, de 
aceea presbiterii au un rol important în organizarea şi încurajarea 
uceniciei în comunitate, ca parte a Marii Trimiteri. Dezvoltarea unei 
strategii de ucenicizare la nivelul bisericii locale este precedată de 

decizia că ucenicia este un obiectiv important pentru biserica locală.
Preocuparea comitetului de presbiteri şi a membrilor bisericii de creştere în 
ucenicie, duce atât la dezvoltarea membrilor, cât şi a comunităţii. 

Este uimitor pentru noi astăzi să vedem ce persoane a ales Domnul Isus ca 
să fie ucenicii Săi, modul în care El i-a transformat şi cum a marcat istoria 
omenirii prin apostolii Săi. Domnul nu a ales pe oamenii cei mai influenţi, cei 
mai inteligenţi, cei mai culţi, cei mai bogaţi, cei cu spiritul de iniţiativă cel mai 
dezvoltat, pe cei mai curajoşi, cei mai frumoşi, sau cei mai atletici din vremea 
Sa. Domnul Isus a ales oameni obişnuiţi, lipsiţi de importanţă pentru cei din 
vremea lor, dar pe care El i-a transformat şi i-a folosit pentru un scop veşnic. 
Este o mare încurajare pentru noi modul în care El a lucrat în vechime cu 
ucenicii Săi, deoarece ne arată că Domnul Isus are şi pentru noi un plan 
grandios, care vizează veşnicia. El vrea să facă lucrări măreţe şi prin noi astăzi, 
aşa cum a făcut prin ucenicii Săi în trecut, în toată istoria Bisericii. De aceea, 
dedicarea noastră faţă de Domnul Isus ca să fim ucenicii Săi şi, la rândul nostru, 
să facem ucenici, creşte. Şi toate acestea pentru gloria lui Dumnezeu.. 

5 Curs tipărit BEE, Evanghelizare şi consolidarea credinţei, p. 266.
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Evanghelizare

Evanghelia

Consolidare

Elemente fundamentale

DOMNUL
ISUS CRISTOS

Marea Trimitere este consemnată 
în Mat.28:18-20 - Isus S-a 
apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi 

le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată 
în cer şi pe pământ. 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. Amin.”

 Petru URSACHE

   >>
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Marea Trimitere exprimă ultimele cuvinte rostite 
de Domnul Isus înainte de înălţarea Sa la cer. 
Întotdeauna ultimele cuvinte rostite de cineva 
înainte de a pleca dintre cei dragi, sunt valoroase. 

Aceste cuvinte ale Domnului Isus sunt adresate Bisericii şi 
implicit fiecărui mădular al Bisericii Sale. În Evanghelia Matei, 
Domnul Isus este prezentat ca Împăratul Împărăţiei. Deci 
aceste cuvinte sunt rostite de Împăratul Împăraţilor Bisericii 
Sale. Pentru a fi convinşi de importanţa acestei porunci din 
Noul Testament, Domnul Isus a rostit încă în patru locuri 
această poruncă şi anume: Marcu 16:15-16, Luca 24:47- 48, 
Ioan 20:21, Fapte 1:8. 

Esenţa poruncii are de a face cu produsul bisericii care este 
ucenicul, dar şi cu procesul prin care se fac ucenicii. Nici 
unul dintre noi, nu cunoaşte o firmă care să nu-şi cunoască 
produsul, cât şi procesul prin care se fabrică produsul. Am 
o întrebare retorică: Biserica îşi cunoaşte produsul şi de 
asemenea procesul prin care se realizează produsul?

Ce au consemnat anumiţi teologi vizavi de atitudinea 
urmaşilor lui Hristos faţă de Marea Însărcinare, porunca 
Împăratului Împăraţilor?

Bonhoeffer în carte sa „Costul ucenicie” scrie: „Harul 
costisitor este costisitor pentru că ne cheamă la ucenicie, iar 
aceasta costă pe om viaţa. Ceea ce a costat scump pe Dumnezeu, 
nu poate fi ieftin pentru noi”

Greg Ogden în cartea sa „Viaţa ta în Cristos” spunea: A fi 
creştin este simplu. Singurul lucru care ţi se cere este să 
recunoşti că ai nevoie de un mântuitor şi să primeşti un dar 
pe care nu-l poţi câştiga şi nici nu-l meriţi. Dar dacă afirm că 
sunt un ucenic, atunci spun ceva despre calitatea vieţii mele 
de urmaş al lui Isus. A fi creştin înseamnă a recunoaşte ce a 
făcut Cristos pentru mine; a fi ucenici înseamnă a recunoaşte 
ce fac eu pentru Cristos.

Francis Schaeffer ne avertizează: 

“Aici este marele dezastru al lumii evanghelice - eşecul ei de a sta 
lângă adevăr ca adevăr. Nu există decât un singur cuvânt pentru 

această situaţie: acomodare; Biserica evanghelică s-a acomodat cu 
spiritul lumii actuale”.

Robert E. Coleman spune:„Instituţia bisericii şi-a pierdut 
avântul, se poate spune fără teama de a greşi că şi-a pierdut 
direcţia. …De fapt ne-am îndepărtat atât de mult de 
mandatul pe care L-a dat Hristos Bisericii (Matei 28:18-20), 
încât dacă cineva îl transformă în mod de viaţă, este privit ca 
un fanatic''. 

O radiografiere a situaţiei credincioşilor din bisericile 
evanghelice, vizavi de atitudinea faţă de Marea Trimite, a fost 
făcută de Bill Hull în cartea sa:Păstorul ucenicizator. Iată ce 
consemnează Bill Hull?

• Biserica evanghelică a devenit slabă, ofilită, şi mult prea 
dependentă de mijloace artificiale, decât de Domnul care 
prin Duhul Sfânt poate să energizeze vieţile noastre;

• Bisericile nu mai sunt acele centre de antrenare a 
sfinţilor, ci mai debrabă sanatorii cardio-pulmonare;

• Am proliferat o religie autoconsumantă, un sindrom 
a ceea ce poate face biserica pentru mine, în loc să 
se întrebe ce pot face ei, pentru ca  zidirea şi lărgirea 
Împărăţiei lui Dumnezeu să fie o realitate de zi cu zi;

• Sunt mult prea mulţumiţi cu succese convenţionale, de 
suprafaţă cum ar fi: cât de dăruiţi sunt predicatori lor, 
cât de frumoasă este clădirea unde se adună ei şi de ce 
utilităţi dispune, câţi membrii participă la serviciul de 
închinare, câte persoane se botează pe an, etc ;

• Creştinul obişnuit poate fi găsit în zona de 
confort:”plătesc pastorul să predice, să administreze 
şi să consilieze. Eu îl plătesc, el îmi slujeşte...Eu sunt 
consumatorul, el este furnizorul...eu am nevoile mele, el 
trebuie să le satisfacă... doar de aceea îl plătesc .

• Transferul valorilor şi al priorităţilor de la părinţi la 
copii este foarte slab, deoarece majoritatea părinţilor 
din bisericile evanghelice au deja un sistem al valorilor 
acomodat după sistemul lumii . 
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Un sondaj de opinie Gallup din 1980 a indicat faptul 
că din cei 22 milioane de evanghelici americani, 
care merg la biserică, numai 7% au fost echipaţi 
şi că numai 2% au condus o persoană la Hristos. 

În final Bill Hull concluzionează:”Este o criză a bisericii, a 
ceea ce guvernează posibilitatea trupului de a funcţiona. Este 
o criză a inimii bisericii. Sistemul cardiovascular al bisericii, 
partea lui cea mai importantă, determină sănătatea întregului 
organism . Criza inimii bisericii este determinată de faptul că 
noi cei de astăzi nu mai luăm în serios practicarea poruncii 
Domnului Isus de a face ucenici. 

Atunci când o biserică va produce ucenici care se multiplică, 
atunci biserica ca şi comunitate se va închina, se va zidi şi se 
va multiplica”.
Dar în loc să gândim aşa cum am menţionat mai sus, ar fi mai 
bine să ne punem următoarele întrebări:
• Care este scopul pentru care eu trăiesc şi slujesc lui 

Dumnezeu?
• Care sunt priorităţile vieţii mele cât şi a slujirii mele, ca şi 

ucenic al lui Hristos?
• În ce îmi investesc eu, timpul, banii şi energia?
• Sunt conştient şi preocupat ca viaţa mea să fie schimbată 

prin Duhul Sfânt în asemănarea cu Hristos? 
• Sunt un ucenic al lui Hristos care îmi investesc viaţa mea 

şi în formarea de alţi ucenici pentru El?
• Sunt prin puterea Duhului Sfânt un martor al lui Hristos 

în familie, între vecini, la locul meu de muncă şi în 
societate?

• Am nădejdea întâlnirii cu Hristos în veşnicie?

Dar să nu uităm scrie Bill Hull: Biserica există pentru misiune. 
Biserica trăieşte pentru misiune aşa cum focul există prin 
oxigenul care-l arde. Biserica nu există pentru ea însăşi...
Focalizarea conducerii bisericii, a liderilor ei şi a întregii 
comunităţi nu trebuie să fie spre interior ci şi spre exterior .

Care sunt câteva piedici în calea uceniciei?

La nivel personal
• Experienţe negative cu privire la ucenicie (eşec, 

manipulare, confidenţialitate încălcată, ineficienţă etc);
• Lipsă de dedicare şi disponibilitate a credincioşilor 

pentru ucenicie, exprimată prin: lipsă de timp, lipsă de 
priorităţi corecte, egoism şi comoditate;

• Absenţa modelelor de credincioşi ucenicizatori;
• Lipsa unei atitudini de credincios învăţabil pe durata 

întregii vieţi;
• Lipsă de competenţă în facerea de ucenici;
• Lipsa de promovare a uceniciei de către conducerea 

bisericii.

La nivelul bisericii
• Teologia bisericii locale;
• Tradiţia bisericii locale - bătrânii noştrii nu au făcut 

ucenicie, iar lucrarea a mers;
• Mentalităţi greşite cu privire la ucenicie:ucenicia 

subminează autoritatea conducerii şi dezbină biserica 
prin apariţia bisericuţelor;

• Lipsa de motivaţie şi de interes a credincioşilor pentru 
ucenicie;

• Existenţa unui număr foarte mic de credincioşi 
ucenicizatori disponibili care să facă ucenicii în bisericile 
locale;

• Implicarea credincioşilor în tot felul de activităţi care 
necesită efort, dar care nu promovează ucenicia;

• Unele conduceri de biserici, deşi sunt conştienţi 
de valoarea uceniciei nu o promovează din lipsă de 
disponibilitate, tolerând ucenicia;

• Alte conduceri de biserici, nu au viziunea ucenicie, 
împotrivindu-se uceniciei şi luare de  măsuri cu lucrătorii 
care ar promova ucenicia;

• Lipsa de experienţă a bisericii în domeniul uceniciei;
• Experienţe negative ale bisericii cu privire la 

implementarea uceniciei cândva;

• Frica de schimbare;

Aplicaţii:
• Care este convingerea biblică pe care o am vizavi de 

Marea Trimitere?
• Ce alegere voi lua faţă de criza bisericii? Aleg să fiu un 

ucenic al lui Hristos care se multiplică? Bill Hull scrie: 
Criza principală a bisericii, este o criză de producţie, 
adică a felului de oameni pe care-i produce .  Facerea 
de ucenici este cheia pentru evanghelizarea lumii şi 
împlinirea Marii Trimiteri . 

• Care este piedica cu care mă lupt în facerea de ucenici? 

Bibliografie:

Cărţi de specialitate

1. Biblia, Cornilescu, Dumitru (trad.). Bucureşti, Societatea Biblică 
Britanică, 1923.

2. Hull  Bill - Pastorul ucenicizator, EBE Romania, Editura Multimedia, 
Arad, 2001

3. BIG-Impact-Ucenicia ca mod de viaţă, Editura Impact Media, 
Timişoara, 2009

4. Conferinţa BIG Impact-Ucenicia ca mod de viaţă, Herculane, 2002;

5. Coleman, Robert E.- Planul de evanghelizare al 
Învăţătorului,Editura Logos, Cluj Napoca, 2005.

6. Societatea Misionară Română - Dicţionar biblic, Editura Cartea 
Creştină, Oradea, 1995. 
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Literature Biblique, 1992;
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Anul acesta (2019) Biserica Creştină după Evanghelie 
din România aniversează 120 de ani de istorie şi de 
mărturie trăită. Dar şi 70 de ani de la primul număr 
al revistei Calea Credinţei. De aceea ne propunem 

să urmărim atât parcursul istoric al creştinilor după 
Evanghelie cât şi credincioşia lui Dumnezeu din aceşti ani. 

Biserica Creştină după Evanghelie (Adunarea Frăţească) a 
fost înfiinţată în toamna anului 1899, în Bucureşti, după care 
s-a extins şi a format numeroase comunităţi locale în întreg 
teritoriul ţării. Adunările Creştine după Evanghelie s-au 
răspândit în România preponderent în marile oraşe, urmând 
ca acestea să se ocupe de evanghelizarea din zonă. 

La vremea aceea Regatul României avea în componenţa lui 
regiunile Moldova, Muntenia, Oltenia şi Dobrogea. În Regat, 
în secolul al XIX-lea, trăiau oameni interesaţi să cunoască şi 
să înţeleagă Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia), care să-i ajute să 
ducă o viaţă evlavioasă. Faptul că Biserica Ortodoxă Română 
nu interzicea citirea personală a Bibliei a permis activitatea 
colportorilor de Biblii şi literatură creştină, ce lucrau pentru 
Societatea Biblică 
Britanică. Această 
lucrare este numită 
„ziua începuturilor 
slabe”, ea ducând 
la formarea de 
mici grupuri de 
rugăciune şi citire a 
Bibliei în familii.

Istoria 
creştinilor după 
Evanghelie 
începe cu o 

călătorie misionară, 
întreprinsă în prima 
lună a anului 1899, 

de englezul Edmund Hamer Broadbent (1861-1945). Plecând 
din Elveţia, în drum spre Estul Europei, s-a oprit şi în România, 
unde a vizitat credincioşii armeni şi germani din Constanţa şi, 
apoi, Biserica Baptistă Germană din Bucureşti (actualmente 
Biserica Betania). Călătoria aceasta a fost redată în rapoarte 
misionare, publicate atât în Anglia cât şi în Elveţia. Un astfel 
de raport a fost citit de un misionar elveţian ce se afla la 
conducerea unei şcoli biblice în Tunis, capitala Tunisiei. În urma 
lecturii, Francis Berney (1869-1939) decide să vină misionar 
în România. Astfel că, pe 21 septembrie 1899 soseşte la 
Bucureşti prima echipă misionară din Elveţia. Familia Berney, 
formată din Francis, Madeleine (1873-1925) şi Zélie-Marie 
(1897-1927), a fost însoţită de Charles Aubert (1873-1951), 

colegul lui Francis, şi 
Marie Guye (1875-
1904), sora lui 
Madeleine. Ulterior, 
Charles cu Marie 
s-au căsătorit în 
România, astfel că 
Adunările Creştine 
după Evanghelie a 
început în România 
cu două familii 
elveţiene: Berney şi 
Aubert (Fig. 1). 

Aniversare 120 de ani 
(Partea 1)

Începuturile Adunărilor 
Creştine după 

Evanghelie în România 
(1899-1918)

Fig. 1

Fig. 2
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Acestea făceau parte din Adunarea Frăţească din 
Brassus, şi au plecat cu trenul din Zurich, pe 15 
septembrie, călătorind şapte zile până la Bucureşti, 
durata drumului fiind cauzată de o inundaţie pe 

traseu. În Bucureşti s-au stabilit într-o casă de pe strada Teilor 
nr. 82, unde au pus o pancartă la stradă cu textul: „În fiecare 
duminică la orele 14.00, aici se ţin adunări de rugăciune şi de 
predicare a Evangheliei în limba franceză.” Prima întâlnire a 
avut loc la 1 octombrie, prin participarea a nouă persoane, 
în afară de gazde, urmând un program ce a conţinut 
cântare, rugăciune, citirea şi explicarea câte unui pasaj din 
Sfânta Scriptură. Aceasta este considerată data înfiinţării 
Adunărilor Creştine 
după Evanghelie din 
România.

Activitatea 
misionară 
întreprinsă de 
Francis Berney s-a 
desfăşurat intens, 
atât în Regat cât 
şi în Transilvania, 
până în iulie 1909 
când a fost expulzat 
din România. În 
1901 a avut loc 
primul botez 
nou-testamentar 
şi prima oficiere a 
Mesei Domnului, 
instituindu-se 
astfel şi cele două acte de cult prezente şi astăzi în adunări. 
Până atunci s-a predicat în franceză şi germană, iar din acel 
an serviciile religioase au început să fie ţinute şi în limba 
română, în timp românii devenind majoritari. Comunitatea din 
Bucureşti a crescut numeric, mutându-se în mai multe locaţii, 
în funcţie de nevoile de spaţiu pe care le avea. Botezurile 
aveau loc în aer liber (Fig. 2 – botezuri oficiate de Franscis 
Berney în Lacul Floreasca, 1909), fiind şi un nimerit prilej de 
evanghelizare.

Înainte de intrarea României în primul război mondial (1916), 
în Bucureşti s-au format câteva comunităţi creştine după 
Evanghelie, dintre care trei există şi în prezent: biserica 
condusă de Berney în zona Obor (Biserica Antiohia, 1899) 
şi cele din cartierele Colentina (Biserica Lumina, 1909) şi 
Crângaşi (Biserica Izbânda, 1913). În acestea au activat fraţii 
Paul Perret (1895-1961), Grigore Constantinescu Fotino 
(1890-1976), Florea Moisescu (1891-1979), Gheorghe Oprea 
Teodorescu (1895-1982), Marin Ionescu (1915-1993), Petru 
Răşcanu (1915-1988), Meliton Lazarovici (1906-1992) ş.a. 

Din Bucureşti, familia Charles şi Marie Aubert s-a mutat la 
Constanţa, în 1902, ajutând la dezvoltarea lucrării misionare 
printre coloniştii germani, împreună cu armeanul Sembat 
Bagdazarian şi germanul Hermann König. 

Începuturile în oraşul Ploieşti datează din anul 1907, 
când s-a format o mică adunare de credincioşi în casa 
unei aristocrate cunoscută ca doamna Heltzer, în strada 
Lipscani nr. 10. Ulterior, arhitectul elveţian Johann 

Bührer (1879-1964), venit în 1913 cu serviciul la Rafinăria 
Astra Ploieşti, a fost un veritabil sprijin pentru dezvoltarea 
comunităţii locale de credincioşi. Dintre pionierii din Ploieşti, 
cel mai de seamă a fost Gheorghe Giuvelea (1893-1977), fiind 
şi proprietarul terenului din strada Negru Vodă nr. 5. unde s-a 
construit, în 1924, clădirea adunării, existentă şi în prezent. 
Adunarea din Ploieşti este cunoscută mai ales prin activitatea 
fraţilor David Teodorescu (1894-1981), Nicolae Tonoiu (1902-

1989), Ioan Giurea 
(1901-1979), Victor 
(Vică) Dumitrescu 
(1921-2002), Silviu 
Cioată (1931-1997), 
Mircea Cioată (n. 
1933) ş.a. Tot în 
Ploieşti, dar în altă 
adunare locală, a 
fost şi Alexandru 
Panaitescu (1899-
1981). Parte 
dintre aceştia au 
fost implicaţi în 
conducerea Uniunii, 
făcând ca adunările 
din Bucureşti şi 
Ploieşti să fie cele 
mai reprezentative 

din Muntenia. 

Următoarea regiune unde s-au înfiinţat adunări 
a fost Oltenia. Aici prima adunare locală a fost 
înfiinţată în comuna Goicea Mare (Fig. 3), din 
judeţul Dolj, în preajma anului 1915, prin Stan 

Segărceanu (1883-1956). La Goicea Mare şi Cârna (Dunăreni) 
s-au remarcat şi Ion Gae (1895-1986) cu Gheorghe Bratu 
(1886-1972). Ceva mai târziu, în 1924, s-a înfiinţat o adunare 
şi în Craiova, cu un lăcaş de cult propriu din 1937. Aici s-au 
remarcat fraţii Dumitru Tiţa (1895-1981), Ştefan (Nică) Vizitiu 
(1901-1972), Marin Burnea (1906-1988), Friederich Mininghes 
(1911-?), Constantin Stoica (1921-2013), Florian Filipoiu 
(1927-2012), Dumitru Florescu (n. 1935) ş.a. 

Europa a început să fie tulburată de primul război mondial 
(1914-1918), război în care România a început să participe 
din 1916. După ocuparea Bucureştiului de către armatele 
germane conduse de feldmareşalul August von Mackenzen 
(6 decembrie 1916) administraţia şi armata se retrag în 
Moldova, unde frontul era încă stabil, formându-se un nou 
guvern la Iaşi. Sub ocupaţia germană lucrarea creştinilor după 
Evanghelie din Bucureşti a stagnat. Însă, între cei mutaţi la Iaşi 
se găseau şi creştini după Evanghelie, unii ca militari activi, iar 
alţii ca refugiaţi de război. 

Fig. 3
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De aceea, prin aportul sergenţilor David 
Teodorescu şi Grigore Constantinescu Fotino, s-a 
înfiinţat o adunare locală în 1917, unde au venit şi 
Florea Moisescu cu Gheorghe Oprea Teodorescu, 

iar în toamna lui 1918 a avut loc şi primul botez nou-
testamentar, în râul Nicolina din Iaşi, adunarea dezvoltându-
se (Fig. 4). Aici au activat Gheorghe Mardare, Gheorghe 
Bordeianu (1906-1990), Victor Romaniuc (1939-2008), Mihai 
Vasilache (1935-2018) ş.a. În Moldova s-au mai întemeiat 
adunări în multe zone rurale, dar şi în oraşe importante, 
precum Suceava (1918), Bârlad (1917), Bacău (1930) sau 
Galaţi (1932). 

Primul război mondial s-a încheiat la 11 noiembrie 1918, 
şi una dintre consecinţele războiului a fost desfiinţarea 
Imperiilor şi dreptul popoarelor la autodeterminare. Drept 
urmare, la Regatul României s-au alipit, pe parcursul anului 
1918, regiunile Basarabia, Bucovina şi Transilvania (cu Banatul), 
formând România Mare.

Prima regiune alipită României a fost Basarabia, ce aparţinea 
Imperiului Ţarist (Rus). Aici creştinismul evanghelic a 
venit prin mai multe filiere: colportori ai Societăţii Biblice 
Britanice, colonişti germani baptişti şi menoniţi, militari 
sau prizonieri de război întorşi acasă, dar şi prin lucrarea 
misionară printre evrei. În 1881/1882, la Chişinău s-a înfiinţat 
Societatea Misionară „Mildmay Mission”, prin avocatul evreu 
Iosif Rabinovici de la Uniunea Evreilor Creştini din Londra. 
În Adunarea „Betel”, deschisă de acesta, se predica în rusă, 
ebraică (idiş) şi română. Cu timpul se mai alătură şi alţi evrei 
misionari, iar în 1933 adunarea din Chişinău a fost vizitată 
de Francis Berney şi Paul Perret, confirmându-se astfel o 
legătură cu adunările româneşti. Însă, în urma ultimatumului 
sovietic din 26 iunie 1940, Barasabia şi nordul Bucovinei cu 
ţinutul Herţa au fost ocupate de armatele sovietice, intrând 
în componenţa URSS. De atunci s-au pierdut legăturile între 
adunări, până în anii recenţi, reluându-se după 1990. 

În Bucovina, a doua regiune alipită la Regat, ce aparţinea 
Imperiului Austro-Ungar, s-au format adunări în preajma 
primului război mondial la Pătrăuţi şi Perjeleuca, apoi 
formându-se o importantă adunare la Siret (1920), cu o 
clădire proprie din 1935. 

În această adunare, la sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt 
(popular Rusalii), avea loc conferinţa anuală a creştinilor 
după Evanghelie cu delegaţi din toată ţara. Un cunoscut 
reprezentant aici a fost Ilie Hamaliuc.

În cele din urmă, Transilvania (Ardealul) împreună cu 
Banatul, ce aparţineau tot Imperiului Austro-Ungar, s-a alipit 
Regatului României. Aici existau adunări etnic germane 
încă de dinaintea adunărilor române din Regat. Se constată 
prezenţa unor misionari germani şi elveţieni chiar dinainte de 
1880, dar odată cu Berney şi Broadbent s-au format adunări 
similare celor Multenia, Oltenia şi Moldova. Au fost înfiinţate 
adunări de limbă germană, printre saşi, în Râşnov (1902), 
Codlea (1905), Sibiu (1909), Cisnădie (1910), Vulcan (1911) 
ş.a. Aici au activat Johannes Schlosser (1882-?), Emil Hamburg 
(1877-?), Friedrich Hemmert, Victor Kolle (1879-1928), Karl 
Schäfer, Erns Nikesch senior (1893-1975), Fritz Stückemann, 
Henriette Eoll (căsătorită Constantinescu, 1873-1964), Sarah 
Berney (căsătorită Stückemann) ş.a. 

Din adunările germane, odată cu înmulţirea numărului de 
români, s-au deschis adunări româneşti la Braşov (1911), 
Sibiu (1925), Sighişoara (1928), Mediaş (1929) ş.a. Din rândul 
românilor, fraţii mai cunoscuţi au fost Ilie Georgescu (1875-
1957), Ioan Severa (1893-1981), Ioan Pascu (1894-1976), 
Nicolae Gândilă (1899-1979), Gheorghe Leancu (1906-1998), 
Iosif Rotaru (1923-2001) ş.a. În Cluj-Napoca s-a înfiinţat, mult 
mai târziu, o adunare maghiară (1931).

La Marea Unire, existau Adunări Creştine după Evanghelie 
în aproape toate regiunile istorice ale României. Deşi 
nu cunoaştem numărul lor exact, pentru că nu exista o 
centralizare cultică în acele vremuri, unele statistici dau circa 
29 de adunări. De aceea, primii douăzeci de ani se pot numi 
începuturile Adunărilor Frăţeşti în România, care, mai târziu, 
şi-au luat numele de Adunări Creştine după Evanghelie. 

Fig. 4
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 Ioan PRODAN

În Vechiul Testament Dumnezeu îl cheamă pe Moise să conducă poporul Israel spre ţara promisă. În cel mai greu impas 
în care se află când îşi doreşte mai bine moartea decât slujba, Dumnezeu îi cere să aleagă 70 de bătrâni din popor cu 
care să împartă responsabilitatea conducerii, oameni cu demnitate, cu maturitate şi cu experienţă, înzestraţi de Duhul lui 
Dumnezeu pentru a purta sarcinile poporului. (vezi Numeri 11:16-17)

Termenul de prezbiter vizează şi vârsta, dar nu acest aspect este cel mai important. În sensul acesta putem lua ca exemple 
pe Timotei şi Tit care au fost rânduiţi de apostolul Pavel, deşi erau încă tineri. Prezbiterul, în esenţă, este un om matur, 
responsabil, este un supraveghetor care va da socoteală înaintea lui Dumnezeu de sufletele altora. Conform Scripturii, 
prezbiterii unei biserici locale trebuie „aşezaţi” sau „rânduiţi” de alţi prezbiteri.

1. Prezbiterul şi caracterul său
• Este un om sfânt, este fără prihană.
• Este un om serios, este vigilent, treaz.
• Este un om smerit, care practică lepădarea de sine.
• Este un om statornic.
• Este un om spiritual/duhovnicesc.

Un prezbiter autentic a lepădat ce este copilăresc şi chiar anumite apucături tinereşti. El este un om încercat. El 
Îl cunoaşte pe Dumnezeu într-un mod profund. Părtăşia şi experienţele pe care le-a avut în cursul timpului l-au 
maturizat şi l-au înrădăcinat atât de puternic în adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu, încât nimeni şi nimic nu-l mai 
poate clinti de pe stâncă.

PREZBITERUL
CUM ARATĂ UN PREZBITER AUTENTIC?

Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu
• ca un om încercat
• ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine
• ca un lucrător care împarte drept cuvântul adevărului. 2Timotei 2:15

„
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Un prezbiter autentic este un om de caracter. 
Duhul Sfânt a format în el un caracter cristic. 
Aparent el este un om obişnuit, dar dacă stai 
ceva timp cu el realizezi că seamănă cu Hristos în 

gândire, în vorbire şi în fapte. El este pasionat şi fascinat de 
modul desăvârşit în care Domnul Isus a împlinit voia Tatălui. 
Preocuparea lui principlă devine renunţarea la voinţa proprie, 
pentru a înţelege şi a împlini voia lui Dumnezeu în toate 
domeniile vieţii sale. El este dependent de voia lui Dumnezeu 
în toate. El este un om înţelept, călăuzit şi înzestrat de Duhul 
Sfânt.

2. Prezbiterul şi familia sa
• Îşi conduce casa în rânduială. 
• Îşi exercită autoritatea de soţ şi tată. 
• Este dedicat familiei sale. 
• Este ospitalier, altruist.

Un prezbiter autentic este un soţ şi un tată 
adevărat. În casa lui este disciplină. El şi-a câştigat 
autoritatea de soţ şi de tată print-un caracter 
demn, nu este o autoritate impusă cu forţa. Are 

o soţie evlavioasă şi copiii credincioşi. El îşi iubeşte soţia şi 
copiii şi se îngrijeşte de casa lui atât din punct de vedere 
spiritual cât şi material. Casa lui este o oază de linişte pentru 
ceilalţi.

3. Prezbiterul şi relaţiile lui 
sociale

• Are o bună mărturie din partea celor de afară, are o 
reputaţie nepătată.

• Are o ţinută morală ireproşabilă, este cumpătat. Nu 
este bătăuş, nu este beţiv, nu este cu două feţe, nu se 
ţine de glume proaste sau de flecării.

• Este caracterizat de simplitate şi naturaleţe, iar toate 
relaţiile lui sunt caracterizate de respect. Este ferm în 
principii, dar este delicat în maniere.

• Este integru.

Un prezbiter autentic este un om printre oameni. 
El nu se izolează, nu are o lume a lui care să-l 
separe de ceilalţi. El a ajuns să-i iubească pe toţi 
oamenii, fără discriminare. El caută în orice fel să 

fie de folos pentru binele tuturor, dar mai cu seamă pentru 
mântuirea sufletelor lor. El poartă o durere necurmată în 
inimă pentru cei nemântuiţi. El reuşeşte să se ridice deasupra 
lucrurilor lumii pentru că, deşi se foloseşte de ele, le priveşte 
doar ca instrumente pentru îndeplinirea celor duhovniceşti. 
El este om de cuvânt. Atunci când a promis ceva, chiar dacă-i 
este spre pagubă, el tot se ţine de cuvânt. El este cinstit 
şi drept în relaţiile cu semenii şi detestă orice formă de 
nedreptate socială sau de obţinere a unor câştiguri mârşave. 

Socotelile şi le face ca şi cum Dumnezeu ar semna dedesubt. 
El ştie că dacă un lucru oarecare nu-l poate face spre slava lui 
Dumnezeu, nu trebuie să-l facă nicidecum. 

Un prezbiter autentic este un frate între fraţi. Pe el îl 
preocupă intens starea celor născuţi din nou în Biserica 
lui Hristos. El a devenit un părinte spiritual. El caută să-şi 
formeze ucenici şi să se investească pe sine în ei. Inima îi 
arde atunci când vreunul cade în păcat şi face totul pentru 
ridicarea lui. El este în stare să rabde slăbiciunile celor slabi 
şi să le înţeleagă eşecurile. În situaţiile delicate cu care se 
confruntă, acţionează cu echilibru şi discernământ spiritual. 
El nu judecă nimic înainte de vreme, dar nici nu tolerează 
păcatul. El a învăţat să spună adevărul în dragoste.

4. Prezbiterul şi lucrarea sa
• Este un bun cunoscător al Scripturii. Este în stare să 

înveţe pe alţii.
• Este un om al rugăciunii, un mijlocitor.
• Este un apărător al adevărului, un protector al turmei.
• Este un conducător umil, se face pildă turmei.
• Este un martor al patimilor lui Hristos. Este un 

purtător de poveri, gata de sacrificiu. Este dispus să 
accepte suferinţa pentru cauza lui Hristos.

Un prezbiter autentic este în stare să preia 
responsabilităţi mari. El îşi cunoaşte bine locul, 
darurile şi chemarea. El este gata de a sta la 
spărtură. El se aşează smerit sub povara lucrării 

şi o poartă cu răbdare. El luptă pentru binele Bisericii lui 
Hristos şi este în stare să sufere pentru ea. El este în stare să 
se aşeze înaintea turmei şi să spună cu smerenie: ,,Călcaţi pe 
urmele mele întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.”

Cu toate acestea, un prezbiter autentic nu este un om 
perfect, are încă nevoie de îndreptări, de corectare. Atât timp 
cât trăieşte în trup este cuprins de slăbiciuni, de imperfecţiuni, 
pentru că firea veche se ţine scai de el până la mormânt, cu 
toate că este răstignită. Nu putem vorbi despre perfecţiune 
umană, decât cu o excepţie: Cel numit în Sfânta Scriptură 
Fiu al omului, Omul Isus Hristos, singurul care a trăit o viaţă 
perfectă. El este Omul deplin, Cel mai sfânt, Cel mai curat, 
Cel mai drept, desăvârşit în gândire, desăvârşit în vorbire, 
desăvârşit în fapte – o viaţă şi o lucrare fără cusur. 
Texte biblice folosite: 1Timotei 3:1-7, Tit 1:5-9, 1Petru 5:1-5, 1Timotei 5:17-19, 
Faptele Apostolilor 14:23, 15:22, 16:4, 20:17-18, Iacov 5:14-16, Evrei 13:17.
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O veche vorbă spune că „cine nu are bătrâni să-şi cumpere”. Noi avem încă, în adunări, mulţi credincioşi şi credincioase în vârstă şi cu 
multă experienţă pe calea Domnului, de la care avem ce învăţa doar dacă vrem să îi ascultăm! De aceea, ne-am făcut timp să ascultăm 

două surori din Biserica Creştină după Evanghelie „Lumina” din Bucureşti, membre active încă de la redeschiderea ei (1974), care au 
avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări.   

Sora Veronica Ursan s-a născut pe 3 martie 1925, în familia Tănase din satul Mlenăuţi, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani. A fost căsătorită cu 
Petre Ursan (1921-2015), împreună având cinci copii, dintre care doi băieţi şi două fete sunt în viaţă. De la cei cinci copii au 14 nepoţi şi 10 

strănepoţi. 
Sora Aglaia Ignat s-a născut la 12 iulie 1935, în satul Izvoare, comuna Suharău, judeţul Botoşani, ca cel mai mare copil al familiei Cojocaru. 

Din 1955 este căsătorită cu Victor Ignat (n. 2 mai 1936), fiind părinţii a cinci copiii, dintre care în viaţă mai sunt trei băieţi. De la cei trei au 14 
nepoţi şi 7 strănepoţi. 

Credincioşie pe calea credinţei: 
Veronica Ursan şi Aglaia Ignat
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Pentru început ne-am dori să cunoaştem când şi cum 
v-aţi întors la Dumnezeu?

Veronica Ursan: La vârsta de 26 de ani am primit botezul. 
Aceasta înseamnă că mai înainte cu un an am aflat de 
Cuvântul lui Dumnezeu. Prima oară aveam o familie de 
credincioşi în apropierea mea şi venea pe la mine în vizită. 
Ei mi-au spus că este adunare şi eu le-am zis că am auzit 
de Cuvântul lui Dumnezeu dar nu ştiu altceva. Eu eram la 
ortodocşi. Am fost foarte credincioasă. [...] Când am înţeles 
[Cuvântul], eu eram la părinţii mei. Şi au trecut prin curtea 
noastră doi fraţi, [care] au întrebat dacă pot să le dau un 
pahar cu apă. Şi eu m-am gândit că sunt din „aceia” şi m-am 
dus în casă, că lumea ura pocăiţii, că-s rătăciţi pocăiţii. Am 
luat apă, le-am dus şi mi-au mulţumit în Numele Domnului. 
Pe urmă mi-a zis familia care era în apropiere că pot să 
merg la adunare. Şi eu am spus că da. Am mers şi când am 
ajuns la casa de adunare, era la Mlenăuţi [judeţul Botoşani, 
n.n.], m-am gândit aşa „Dar pe mine oare o să mă primească 
Dumnezeu?”. Aşa de frumos cânta şi aşa de frumos se auzea 
acolo, şi eu mă gândeam „Dar pe mine o să mă primească 
Dumnezeu?”. Nu ştiam altceva. M-am căsătorit în lume la 24 
de ani. Şi am auzit de pocăinţă şi am mers şi am ascultat cum 
era o casă de adunare. [...] Şi mi-a plăcut. Şi am plâns pentru 
că era ceva ce n-am auzit. După aceea m-am hotărât să iau 
botezul. Petrică, soţul meu, nu era credincios, şi eu am venit 
8 km pe jos şi am luat botezul într-un iaz mic, patru-cinci 
fraţi. Şi după aceea s-a pocăit şi soţul meu. Părinţilor nu le 
convenea, dar nu m-au persecutat tare. Tatăl meu a fost un 
credincios şi un om foarte deştept, a fost în primul şi al doilea 
război mondial. A fost văzut bine ca un bun gospodar. Şi am 
fost urâtă tare de oamenii din jurul meu. Se făceau adunări 
mari şi veneau fraţi de pe la Dorohoi şi alte părţi. Şi s-a făcut 
un botez la care a luat şi soţul meu botezul şi vecinii m-au 
urât aşa de tare, [pe motiv] că eu am stricat oamenii pe acolo 
şi am spurcat apa din iaz, socrul meu avea un iaz împreună cu 
tatăl lui Aglaia [Ignat], pentru că s-a botezat acolo. 

Aglaia Ignat: Am venit la credinţă prin sora Veronica [Ursan]. 
La 17 ani am auzit cântările de adunare. Eram la Izvoare [jud. 
Botoşani]. Nu m-am pocăit până la 19 ani. Mi-era frică de 
părinţi, pentru că nu era adunarea în sat, era foarte departe, 
la 4,5 – 5 km. Şi pe data de 6 ianuarie 1955 i-am spus tatălui 
meu că vreau să mă pocăiesc şi să mă duc la adunare. Era 
un om foarte religios, se ducea la biserică. Şi eu m-am dus 
la biserică şi am cântat la biserica ortodoxă. Dar inima mea 
nu avea nici o linişte, pentru că degeaba mergeam la biserică, 
degeaba cântam, degeaba veneam înapoi, că nu aveam nicio 
bucurie. Şi tatăl meu când a auzit, eram şi la o rudă a noastră, 
a rămas îngheţat. Ştia că eu sunt foarte hotărâtă şi ce spun 
cam aşa fac. M-am dus la adunare. Am venit înapoi acasă şi 
atunci nu m-a luat în primire. Dar după aceea de câte ori 
mă duceam la adunare, când veneam acasă mă lua de prin 
grădină când intram în curte: că a zis tata, că a zis mama, că a 
zis preotul că n-am frică, că am să văd eu, că în primăvară îmi 
face un bordei şi că mă scoate dintre copiii lui, că eram între 

9 copii cea mai mare, că între copiii lui nu mă mai lasă. Din 
toată familia eu am fost prima. Bunicii şi neamul lui tot era tot 
ortodox din acela bisericos, şi când se ducea la ei îl luau în 
primire că n-am frică. Şi câte şi câte! Şi pe data de 9 mai 1955 
am luat botezul în iaz în faţa casei părinţilor lui. Au venit cred 
că din şapte sate acolo la adunare, pentru că ştiau că eu sunt 
în suferinţă cu părinţii mei, şi atunci s-au botezat 11 persoane. 
Şi fratele Petrică [Ursan] a luat botezul tot atunci. Şi spuneau 
că am spurcat apa. Că vai de noi. Şi prigonită în toate felurile. 
Nu eram căsătorită. Şi tot în 1955 m-am căsătorit pe 4 
septembrie la biserică. Victor [Ignat] era pocăit. Dar nu era la 
mine în sat, era în alt sat unde mergeam eu la adunare. 

Iată că aţi umblat mulţi ani cu Dumnezeu pe calea 
credinţei. Ne puteţi spune, în mod special, care a fost cel 
mai greu moment din viaţa dumneavoastră şi cum aţi 
reuşit să biruiţi? 

Veronica Ursan:  Am fost vorbită de rău în sat. A fost mai 
greu că soţul meu a fost operat, a fost în două cârje, a fost 
bolnav şi a trebuit să-l îngrijesc şi [în acelaşi timp] să merg şi 
la adunări, la înmormântări, la botezuri. Dar eu mă duceam 
cu bucurie, întotdeauna îmi plăcea să mă duc şi am căutat 
să renunţ la altceva, să mă duc la adunare şi să fiu împreună 
cu fraţii şi surorile. Am avut soţul bolnav cam toată viaţa şi 5 
copii. 

Aglaia Ignat: Grele au fost multe. Victor a făcut armata după 
ce ne-am căsătorit. Eu am născut un copil, o fetiţă, după ce 
a plecat el în armată, şi a murit. Şi a fost foarte greu pentru 
că nu-mi dădea voie să o înmormântez în cimitirul din sat, 
pentru că eram pocăită. Şi s-a dus tatăl meu la biserică, cu 
toate că m-a prigonit, pentru că eu i-am ajutat foarte mult. 
Şi s-a dus la preot şi i-a spus că mi-a murit un copil şi [că 
vrea] să-l înmormânteze în cimitir. Şi a zis nu, să merg la 
pocăiţii mei. Noi nu aveam cimitir. Şi tatăl meu nu a vrut, 
el făcuse împrejmuirea la cimitir şi [spunea că acolo] unde 
înmormânta copilul o să fie înmormântat şi el. Dar oamenii 
din sat n-au vrut, m-au dus într-o margine departe, lângă gard, 
să nu se spurce, Doamne fereşte! Şi după aceea a fost foarte 
greu, o durere foarte mare. Umblând cu Dumnezeu n-am 
spus niciodată „Doamne, de ce ai făcut lucrul acesta?”. Îmi 
părea rău, mă durea sufletul, eram foarte îndurerată, dar n-a 
fost destul atât. După ce a venit Victor acasă din armată [...] 
am mai născut un copil, un băiat. Şi a fost tare bolnav, adică 
tot timpul era bolnav. Mă duceam la spital într-una cu el. Şi 
deodată s-a îmbolnăvit la trei luni şi jumătate. S-a îmbolnăvit, 
m-am dus la spital cu el, dar copilul avea un plâns de se vedea 
că moare. Şi mi-a murit al doilea copil. Greu, foarte greu. 
Dar n-am spus niciodată în inima mea că-mi pare rău că 
m-am pocăit sau nu mai merg la adunare, sau nu-mi trebuie. 
Niciodată, niciodată! Dar durerea a fost foarte mare. Şi ca 
umblare cu Dumnezeu, viaţa mea a dovedit întotdeauna că 
nu pot să mă las niciodată. Bolnavă mă sculam din pat, toată 
noaptea mi-era rău, acum mai la bătrâneţe, mă îmbrăcam şi 
mergeam la adunare. Familia a început să înţeleagă. Eu am 
cântat foarte frumos din tinereţea mea. Acesta a fost darul 
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meu de la Dumnezeu. Era o cântare – Când veghez în toi de 
noapte – şi când o cântam tata avea lacrimi pe obraz. Şi după 
multă vreme a înţeles să nu mai dea de pomană, a înţeles 
să dea în numele Domnului. Şi mama mea şi tatăl meu au 
zis „Da, tu ai avut dreptate în ce-ai spus.” Ieremia, fratele 
meu mai mic, a fost mai rău, mai îndărătnic, mai ciudos, nu-i 
convenea de pocăiţi. Dar, aceasta a fost viaţa. Sora Veronica 
era pocăită dinaintea mea, şi veneau fraţii la ei. Veneau fratele 
Botin, fratele Nicolae Golbău, veneau fraţi. Fratele Nicolae 
Golbău cânta aşa de frumos. Şi când veneau mă duceam şi 
eu. Că-mi plăcea. A fost foarte greu până m-am hotărât, că 
ştii cum e lucrul acesta. Ştii, cum s-ar spune, te îndemni la 
Dumnezeu şi dincolo te trage înapoi, că dacă n-ai să poţi, dacă 
o să mă bată. După ce m-am pocăit mi-au murit doi copii. 
Dar nu numai atât. L-am născut pe Daniel [Ignat] şi un an şi 
jumătate aproape, într-una am mers la spital cu el. Stăteam 
acasă două-trei săptămâni, iar mă duceam la spital cu el. Şi 
după s-a făcut colectivul [CAP, n.n], şi Victor n-a putut să 
suporte lucrul acesta. Aşa se făcea atunci, se duceau oamenii 
în ţară la lucru. Victor a plecat, eu am rămas acasă cu cal, porc, 
oi, cu ce mai era pe acolo şi cu copilul. M-am dus la spital şi-
am venit înapoi acasă. Şi m-am dus până afară să dau mâncare 
la ce aveam eu acolo. Când am venit în casă copilul începuse 
să aibă un fel de comă. Când mă duc la el şi ridic mânuţa n-a 
reacţionat. Când am văzut m-am aşezat lângă el în genunchi 
şi am început să mă rog. Şi mergeau lacrimile fierbinţi până 
jos. Şi doar am spus atât: „Doamne, ştiu că la Tine e viaţa şi 
moartea, dar nu mai pot ca să mi-l iei şi pe acesta. Nu mai 
pot, Doamne. Te rog, Doamne, lasă-l!”. S-a sculat de pe pernă 
şi-a venit în ochii mei şi m-a întrebat „Ce-i mama?”. Şi m-a 
întrebat ori de câte ori mă vedea cu lacrimi în ochi.  

Ne-aţi împărtăşit din momentele grele, dar am văzut şi 
ajutorul dat de Dumnezeu. În schimb, care a fost cel mai 
frumos moment din viaţa dumneavoastră? 

Veronica Ursan: Când mă duceam la adunare, şi chiar şi acum, 
când eram în părtăşie cu fraţii şi surorile. Totdeauna eram 
bucuroasă că simţeam prezenţa lui Dumnezeu şi oriunde şi 
oricând eu ştiam că Dumnezeu mă păzeşte şi mă ocroteşte, 
şi eu credeam lucrul acesta. Credeam pe Dumnezeu cu 
adevărat, că aşa este cum stă scris. 

Aglaia Ignat: A fost frumos când m-am botezat, când m-am 
căsătorit, când mergeam la rugăciune, la cor. 

În ce fel aţi fost implicată în lucrarea Domnului? 

Veronica Ursan: Am fost la vizite. Şi de cei pe care i-am văzut 
flămânzi şi bolnavi am căutat să mă duc la ei. Cât am putut 
rezista am mers. Şi m-am rugat pentru ei. Mă rugam, deşi 
aveam şi alte rugăciuni cu surorile marţea. Cât am putut, 
cu mâinile acestea am lucrat ca să dau. Tot timpul am fost 
judecată că ce dau atâta. 

Aglaia Ignat: Am fost implicată în cor. Am fost implicată la 
rugăciune cu surorile, marţea. Am fost implicată la noaptea 
de veghe, [...] vinerea. Apoi adunarea întotdeauna. Şi la 

înmormântări, şi la bolnavi şi la cei care s-au pocăit şi nu 
veneau la adunare. Lucruri din acestea de care era nevoie. 

Aţi fost implicate şi în vremea comunismului. Ce fel de 
greutăţi aţi întâmpinat?

Veronica Ursan: În comunism nu am avut voie să spun din 
Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu mă duc să cânt pe undeva. S-a 
luat mijlocul de transport, nu eram maşini atunci, mergeam 
cu căruţa. Asta când eram la ţară în Moldova. Noi am venit în 
Bucureşti prin ’70. Era tare greu. N-aveai voie să vorbeşti, să 
spui la cineva. Nici vorbă de pocăinţă, de adunare, de lucruri 
din acestea sfinte. Nu!

Aglaia Ignat: În perioada comunismului mergeam cu colindul. 
Cu copiii mei după mine pe jos. Cu dirijorul de cor, cu fratele 
Eugen [Ilieş], cu copiii care erau. Am făcut lucrarea până în 
’88. Atunci am avut de la fraţi o mare supărare când ne-am 
dus cu colindul. Şi au spus că n-au nevoie de tineret, n-au 
nevoie de copii, nu au nevoie de nimeni. Să nu vadă pe nimeni 
în adunare, dacă n-ascultăm. Ca să nu aibă ei probleme. Şi 
pentru lucrul acesta am făcut accident cardio-vascular şi un 
an de zile a fost foarte greu pentru mine. Din cauză că m-am 
supărat. Nu ştie nimeni cât am pus genunchii jos şi cât m-am 
rugat pentru copii, ca să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că 
nu-i uşor.

La încheiere, din lunga experienţă pe calea Domnului, ce 
sfat doriţi să daţi generaţiei tinere de astăzi?

Veronica Ursan: Eu îi sfătuiesc pe tineri, şi i-am sfătuit de multe 
ori, ca să lase tot în urmă, să nu se uite nici în stânga, nici în 
dreapta, [şi] să păşească pe calea aceasta a mântuirii. Şi odată 
ce pune piciorul pe calea mântuirii să nu se mai uite înapoi. Să 
ceară ajutorul lui Dumnezeu şi îi va păstra cu viaţa frumoasă, 
curată, fie fete, fie băieţi tineri. Că Dumnezeu este aşa ce bun, 
nu este nimeni ca El. Este Dumnezeul dumnezeilor. 

Aglaia Ignat: Eu mă rog totdeauna în adunare, şi poate 
tineretul ia seama sau nu ia seama, ca să se întoarcă cu 
adevărat la Dumnezeu şi să se pocăiască. Aceasta este dorinţa 
mea cea mai mare. Pentru că, dacă cântăm e uşor, dar ca să ne 
pocăim e cam greu. Pentru că pocăinţa face mai multe lucruri, 
nu doar cântatul acolo. Are grijă, poate, de-un bolnav. Are grijă, 
poate, să meargă la cineva să dea cu aspiratorul la o bătrână. 
Are grijă să meargă la un bolnav care este foarte grav şi nu se 
duce nimeni la el. Lucrurile acestea cu durere le spun înaintea 
Domnului. Şi Dumnezeu să lucreze, să aibă milă de toţi. Şi de 
copii, şi de învăţători, şi de cei ce se ridică la amvon, şi de cei 
ce cântă, şi de cei ce vor să zică că să sunt pocăiţi şi nu încă 
sunt. Dumnezeu să aibă milă. 

Vă mulţumim! Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă 
întărească în continuare! 

A consemnat

Bogdan Emanuel Răduţ
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La această vârstă cei mai mulţi 
dintre noi trecem prin situaţiile de 
slăbiciune fizică, şi nu numai, dar 
cu toate acestea privind înainte 

nu ştiu, mai sunt, zile, luni, sau poate ani! 
Dar cu siguranţă în urmă sunt mulţi ani, 
încercând să văd ce urmă las după mine? 
pot spune şi eu ca Apostolul Pavel?, 
citez; ”CĂLCAŢI PE URMELE MELE 
ÎNTUCÂT ŞI EU CALC PE URMELE 
LUI HRISTOS” 1Corint 11 v 1, constat 
că Bunul Dumnezeu m-a adus pe lume 
într-o familie de credincioşi (tatăl şi mama 
mea făcând parte din prima generaţie de 
creştini din localitate)unde de mic copil 
m-am deprins cu bunul simţ şi morala, mai 
târziu când am ajuns la vârsta la care am 
putut deosebi ”binele de rău” militar fiind, 
şi să nu uităm al doilea război mondial era 
în plină desfăşurare. Aşadar, într-un timp 
de permisie când am venit acasă m-am 
botezat şi astfel munca şi activitatea de 
creştere a părinţior dădea roade. 

Nici în viaţa militară acolo unde am slujit 
ca AJUTOR AL COMANDANTULUI DE 
COMPANIE, nu am comis greşeli, nu am 
”trădat comandantul”, cu atât mai puţin 
în viaţa de credinţă. Din momentul în 
care m-am predat Domnului Isus, mi-am 
făurit alături de soţia mea Ana, o familie 
în care Domnul ne-a binecuvântat cu 10 
copii, din care 6 mai sunt în viaţă, trei 
plecând la vârste fragde, iar unul la vârsta 
de 49 ani. Cu toate greutăţile conferite 
de lipsurile vremii          ( seceta din anii 
1947-1948) etc , problemele e care le-am 
avut cu securitatea ( vezi art din revista 
nr.411/2017), totuşi  NU MI- AM TRĂDAT 
COMNDANTUL,pe DOMNUL ISUS 
HRISTOS, ci m-am implicat activ în viaţa 
bisericii locale unde prin harul Domnului 
am slujit ca vestitor al Evangheliei, 
alături de fraţi ca;Generaţia a-I-a, Iosif 

PUŞCAŞ, Nicolae NEAGOE,Gheorghe 
GRĂMADĂ,Generaţia a-II-a, Vasile 
ANGHEL, Ioan IONIŢĂ , Ştefan TAROPA, 
Gheorghe MACAVEIU,  Neculaie SAVU 
etc, iar deviza vieţii mele a fost citez; ”De 
acea mă silesc, Tuturor să dovedesc, Şi 
prin vorbă şi prin faptă, Că credinţa mea 
e dreaptă”. Am avut o viaţă activă şi în 
afara Bisericii, în societate, unde oricând 
şi oriunde eram solicitat am răspuns 
afirmativ oricărei solicitări. De aici şi 
respectul  şi aprecierea consătenilor mei, 
care acum la vârsta senectuţii, au numai 
cuvinte de apreciere, iar cei mai mulţi 
şi-au manifestat aprecierea pe una din 
reţelele de socializare, în momentul în 
care responsabili asociaţiei veteranilor 
de război Regina Maria filiala Dumbrăviţa 
au postat aniversarea mea. Drept dovadă 
postarea unei vecine tinere aprox 35-
38 ani,LIUŢA GRĂMADĂ citez; La Mulţi 
Ani sănătoşi şi liniştiţi nenea MIHAI ! Un 
suflet frumos,un om cum rar mi-a fost 
dat să întâlnesc, un exemplu de cinste şi 
corectitudine, modestie şi bunătate. 

Dragii mei toate cele de mai sus nu le-am 
scris ca o laudă de sine , ci ca să arăt ce 
înseamnă , în opinia mea, o viaţă predată 
sută-la –sută lui Dumnezeu,  o viaţă 
dependentă de Dumnezeu atât la bine 
dar şi la rău,şi ce transformări produce 
Dumnezeu în viaţa unui astfel de om 
predat LUI.În comuna Dumbrăviţa am 
rămas singurul veteran de răzoi în viaţă, 
şi în acelaşi timp sunt singurul veteran 
al credinţei  din generatia         a- II -a, 
care am avut Harul de a cuprinde cu 
viaţa mea încă două generaţii. De aceea 
pot spune şi eu ca şi credinciosul IOV, 
”A murit bătrân şi sătul de zile” IOV 42v 
17.Am ajuns şi eu sătul de zile, aştept ca 
Domnul Isus să vină să mă ia acasă sau să 
plec din lumea asta. La final vreau să arăt 

că toate aceste gânduri, fapte ,întâmplări 
fac parte din discuţiile purtate în decursul 
timpului dintre subsemnatul V. Anghel şi 
M. Comănelea  - tata socru, pe care eu 
îl alint Tăicuţu. În prima parte a acestui 
material mi-am dorit să fie o naraţiune 
personală, iar partea a doua cea ce spun 
altii despre el. Iar toate aceste rânduri şi 
gânduri frumoase le alătur şi eu(V.Anghel) 
ca semn de recunoştiinţă pentru tot 
cea ce a însemnat şi însemnează Tăicuţu 
pentru mine.

Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze 
pe toţi cei ce citiţi aceste rânduri în 
aşa fel încât fiecare dintre d-vstră la 
finele acestei vieţi să puteţi spune ca şi 
Apostolul Pavel şi aşa cum doresc să 
spun şi eu ; 2 Timot 4 v 6-8, Căci eu sunt 
gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură 
sau precum Iacov în Genesa 49 v 25. 
Aceasta  este lucrarea Dumnezeului 
tatălui tău....Aceasta este lucrarea Celui 
Atotputernic, care te va binecuvânta 
, Cu binecuvântările cerului de sus , 
Cu binecuvântările apelor de jos, Cu 
binecuvântările ţâţelor şi ale pântelcelui 
mamei.Domnul Dumnezeu împreună cu 
Domnul Isus Hristos merită toată Lauda 
toată cinstea în veci de veci Amin. 

Vârsta 
Senectuţii

COMĂNELEA MIHAIU 
DUMBRĂVIŢA, BRAŞOV

”13 decembrie 2018 ZIUA CÂND PRIN 
HARUL NEMĂRGINIT AL DOMNULUI 

AM ÎMPLINIT 95 ani.”

Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o 
jertfă de de băutură şi clipa plecării 

mele este aproape.

M-am luptat lupta cea bună,mi-am 
isprăvit alergarea, am păzit credinţa.

De acum mă aşteaptă cununa 
neprihănirii, pe care mi-o va da în 
”ziua aceea” Domnul, judecătorul 

cel drept. ŞI nu numai mie, ci şi 
tuturor celor ce vor fi iubit venirea 

Lui.
2 Timotei 4 v 6-8

 Vasile ANGHEL
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Invitaţie la studiu Tălmaciu

Şcoala Biblică „Golgota” din Tălmaciu, jud. Sibiu, invită frăţietatea la un studiu biblic cu fratele Eric Scott şi Alex 
Passmore în perioada 11 – 15 martie 2019. Fratele Eric va aborda Epistola către Galateni, iar fratele Alec 
studiu tematic despre ultimele zile înaintea venirii lui Hristos.

Sunt invitaţi şi fraţii tineri care se pregătesc pentru slujire, dar şi fraţii lucrători din ţară şi din diaspora.

Înscrierile se fac la fratele Contiu din Tălmaciu, la telefon: 0744810295. Vă aşteptăm! 
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Chemare la 
slujire

Uniunea 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. 

Întâlniri 
Suedia

Mulţumim lui Dumnezeu pentru perioada 
11.01 - 15.02 2019, în care, prin Harul 
Domnului, fratele Badea Teofil a răspuns 
cererii noastre de a ne sprijini în lucrare. 

Am realizat mai multe obiective: intalniri in familii; 
întalniri individuale; rugăciuni pentru familii; întâlniri 
în grupuri (Thailanda,Olanda si Armenia); rugăciuni 
pentru bolnavi, unde am vazut slava lui Dumnezeu, 
in urma mărturiilor din partea a mai multor suflete, 
cum au fost vindecate.

De altfel, în tot acest timp, Dumnezeu a fost cu noi la omogenizarea unui grup de aproximativ 20 de persoane cu 
copii cu tot. Vă rugăm fierbinte să continuaţi să vă rugaţi pentru grupul din Linköping şi pentru lucrarea de aici. Mai 
este înca mult de lucru; ogorul este mare şi puţini sunt lucrătorii.

Cu dragoste în slujire - Stefan Aninoiu, medic dentist Suedia. 
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Inaugurare Gulia

Informare colecta naţională 2019

Cu ajutorul lui Dumnezeu, în 
data de 24 februarie 2019, a 
fost inaugurată noua Casă de 
Rugăciune din localitatea Gulia, 

oraş Dolhasca, jud. Suceava. La această 
sărbătoare au participat o parte din sponsorii 
care au finanţat această lucrare. Este vorba 
de Mathias Ruopp, preşedintele Asociaţiei 
Philadelphia din Sibiu, împreună cu un grup 
de fraţi din Germania de la misiunea Christen 
helfen Christen (Creştinii ajută creştini).

Alături de noi au fost fraţi şi surori din 
bisericile din jud. Suceava, precum şi fratele 
Dan Mitrea din partea Uniunii Cultului, 
fratele Vasile Harasemiuc din partea Bisericii 
"Betel" Suceava, primarul oraşului Dolhasca 
- Isachi Decebal Dumitru împreună cu alţi 
reprezentanţi ai Primăriei. Ne-am bucurat de 
o atmosferă plăcuta la această părtăşie şi mulţumim în primul rând Domnului şi tuturor celor ce au contribuit într-un 
fel sau altul la realizarea acestei lucrări.

Domnul să binecuvânteze şi să răsplătească pe toţi cei care au fost implicaţi în această lucrare. 

 Dumitru VRĂBIORU
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Suma strânsă la colecta naţională din Bisericile locale pentru sprijinirea proiectelor din cadrul Bisericilor Creştine 
după Evanghelie a fost de 57.761,00 lei.

       PROIECT             SUMA (LEI)

zz Conferinţa naţională şi Consiliul Naţional:       26.672,08 lei

zz Conferinţe lideri TAC - Lucrarea cu familiile:       3.899,91 lei

zz Învăţământ:
- Institutul Teologic „Timotheus”:       10.000,00 lei
- Pregătire programă şcolară pentru ora de Religie:    4.000,00 lei

zz Misiune:
- Centrul de Misiune Orhei, Republica Moldova:     7.260,00 lei
- Lucrarea din Republica Ucraina:       7.260,00
- Agenţia de Misiune „Kairos”:       5.934,00 lei
- Misiunea „Ucenicii” - lucrarea în penitenciare:     1.000,00 lei
- Susţineri Biserici aflate în situaţii excepţionale:     10.300,00 lei 

zz Total           76.325,99 lei

Reamintim că în anul 2019, colecta naţională va fi organizată în prima duminică din luna octombrie şi anume pe data de 
06.10.2019. Ne-am bucura dacă ar participa toate Bisericile locale din BCER-UBCE.
Pentru anul 2019, contribuţia rămâne 15 lei/membru, iar abonamentul la revista „Calea Credinţei” 40 de lei/an.
Mulţumindu-vă pentru colaborarea pe care o avem, dorim ca Dumnezeu să răsplătească dărnicia şi Domnul să 
binecuvânteze pe fiecare frate şi soră care au luat parte la această lucrare.

 Dan MITREA
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