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Calea Credintei

Mulţumirea

M

ăcar o dată să fii şi tu MULŢUMIT(Ă) – vă este
cunoscută această expresie. Măcar astăzi fii tu
mulţumit(ă), se spune de multe ori. Nimic nu te mai
mulţumeşte, auzim prea des!

De unde vin aceste expresii? Care este înţelesul lor, semnificaţia
lor, dincolo de simplele cuvinte?
Sunt părinţi care spun aceste expresii copiilor lor, sunt soţi sau
soţii ce îţi spun reciproc sau gândesc în aceşti termeni, sunt copii
ce se adresează părinţilor lor cu aceste cuvinte. De ce?
Deoarece MULŢUMIREA devine din ce în ce mai rar o stare
sufletească pe care mulţi oameni, chiar şi credincioşi nu o mai
trăiesc. Mulţumirea devine o ţintă greu de atins, un model de
viaţă ce nu mai caracterizează viaţa de zi cu zi a omului, dar mai
ales a creştinului din zilele noastre.
Mulţi oameni conştienţi de starea vieţii lor, încearcă să uite
de problema nemulţumirii lor aproape permanente, prin
organizarea de serbări, mese de dragoste, astfel încât, măcar
pentru o zi, starea lui de nemulţumire să fie uitată.
Mulţumirea nu este vorba despre CÂT am, ci CUM sunt în
relaţia cu Dumnezeu şi CE fac pentru extinderea Împărăţiei
lui Dumnezeu. Mulţumirea vine dintr-o stare după voia lui
Dumnezeu şi nu dintr-o trăire ce caută să satisfacă atât omul
duhovnicesc cât şi omul firesc!

Dar cu rodirea duhovnicească cum stăm? Ne mai uităm din
când în când, cu luare aminte, la Galateni 5:22-23, încercând să
identificăm în viaţa noastră câte dintre roadele Duhului Sfânt se
regăsesc? „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea,
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea,
înfrânarea poftelor.”
Dar despre roadele pentru extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu
ce putem spune?
Este o zi când mulţumim public lui Dumnezeu că a făcut ca
pământul să rodească şi astfel să ne bucurăm de purtarea Lui
de grijă faţă de noi. Dar poate şi de faptul că o să avem destul în
anul ce vine!
Moise, omul lui Dumnezeu lasă scris întregului popor, nu doar
unora, ce să facă, cum să se comporte atunci când vor intra în
ţara promisă şi pământul va rodi:
„Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul,
Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o.Vezi să
nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău [...] Vezi să nu zici în inima ta:
‹Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.›”
(Deuteronom 8:10-17).

„Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite
şi risipite ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi:
‹Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul
secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.›” (Matei 9:36-38).

A

tunci când sărbătorim ziua mulţumirii putem fi tentaţi
să privim la bogăţia de fructe, legume, seminţe ce sunt
frumos aranjate în Adunare.

Dar în textul menţionat Dumnezeu ne îndeamnă să
privim marea mulţime de oameni, majoritatea cu sufletul necăjit,
sau indiferenţi faţă de orice dovadă a dragostei lui Dumnezeu
faţă de ei.
„Când a văzut gloatele...” eu, tu, noi ca şi oameni ai Domnului Isus,
ce vedem în faţa ochilor noştrii zi de zi? O lume pierdută în cel
Rău sau rămânem indiferenţi faţă de această realitate?!
Nu ştim ce au gândit ucenici atunci! Poate, din prea multă râvnă,
dar fără pricepere, ar fi putut să spună: „Doamne, începem
acum?”. Dar să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului: „Rugaţi
dar pe Domnul secerişului..”. Mai întâi rugaţi-vă să înţelegeţi că
este secerişul Domnului nu al nostru/vostru! Apoi că doar prin
rugăciune putem înţelege că nu este vorba despre un „seceriş”,
legat de un anotimp, o lună, ci este unul permanent. Nu despre
legume, fructe, seminţe, ci despre oameni şi suflete!
„Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş? Iată, Eu vă spun:
ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care sunt albe acum, gata pentru
seceriş. Cine seceră primeşte o plată şi strânge rod pentru viaţa
veşnică; pentru ca şi cel ce seamănă şi cel ce seceră să se bucure în
acelaşi timp.” (Ioan 4:35-36).

EDITORIAL

Şi astfel se poate ajunge, nu obligatoriu, să stabilim zile în care să
ne declarăm mulţumirea faţă de Dumnezeu şi dragostea Lui prin
roadele pământului. Nu este rău, dar este îndeajuns?

Dar Duhul Sfânt ne îndeamnă prin Cuvântul scris, prin spusele
Mântuitorului Hristos, să trecem dincolo de bucuria rodirii
pământului, dincolo de bucuria secerişului şi să înţelegem că mai
există o rodire, cu mult mai importantă, cea duhovnicească. De
aceea această sărbătoare a mulţumirii, legată de o recoltă sau un
an bun agricol, ar trebui să fie împletită cu o zi a mulţumirii, în
care ne bucurăm de oamenii ce se pocăiesc şi cred în Domnul
Isus.

Mulţumirea nu poate fi o caracteristică de zi cu zi a vieţii mele/
tale/noastre, atât timp cât ne concentrăm asupra a ce avem, sau
chiar mai rău, ne uităm la ceea ce au alţii. Mulţumirea adevărată,
singura care aduce linişte inimii şi conştiinţei oricărui om, constă
în a trăi zilnic după voia lui Dumnezeu!
Poate puţini credincioşi realizează un mare adevăr spiritual:
mulţumirea ca stare a vieţii este un act de glorificare a lui
Dumnezeu! De ce? Deoarece prin El am totul, pot totul, voi avea
totul! De ce să nu fiu mulţumitor? 

 Virgil ACHIHAI
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cenicizarea nu este o realitate unică sau recentă. Ea a fost iniţiată acum aproape 2000 de ani, când Domnul
nostru Isus Hristos a venit în istoria omenirii şi a provocat pe bărbaţi şi femei spunându-le: “URMAŢI-MĂ!”.
În biserica zilelelor noastre, ucenicizarea este produsul mai multor forţe (procese). Termenii „ucenicizare” şi
„facerea de ucenici” sunt expresii asemănătoare care se referă atât la procesul de maturizare ca ucenic al lui Isus
Hristos, cât şi la procesul de a-i ajuta pe alţii să se maturizeze ca ucenici ai Domnului Hristos.

Ce este ucenicizarea?

D

in dorinţa de a se asemăna tot mai mult cu
ucenicii Domnului Isus, prezentaţi în Noul
Testament s-au dezvoltat perspective diferite.
Unele din aceste perspective s-au concentrat
strict pe anumite practici, încât puţini oameni puteau să le
împlinească.
Să studiezi
Unii lideri creştini susţin că un ucenic este persoana care
studiază Biblia cu pasiune. O astfel de persoană are ca stil de
viaţă timpul devotional, memorarea şi studierea Scripturii.
Această perspectivă sugerează că un creştin devine ucenic
atunci când se dedică învăţării Cuvântului lui Dumnezeu şi
aplicării Lui.
Să fii dedicat
Alţii susţin că un ucenic este în mod absolut dedicat
Domnului Isus. Acesta ar trebui să respingă stilul de viaţă
lumesc. Această perspectivă sugerează că un credincios este
ucenic când şi-a abandonat în totalitate sinele, şi-a luat crucea
şi în mod activ Îl urmează pe Hristos.

4
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Să slujeşti ca lucrător
Unii lideri susţin că un ucenic este implicat activ în serviciile
religioase. Această slujire îl diferenţiază de credincioşii
nominali care doar frecventeză biserica. Această perspectivă
implică ideea că un credincios devine ucenic când este un
lucrător activ al Domnului Isus.
Să fii mentor
Se referă la situaţia în care un credincios matur „îl
ucenicizează” pe un credincios proaspăt convertit. Unii lideri
creştini consideră că doar atunci când suntem implicaţi într-o
astfel de relaţie putem spune că experimentăm adevărata
ucenicizare.
Să faci parte dintr-un grup mic
Se referă la ideea că un grup mic este modul cel mai bun de
a-i ajuta pe credincioşi să se maturizeze, pentru că astfel au
posibilitatea de a învăţa din exemplul altora, a se deschide faţă
de ceilalţi şi de a învăţa darea de seamă.
Unii sugerează că acesta a fost modul în care Domnul Isus
şi-a ucenicizat grupul de credincioşi. Această perspectivă
subliniază că adevărata ucenicizare are loc când un credincios
face parte dintr-un grup mic.

ICIA

Adevărata ucenicizare

Î

n fiecare din aceste perspective prezentate există un
adevăr, pentru că fiecare încurajează moduri necesare
promovării creşterii vieţii unui credincios. Totuşi, au fost
adesea greşit promovate, ca moduri în care un om poate
deveni ucenic. Adesea se consideră că atunci când unul sau
mai multe din aceste angajamente prezentate mai sus sunt
evidente în viaţa unui credincios, acesta devine un ucenic
autentic.

Cu siguranţă, nu aceasta este învăţătura pe care Domnul
Isus ar vrea ca noi s-o avem asupra ucenicizării sau a facerii
de ucenici. Conceptul corect de ucenicizare este complet
când luăm aminte la ultima porunca a Domnului Isus, în
Marea Trimitere, de unde reiese ideea că o persoană care
este mântuită prin credinţa în Domnul Isus, devine un ucenic
încă de la convertire. Domnul Isus a spus că trebuie să
facem ucenici din toate neamurile (Matei 28:18-20), nu să
ucenicizăm creştinii. Aşadar, în momentul în care o persoană
crede în Domnul Isus şi primeşte viaţa veşnică, devine ucenic
al Său.
Procesul de creştere constantă în viaţa de creştin pentru toţi
credincioşii se numeşte ucenicie.
Toţi credincioşii adevăraţi sunt ucenici ai Domnului Isus.
Întrebarea este dacă sunt sau nu ucenici ascultători.

Portretul fundamental al ucenicului pe care îl găsim în
Scriptură este centralitatea Domnului Isus ca Cel pe care Îl
urmăm clipă de clipă în viaţă. Aceasta este ucenicia care are
ca esenţă promisiunea unei transformări radicale, promisiune
valabilă pentru toţi credincioşii, nu doar pentru câţiva mai
dedicaţi.

PE CALEA CREDINŢEI

Aceste perspective stau la baza modului confuz de înţelegere
a ucenicizării în zilele noastre, mergând chiar până la ideea
că ucenicizarea reprezintă o a doua etapă a vieţii de credinţă.
Există o zicală des întâlnită printre credincioşi: „Toţi ucenicii
sunt creştini, însă nu toţi creştinii sunt ucenici.” Acest lucru ar
presupune că ucenicizarea este doar pentru un grup aparte, a
credincioşilor mai devotaţi.

Ucenicizarea nu este doar un singur aspect al misiunii bisericii
locale, ci înglobează tot ceea ce face o biserică. Ucenicizarea
este slujirea bisericii de a-i ajuta pe toţi credicioşii să crească
în starea de ucenici ai Domnului Isus şi să-i aducă şi pe
necreştini la Isus pentru a deveni ucenicii Săi.

Ucenicia înseamnă să duci o viaţă de om 100% în lume, în
unire cu Domnul Isus, să creşti în asemănare cu chipul Său, în
timp ce Duhul Sfânt te transformă din interior spre exterior,
să fii hrănit într-o comunitate de ucenici, care sunt angajaţi în
acest proces de o viaţă şi să-i ajuţi pe alţii să-L cunoască şi să
devină mai mult asemeni Domnului Isus.

Originea uceniciei

U

cenicia începe cu o chemare plină de har a
Domnului Isus de a intra într-o relaţie intimă cu
El. În contrast cu forma de ucenicizare practicată
de cărturarii şi rabinii din zilele lui Isus, unde o
persoană îşi câştiga dreptul de a fi numit ucenic prin studiu
intens şi dedicare, Domnul Isus îi chema pe oameni să fie
ucenicii Lui numai şi numai prin har. Fie că i-a chemat pe
Petru şi Andrei lângă Marea Galileii (Mat. 4:18-22) sau a oferit
mântuire locuitorilor cetăţii Efes. (Efes. 2:8-9), ucenicia faţă
de Domnul Isus începe cu o chemare plină de har din partea
Lui, chemare pe care trebuie s-o ascultăm din inimă, deoarece
intrăm într-o relaţie cu El intimă, transformatoare.
>>
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U

cenicia trebuie să fie înrădăcinată într-o relaţie
personală, costisitoare, cu un Mântuitor care caută.
Viaţa nouă care apare după regenerare L-a costat
pe Domnul Isus şi ne costă şi pe noi. Chiar dacă
nu e ceva ce putem cumpăra, este costisitoare. Preţul este
viaţa însăşi, viaţa Domnului Isus şi viaţa noastră. Preţul vieţii
Domnului Isus a fost plătit prin moartea Sa pe cruce. El a
venit să-i caute pe cei bolnavi spiritual, să-i facă sănătoşi şi să-i
pregătească pentru împărăţia Lui. Iniţiativa Lui putea fi dusă la
îndeplinire numai prin preţul plătit pentru păcatele noastre,
în răscumpărarea plină de dragoste de la cruce. El şi-a dat
propria viaţă, ca noi să avem viaţă (1 Cor. 6:19-20; Marcu
10:45).

nouă şi a fi născut din nou (1Pet. 1:3,23), înviere spirituală
(Rom. 6:13, Efes. 2:5), o nouă creaţie (2 Cor. 5:17, Efes. 2:10)
şi sămânţa lui Dumnezeu în noi (1Ioan 3:9).

Şi pentru noi, preţul este tot viaţa. Moartea Domnului Isus
pe cruce este unică, însă şi noi ne pierdem viaţa, purtându-ne
propria cruce. (Mat. 16:24-26).

•

eliberarea de minciunile lumii prin adevărul Domnului
Isus (Ioan 8:3-32);

•

a fi iubit de Domnul Isus înseamnă să iubeşti ca El (Ioan
13:34-35);

•

rodirea ca urmare a unirii cu Domnul Isus (Ioan 15:7-8).

Cum începe ucenicizarea?

U

cenicizarea începe cu evanghelizarea care
îi provoacă pe oameni să ia în calcul costul
acceptării chemării Domnului Isus de a trăi în
împărăţia lui Dumnezeu, lucru care îi va pregăti
să se implice şi să se aştepte la transformare personală ca
normă a vieţii de creştin.
Ucenicia trebuie să înceapă cu şi să tindă spre o identitate
transformată în Domnul Isus.

PE CALEA CREDINŢEI

Din momentul mântuirii, Dumnezeu ne vede diferit. Noi
suntem copiii Lui preaiubiţi care au fost născuţi la o identitate
nouă (Ioan 1:12-13).
Noi suntem creaţii noi în Hristos (2 Cor. 5:17) care se află
acum în proces de transformare (2 Cor. 3:18) şi conformaţi
cu (Rom. 8:29) chipul lui Hristos, după cum şi Hristos ia chip
în noi (Gal. 4:19).
Identitatea noastră ca ucenici ai Domnului Isus afectează tot
ceea ce suntem, inclusiv felul în care ne vedem pe noi înşine,
felul cum ne raportăm la Dumnezeu şi la alţii. Slujba de facere
de ucenici trebuie să-i ajute pe credincioşii noi şi vechi să-şi
găsească identitatea de a fi ucenic al Domnului Isus în toate
celelalte relaţii : acasă, la serviciu, în comunitate şi în biserica
locală.

Ucenicia trebuie iniţiată de Duhul
Sfânt şi prin puterea Lui.

V

iaţa spirituală care a însoţit deschiderea împărăţiei
lui Dumnezeu de către Domnul Isus a fost inţiată de
Duhul lui Dumnezeu (Ioan 3: 5-6). Această minune
este descrisă din perspective diferite de către autori
diferiţi ai Noului Testament: regenerare (Tit 3:5), naştere

6
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Devenim alt fel de persoane odată ce Duhul Sfânt ne dă
viaţă nouă. Lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, adânc în
sufletul nostrum, implementează viaţă spirituală nouă în noi,
iar din acel moment direcţia vieţii noastre se schimbă către
Dumnezeu, deoarece Duhul începe să producă viaţă nouă,
chiar viaţa Domnului Isus în noi.
Evanghelia după Ioan ne dă trei caracteristici ale ucenicizării
împuternicită de Duhul, care dă direcţie lucrărilor noastre de
ucenicizare:

Ucenicizarea trebuie să fie
călăuzită în mod continuu de
Cuvântul lui Dumnezeu.

L

ucrarea de ucenicizare îi ajută pe credincioşi să
adopte un angajament radical faţă de autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu, ca adevăr absolut asupra
realităţii. Aceasta nu înseamnă doar să cunoşti
adevărul, ci să-l interiorizezi, ca să exprime perspectivă
creştină asupra lumii, să fie caracterizat de valori creştine şi
să ducă la un stil de viaţă creştin.
Când îi învăţăm pe credincioşi Cuvântul lui Dumnezeu, îi
echipăm să compare Cuvântul Lui cu valorile lumii, pentru
ca ei să-L poată urma pe Domnul Isus în ascultare, în toate
împrejurările vieţii (Mat. 28:20).

Ucenicia trebuie să se dezvolte
o viaţă întreagă.

P

entru că am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu,
noi Îl reprezentăm pe Dumnezeu într-un mod diferit
de orice altă creatură (Gen. 1:27-31). Chipul lui
Dumnzeu este ceva în natura noastră umană care se
referă la ceea ce suntem (mental, moral, spiritual, relaţional),
mai degrabă decât ce avem sau facem. Păcatul a distorsionat
chipul lui Dumnezeu în oameni afectând fiecare domeniu al
asemănării noastre cu El, însă procesul restaurării noastre a
început odată cu răscumpărarea noastră în Isus Hristos (Col.
3:10).
Lucrarea de ucenicizare ne ajută pe noi credincioşii, să ne

dezvoltăm în fiecare domeniu al vieţii ca persoane întregi,
ajutându-ne să trecem deliberat prin toate dimensiunile
şi stadiile vieţii, astfel încât să continuăm să creştem în
asemănare cu chipul Său. Ucenicul Domnului Isus este
hotărât să devină un ucenic mai bun, în fiecare domeniu al
vieţii sale.

Ucenicizarea trebuie alimentată
în cadrul trupului local al
credincioşilor.

F

iecare ucenic în parte se bucură de o relaţie personală
cu Domnul Isus, care facilitează transformarea după
chipul Său, însă relaţia personală trebuie alimentată în
familia spirituală ca şi în cea biologică.

Transformarea noastră ne dă abilitatea de a trăi ca străini în
lume şi de „a avea o purtare bună în mijlocul Neamurilor…
ca prin faptele voastre bune … să slăvească pe Dumnezeu”
(1Pet. 2:11-12). Lucrarea de facere de ucenici îi ajută pe
ucenicii de orice vârstă şi orice grad de maturitate să ştie
cum să umble cu Domnul Isus şi să fie transformaţi de El în
fiecare domeniu al vieţii. 
Acest mesaj a fost prezentat mai pe larg de fratele Czesław
Bassara din Polonia (Vicepreşedinte în cadrul Uniunii Adunărilor
Fraţilor din Polonia, fost Director al AMEC pe Europa), la
Conferinţa Naţională BCER-UBCE, din 10-12 octombrie 2019,
Braşov.

Familia spirituală este biserica, intrarea fiind bazată pe
ascultarea de voia Tatălui şi experimentarea naşterii din nou
(Mat. 46-50; Ioan 1:12-13; Mat. 16:18). Fraţii şi surorile în
Hristos au nevoie unul de celălalt, fiind într-o comunitate
spirituală de credinţă, pentru a stimula creşterea personală,
dar şi a trupului ca întreg (Evr. 10:24-25; Efes. 4:11-13).
Însă familia biologică continuă să joace un rol major în
programul lui Dumnezeu. Căsătoria este o relaţie în care
soţul şi soţia alimentează transformarea reciprocă, în
vreme ce rolul părinţilor este să-i crească pe copii, pentru
a cunoaşte voia lui Dumnezeu în viaţa lor şi să-i ajute să se
maturizeze reflectând chipul lui Hristos (Efes. 5:22-6:4).

PE CALEA CREDINŢEI

O lucrare de facere de ucenici îşi acceptă responsabilitatea
de a echipa familia, astfel încât soţul şi soţia să se crească
reciproc, iar părinţii să-şi crească copiii proprii. În schimb,
responsabilitatea familiei este să fie baza de instruire a
generaţiei următoare de prezbiteri din cadrul bisericii (1Tim.
3: 4-5; Tit 1:6-7).

Ucenicizarea trebuie să se facă
rămânând în mijlocul lumii care ne
priveşte zi de zi.

Î

n viaţa de pe pământ noi suntem străini rezidenţi (Ps.
39:12). Creaţia îşi aşteaptă reînnoirea şi suspină sub
sclavia păcatului şi a decăderii (Rom. 8:19-22). Ucenicii
regeneraţi trăiesc ca oameni eliberaţi de păcat şi moarte;
transformarea noastră a început deja. Prin urmare, noi nu
suntem din lumea aceasta, cetăţenia noastră este în ceruri
(Fil. 3:20), suntem străini şi călători în lume (1Pet. 2:11).
Scopul pentru care suntem aici este să transmitem mesajul
Evangheliei care ne-a răscumpărat şi ne-a transformat, să fim
sare şi lumină într-o lume căzută şi întunecată, şi să trăim
viaţa aşa cum a intenţionat-o Dumnezeu să fie trăită, înaintea
unei lumi care ne priveşte (Ioan 17:15-21).
>>
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? Petru URSACHE

Despre

UCENICIE

Partea a 3-a

CUM SĂ ELABOREZI O LECŢIE pentru formarea viitorilor ucenici?
Până acum la revista „Calea credinţei” am prezentat:
- Cum a făcut Domnul Isus ucenici;
- Care sunt factorii de care ţine seama făcătorul de ucenici în practicarea uceniciei;
În acest articol voi prezenta un model de lecţie pentru formarea viitorilor ucenici pe tema: Mântuirea autentică şi siguranţa
mântuirii.

Mântuirea autentică şi
siguranţa mântuirii
SCOPUL LECŢIEI: Manifestarea trăsăturilor care
caracterizează creştinul mântuit autentic

PE CALEA CREDINŢEI

OBIECTIVELE LECŢIEI:
A.

Îmbrăţişarea presupoziţiilor fundamentale ale Evangheliei

B.

Trăirea noii identităţi în Hristos

C. Manifestarea siguranţei mântuirii şi a trăsăturilor de
caracter care o însoţesc
Memorare: Efeseni 2:8-9
A. Formarea de convingeri biblice despre mântuire
a.

Neascultarea primului Adam aduce moarte

b.

Ascultarea celui de-al doilea Adam face posibilă
răscumpărarea: Mântuirea este prin har şi prin credinţă

c.

Mântuirea este procesul de eliberare a păcătosului de
pedeapsa, de puterea şi de prezenţa păcatului

d.

Siguranţa mântuirii este posibilă şi necesară persoanei
născute din nou

B. Formarea de deprinderi pentru practicarea mântuirii
a.

Conceperea şi împărtăşirea mărturiei personale

b.

Trăirea noii identităţi în Hristos

c.

Cultivarea câtorva relaţii evanghelistice semnificative

C. Schimbările în caracter aduse de mântuire

8

a.

Siguranţa mântuirii

b.

Caracteristicile vieţii noi în Hristos: pace, bucurie, nădejde,
certitudine
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI
A. Formarea de convingeri biblice despre mântuire
a. Neascultarea primului Adam aduce moarte

P

erspectiva iudeo-creştină asupra lumii şi vieţii afirmă
existenţa unui singur Dumnezeu, Creator şi Susţinător al
tuturor lucrurilor, care a creat universul din nimic şi fiinţa
umană: bărbat şi femeie, după chipul şi asemănarea Sa.

La o citire atentă a Bibliei descoperim că, din veşnicie,
Dumnezeu a avut un plan şi anume: „Pământul populat de fii şi
fiice de Dumnezeu.” Gen.1:28
Scriptura evidenţiază faptul că Dumnezeu administrează
împlinirea planului Său prin intermediul unor legăminte.
Legământul, sau tratatul suzeran-vasal, este documentul care
reglementează relaţia dintre împărat şi vasal. Această relaţie
era nenegociabilă, fiind legitimată de ascultarea necondiţionată
a vasalului. După modelul acestor legămintele, Dumnezeu a
încheiat legăminte cu creaţia Sa-omul.
Primul legământ făcut între Dumnezeu, Creatorul şi prima
familie creată după chipul şi asemănarea Sa îl găsim în Genesa
1:27-28.
a1. Care sunt aşteptările lui Dumnezeu sau responsabilităţile primei
familii stipulate în primul legământ?
În primul legământ, Dumnezeu promite implicit primei familii o
viaţă veşnică fericită împreună cu El, în condiţiile în care planul
ei se supune planului Creatorului: „Popularea pământului cu fii şi
fiice de Dumnezeu.”
a2. Care sunt consecinţele individuale ale neascultării de Dumnezeu,
stipulate în legământul Creaţiei din Genesa 2:16-17?
a3. Ce spune Romani 5:12 despre consecinţele colective ale
neascultării lui Adam?
Prin păcat înţelegem orice gând, intenţie, atitudine, vorbă, faptă
contrară voii lui Dumnezeu.
a4. Care sunt efectele neascultării de Dumnezeu, conform pasajului
din Genesa 3:14-19?

Consecinţele neascultării lui Adam şi Evei nu au întârziat să
apară.
•

Şarpele, instrumentul prin care Adversarul ispiteşte prima
familie, este blestemat: umilit (3:14), condamnat la luptă
acerbă cu sămânţa femeii şi în cele din urmă sortit morţii
(3:15).

•

Armonia primei familii se disipă pe altarul dezacordului şi al
luptei pentru supremaţie şi putere, iar sarcina femeii devine
extrem de dureroasă (3:16).

•

Pământul, blestemat de Creatorul, devine ostil efortului
uman şi supus degradării: spini şi pălămidă (3:17).

•

Bărbatul este condamnat la o muncă asiduă pentru
supravieţuire (3:17-19),

•

iar prima familie este alungată din prezenţa lui Dumnezeu şi,
în cele din urmă, apare moartea fizică, iar trupul omului se
întoarce în ţărână, din care a fost făcut.

Î

n ciuda blestemului rostit asupra Adversarului, Dumnezeu
anunţă în Genesa 3:15 eliberarea fiinţei umane din starea
de rebeliune şi neascultare de Dumnezeu în care a intrat în
urma îmbrăţişării „evangheliei” Şarpelui.

Dumnezeu nu renunţă la planul Său, ci alege un alt om, o altă
familie, un popor special prin care să Îşi ducă planul la îndeplinire.
a5. Care este în esenţă promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avraam
în Gen.12:1-3?
a6. Cum contribuie Genesa 18:19-20 la înţelegerea promisiunii făcute
de Dumnezeu lui Avraam?
Din motive greu de înţeles, atât Isaac, cât mai ales Iacov se
raportează la Creatorul lui ca la „Dumnezeul lui Avraam, Acela
de care se temea Isaac.”
În timp ce înstrăinarea de Dumnezeu este întreţesută chiar şi
în cultura poporului ales, efectul neascultării de Dumnezeu la
scară naţională este şocant. Iată ce spune Pavel în acest sens: „din
pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri,
după cum este scris”. (Romani 2:24)
b. Ascultarea celui de-al doilea Adam face posibilă
răscumpărarea: Mântuirea este prin har şi prin credinţă
Din perspectiva problemei omului şi a soluţionării ei, temelia
istoriei răscumpărării se fundamentează pe 1 Corinteni 15:45
„Aşa este şi scris: «Primul om, Adam, a devenit un suflet viu.

Ultimul Adam a devenit un duh care dă viaţă.»”
b1. Ce ne învaţă Romani 5:17-19 despre soluţia lui Dumnezeu
pentru neascultarea lui Adam şi care este efectul ei imediat?
b2. Ce ne învaţă Romani 5:1-2 despre justificare: Cum suntem
justificaţi? şi Care sunt câteva din efectele ei imediate?
A fi socotit neprihănit (justificat)- înseamnă actul prin care
Dumnezeu socoteşte pe păcătosul care crede în Hristos drept
(de drept, ca poziţie) pe baza jertfei lui Hristos, DAR apoi
păcătosul îndreptăţit (de fapt) trăieşte viaţa prin credinţa în
Hristos care a murit şi a înviat în locul său.
b3. Despre ce alt aspect al mântuirii vorbeşte Pavel în Romani 8:1-4?
Dar 2 Petru 1:3-4? Dar Romani 6:22? Dar 2 Corinteni 3:18?

Î

n concluzie, mântuirea biblică implică justificarea prin har
şi prin credinţă şi sfinţirea sau transformarea credincioşilor
după chipul Domnului.

b4. Care este cel de-al treilea aspect al mântuirii despre care
vorbeşte Pavel în Romani 5:8-10?
Dar Romani 8:11? Dar Romani 8:19-24?
a5. Foloseşte sintagmele/structurile “prezenţa păcatului”, “puterea
păcatului”, “pedeapsa păcatului” pentru a defini conceptul mântuirii
la trecut, prezent şi viitor!
c. Mântuirea este procesul de eliberare a păcătosului de
pedeapsa, puterea şi prezenţa păcatului
c1. Ce spune Romani 3:23 despre mântuire?
Dar Romani 6:23? Dar Efeseni 2:8-9? Dar Ioan 1:11-12? Dar
Romani 10:9-10?
c2. Alege cuvintele care definesc mântuirea din perspectiva biblică şi
alcătuieşte o frază cu cât mai multe dintre ele.
Legea, faptele, credinţa, harul, perseverenţa, ascultarea, procesul,
evenimentul
c3. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o persoană pentru a fi
mântuită?
c4. Ce trebuie să creadă cineva pentru a fi mântuit?
>>
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d. Siguranţa mântuirii este posibilă şi necesară persoanei
născute din nou

b3. Pe o scară de la 0 la 10 indică măsura în care crezi că trăieşti
potrivit cu Duhul.

d1. Ce spune Ioan 3:3 despre naşterea din nou?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dar Ioan 1:12-13?

b4. Ce te împiedică să trăieşti o viaţă guvernată de Hristos?

d2. Ce legătură este între mântuire şi naşterea din nou?

b5. Identifică trei lucruri pe care trebuie să le integrezi în viaţa ta
zilnică pentru a trăi o viaţă guvernată de Hristos.

d3. Ce spune 1 Ioan 5:11-13 despre siguranţa mântuirii?
d4. Ce este siguranţa mântuirii şi când apare ea?

c. Cultivarea câtorva relaţii evanghelistice semnificative

d5. Ce legătură este între mântuire şi siguranţa mântuirii?

c1. Cum defineşti o relaţie semnificativă?

d6. Încercuieşte mai jos pe scara de la 0 la 10 cifra care indică
măsura în care eşti sigur că eşti mântuit. Pe ce te bazezi şi în ce
context ai primit tu siguranţa mântuirii?

O relaţie semnificativă este o relaţie de impact, o relaţie în
care două persoane se influenţează reciproc în aşa fel încât cel
puţin una dintre cele două persoane, dacă nu chiar amândouă,
sunt influenţate, ba chiar schimbate în bine. Studiile spun că o
persoană care îşi schimbă radical perspectiva asupra lumii şi
vieţii are nevoie de şase relaţii semnificative pentru a îmbrăţişa
de durată noua comunitate căreia i se alătură.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. Formarea de deprinderi pentru practicarea mântuirii
a. Conceperea şi împărtăşirea mărturiei personale
Unul din cele mai eficiente moduri de consolidare a siguranţei
mântuirii este prin împărtăşirea regulată a întâlnirii noastre
cu Domnul Isus şi a impactului ei transformator asupra vieţii
noastre.
În cele ce urmează vom lucra la creionarea mărturiei personale
şi la dezvoltarea deprinderilor necesare împărtăşirii ei.
a1. Ce este mărturia personală?
a2. Ce legătură este între evanghelizare şi mărturia personală?
a3. Care este rolul mărturiei personale în manifestarea trăsăturilor
caracteristice ale credinciosului autentic?

PE CALEA CREDINŢEI

a4. Care sunt elementele esenţiale ale mărturiei personale?
a5. Pe o pagină A4 te rog sa îţi scrii mărturia personală în aşa fel
încât să cuprindă cele trei aspecte esenţiale ale ei.
a6. Încercuieşte frecvenţa cu care ţi-ai împărtăşit până în prezent
mărturia personală
Zilnic Săptămânal Lunar Anual
a7. Când ai împărtăşit-o ultima oară?
a8. Descrie o situaţie în care ai împărtăşit mărturia personală şi
identifică sentimentele pe care le-ai trăit în acel moment.
a9. Fii pregătit să îţi împărtăşeşti mărturia personală la următoarea
întâlnire de ucenicie.
b.Trăirea noii identităţi în Hristos
Trăirea noii identităţi în Hristos presupune trăirea guvernată
de Hristos, cultivând mentalitatea lui Hristos şi ascultând de
îndemnurile Duhului.
b1. Ce înseamnă să fii guvernat de Hristos, conform lui Filipeni 2:511?
Dar conform Romani 8:1-5?
b2. Pe o scară de la 0 la 10 indică măsura în care crezi că ai
mentalitatea lui Hristos.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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c2. Câte relaţii semnificative ai în prezent?
0>3>5>7
Scrie, te rog, numele persoanelor cu care ai o astfel de relaţie:
c3. Câte relaţii semnificative ai în biserica locală pe care o
frecventezi?
0>3>5>7
Scrie, te rog, numele persoanelor cu care ai o astfel de relaţie:
c.4. Ce schimbări au avut loc în viaţa ta în ultimii ani în contextul
relaţiilor tale semnificative şi de ce?
c5. Ce îţi propui să faci ca să cultivi celelalte relaţii semnificative de
care ai nevoie ca să fii conectat? Cu cine vei împărtăşi şi cui vei da
socoteală de progres?
C. Schimbările în caracter aduse de mântuire
a. Siguranţa mântuirii

C

ând am aprofundat mântuirea şi siguranţa mântuirii,
am înţeles că mântuirea este un proces complex care
înmănunchează trei concepte: justificarea, sfinţirea şi
glorificarea.

Primul vizează un eveniment trecut, al doilea un proces aflat la
prezentul continuu şi al treilea un eveniment viitor.
La fel ca şi naşterea şi convingerea că exişti, sau certitudinea
naşterii (vezi ultrascepticismul), mântuirea şi siguranţa mântuirii
sunt concepte diferite. Poţi fi născut din nou sau mântuit, fără să
ai certitudinea naşterii din nou sau siguranţa mântuirii?
a1. Pe o scară de la 0 la 10, indică măsura în care eşti sigur că eşti
mântuit.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pe ce te-ai bazat când ai indicat cifra corespunzătoare?
a2. Dacă ai încercuit 10, te-ai îndoit vreodată că eşti mântuit?
a3. Ce te-a făcut sau te face să crezi că nu ai siguranţa mântuirii?
Ce îţi sabotează siguranţa mântuirii?

b. Caracteristicile vieţii noi în Cristos: pace, bucurie,
speranţă, certitudine

c3. Câte relaţii semnificative ai în biserica locală pe care o
frecventezi?

b1. Care sunt câteva caracteristici ce definesc viaţa nouă în Hristos,
potrivit cu Romani 5:1-10?

0<3<5<7

b2.Te rog să identifici care dintre ele caracterizează viaţa ta.
b3. Care crezi că este trăsătura de caracter la care trebuie să
lucrezi?
b4. Ce paşi vei parcurge pentru implementarea noii trăsăturii de
caracter? Cui îi vei da socoteală?

Proiectul 2:

C

oncepe un plan format din obiective măsurabile
şi specifice, integrabile în planul tău de dezvoltare
pentru a cultiva mentalitatea lui Hristos şi pentru a
trăi o viaţă guvernată de Hristos.

Mântuirea autentică şi siguranţa mântuirii - Test de evaluare
Scrie din memorie Efeseni 2:8-9

c4. Cât de des îţi împărtăşeşti mărturia personală?
Zilnic Săptămânal Lunar Anual
c5. Când ţi-ai împărtăşit ultima oară mărturia personală? Ce senzaţii
ai avut?
C. Schimbările în caracter aduse de mântuire
a. Siguranţa mântuirii
a1. Care sunt condiţiile esenţiale ca o persoană să ştie că este
mântuit(ă)?
a2. Ce crezi că sabotează siguranţa mântuirii?
a3. Pe o scară de la 0 la 10, indică măsura în care eşti sigur că eşti
mântuit!
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Formarea de convingeri biblice despre mântuire

b. Caracteristicile vieţii noi în Hristos: pace, bucurie,
nădejde, certitudine

a1. Alege cuvintele care definesc mântuirea din perspectiva biblică şi
alcătuieşte o frază cu cât mai multe dintre ele.

b1. Care din următoarele trăsături care caracterizează viaţa nouă în
Cristos te reprezintă şi în ce măsură?

Legea, faptele, credinţa, harul, perseverenţa, ascultarea, procesul,
evenimentul

Pace: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a2. Foloseşte conceptele: “prezenţa păcatului”, “puterea păcatului” şi
“pedeapsa păcatului” pentru a defini efectul mântuirii la

Nădejde: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

trecut ____________________________

Bucurie: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Certitudine: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

prezent ___________________________

PE CALEA CREDINŢEI

viitor_____________________________
a3. Într-o frază, explică legătura dintre mântuire şi naşterea din nou.
B. Formarea de deprinderi pentru practicarea mântuirii
a. Conceperea şi împărtăşirea mărturiei personale
a1. Care sunt elementele esenţiale ale unei mărturii personale?
a2. Scrie-ţi mărturia personală în maxim zece propoziţii.
b.Trăirea noii identităţi în Hristos
b1. Ce înseamnă să fii guvernat de Hristos?
b2. Ce ar trebui să faci ca să trăieşti o viaţă guvernată de Hristos?
b3. Pe o scară de la 0 la 10 indică măsura în care crezi că trăieşti
guvernat de Hristos.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c. Cultivarea câtorva relaţii evanghelistice semnificative
c1. Ce înseamnă pentru tine o relatie semnificativă?
c2. Câte relaţii semnificative ai în prezent?
0<3<5<7
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? Bogdan Emanuel RĂDUŢ

Aniversare 120 de ani
(Partea a IV-a)
Adunările Creştine după
Evanghelie în timpul
regimului comunist
(1948-1989)

PAGINI DE ISTORIE

L

a 30 decembrie 1947 s-a proclamat Republica Populară Română, odată cu abdicarea forţată a Regelui Mihai I. După un
proces etapizat, care a durat doi ani, comunismul s-a instaurat plenar în România, făcând din aceasta unul dintre sateliţii
Uniunii Sovietice (URSS). Ca parte componentă a lagărului comunist, şi în România a început să se impună ateismul şi
materialismul dialectic, care contraveneau învăţăturii şi moralei creştine.Vreme de aproape patru decenii (1948-1989),
comunismul s-a opus Bisericii cu toate forţele şi pârghiile pe care le avea la dispoziţie, pentru a elimina religia din mentalitatea
colectivă, considerând-o, conform ideologiei lui Karl Marx, „opiumul popoarelor”.

În 1948, Ministerul Cultelor a promulgat Decretul Nr. 177 pentru regimul general al cultelor religioase, cunoscut ca Legea Cultelor
din regimul comunist. În baza acestuia, în 14 noiembrie 1950 Ministerul a emis Decretul 1203, prin care a fost recunoscut şi
reconfirmat Cultul Creştin după Evanghelie: „Statutul de organizare şi funcţionare al [...] cultului creştin după Evanghelie din
Republica Populară Română se aprobă”. Sub acest decret, creştinii după Evanghelie au funcţionat în toată perioada comunistă
(1950-1989) şi mare parte din cea democratică (1990-2006).
Acţiunile severe întreprinse de comunişti împotriva populaţiei de rând, precum naţionalizarea (1948) sau colectivizarea (19491962), au afectat şi credincioşii creştini după Evanghelie. Nerespectarea deciziilor noului regim politic a condus la abuzuri şi
persecuţii la care au fost supuşi şi credincioşii. Închisorile au fost pline de deţinuţi politici, care nu erau altceva decât cetăţeni
cu alte convingeri decât cele comuniste.
Constituţiile comuniste – emise în 1948, 1952 şi 1965 – proclamau cu emfază libertatea religioasă şi de opinie, dar realitatea
cotidiană contrazicea discursul legislativ. În fapt, libertatea a fost îngrădită şi marcată de numeroase persecuţii făţişe sau
mascate. Creştinii au fost toleraţi, dar atent monitorizaţi. Încă de la clasele primare, copiii erau învăţaţi evoluţionismul, ateismul
şi materialismul dialectic pentru a face din ei „omul nou” al comunismului.
Regimul comunist în România a cunoscut două perioade. Prima s-a numit Republica Populară Română (1948-1965) şi a fost
condusă de Gheorghe Gheorghiu-Dej. În această perioadă s-au luat două măsuri directe împotriva creştinilor evanghelici, în
speţă şi creştinii după Evanghelie, prin „reglementare” (1954) şi „arondare” (1958-1961).
Reglementarea a impus reducerea serviciilor religioase din timpul săptămânii la două programe: unul sâmbăta seara (18.0020.00) şi unul duminica dimineaţa (09.00-12.00/14.00). Nu a existat nici o directivă scrisă oficial, pentru a nu se putea reclama
încălcarea libertăţii religioase. Impunerea ei s-a făcut verbal, dar aplicarea ei a fost obligatorie. Motivul invocat era acela de
creare a timpului liber pentru „culturalizarea maselor”. Această situaţie a persistat până în anii ’70.
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D

e cealaltă parte, arondarea a redus la jumătate numărul bisericilor locale. Dacă în 1958 erau autorizate să
funcţioneze un număr de 668 de biserici locale creştine după Evanghelie, în urma arondării, numărul acestora a
fost între 330-380 de comunităţi autorizate. Bisericile cu un număr mai mic de membri au fost încorporate în cele
mai mari, iar cele apropiate au fost arondate la cea mai reprezentativă, indiferent dacă exista sau nu spaţiu suficient
pentru tot numărul de credincioşi arondaţi. Această măsură a creat multe dificultăţi, de la aglomerarea şi suprasolicitarea
programului, până la dispute doctrinare şi organizatorice între ramura I şi ramura II, forţate prin această comasare să
funcţioneze împreună, în pofida propriei lor voinţe.
Au existat multe cazuri de persecutaţii religioase, iar alţii au fost închişi ca deţinuţi politici. Dintre cei din urmă se cunosc
câteva cazuri mai semnificative:

Aşer Pitaru

Tabel 1 – Credincioşi condamnaţi politic
Localitatea
Anul arestării
Condamnarea
25 ani muncă silnică şi
Arad
1958
10 ani degradare civică
Bucureşti
1960
5 ani închisoare

Alexandru Panaitescu

Ploieşti

1961

6 luni închisoare

Ploieşti

Florea Moisescu

Bucureşti

1965

6 luni închisoare

Dorohoi

Numele
Vasile V. Moisescu

C

Închisoarea
Diferite închisori
Diferite închisori

ea de-a doua perioadă a purtat numele de Republica Socialistă România (1965-1989), statul fiind condus de Nicolae
Ceauşescu. În timpul acesta, odată cu industrializarea şi dezvoltarea oraşelor, în special în anii ’70-’80, prin exodul
în masă al populaţiei din mediul rural spre cel urban, bisericile deja existente în unele oraşe s-au mărit considerabil,
iar în altele s-au format noi comunităţi. Industrializarea oraşelor a mărit numărul credincioşilor din mediul urban, în
detrimentul celui rural. Biserici locale au fost înfiinţate la Suveava, Botoşani,Vaslui, Timişoara, Târgu Jiu ş.a.
Tot în acest timp se consemnează câteva acţiuni în care au fost implicaţi creştini după Evanghelie, şi care au avut un ecou
internaţional. Însă protagoniştii au suportat şi consecinţele care au decurs din acţiunile lor.

Creştinii după Evanghelie au fost implicaţi şi în două reţele de introducere de Biblii şi literatură creştină în România. Aceste
acţiuni erau interzise de stat şi cei implicaţi au fost identificaţi, arestaţi şi condamnaţi.

PAGINI DE ISTORIE

În 1977, un grup de şase credincioşi evanghelici au strâns mărturii şi documente despre persecutarea confraţilor lor, pe baza
cărora au întocmit un document-protest, intitulat Drepturile omului şi cultele neoprotestante, care demasca abuzurile regimului
comunist din România, şi care a fost difuzat la Radio Europa Liberă în seara zilei de 2 aprilie. Dintre cei şase semnatari ai
scrisorii a făcut parte şi medicul creştin după Evanghelie Silviu Cioată (1931-1997), din Ploieşti. Ceilalalţi cinci au fost pastorul
baptist Iosif Ţon (n. 1934), inginerul şi pastorul baptist Aurel Popescu (1922-2010), pastorul baptist Pavel Nicolescu (n. 1936),
economistul şi predicatorul penticostal Constantin Caraman (1912-2001) şi învăţătorul baptist Radu Dumitrescu. Documentul
demasca formele de persecuţie la care erau supuşi credincioşii evanghelici. O categorie erau cei identificaţi la locul lor de
muncă şi daţi afară sau retrogradaţi. A doua categorie erau cei care atunci când se adunau în grupuri erau acuzaţi de huliganism sau
anarhism, fiind aspru amendaţi. Iar cea de-a treia era formată din copiii şi tinerii evanghelici din şcoli şi licee care erau persecutaţi
şi li se îngrădea accesul la educaţie pe motive religioase. De asemenea, în conformitate cu prevederile Acordului de la Helsinki
(1975), semnatarii au militat pentru libertatea religioasă a tuturor credincioşilor, care era declarată oficial, dar nu era pusă în
practică. Silviu Cioată, alături de ceilalţi semnatari, a fost arestat şi anchetat timp de şase săptămâni, sub acuzaţia de trădare a
unor secrete de stat. Însă, datorită ecoului pe care această acţiune l-a avut în lumea liberă, celor şase li s-a dat drumul, dar s-a
continuat monitorizarea lor atentă.

„Canalul 80” a reprezentat acţiunea întreprinsă de mai mulţi credincioşi care au distribuit Biblii provenite dintr-un depozit din
Karlsruhe, Republica Federativă Germană (RFG). Cinci persoane au fost anchetate şi condamnate, în ianuarie 1981, sub diferite
acuzaţii: Paul Gross (Câlnic), Matei Fakner (Sebeş), Gheorghe Hoffman (Rădăuţi), Mihail Kloss (Miercurea Sibiului), Manfred
Herbert (Sibiu). Alături de ei, alte opt persoane au primit amenzi:Vasile Lăcătuş, Petru Ovadiuc, Gheorghe Moloci, Clemente
Gherasim, Eusebie Pribeagu, Samuel Hoffman, Silvestru Tcaciuc şi Mihai Bleorţu.
„Canalul 81” a fost o acţiune care a durat din primăvara lui 1978 până în vara lui 1981, fiind concretizată sub forma a trei
transporturi, până în momentul când Securitatea i-a prins şi condamnat la închisoare. Bibliile proveneau din Republica Federală
Germană (RFG) şi erau aduse pe Dunăre cu şlepul. Securitatea a identificat un număr de 18 persoane implicate în aceste
transporturi: Constantin Georgescu (Ploieşti), Mircea Toma (Ploieşti), Ion Enea (Ploieşti), Petru Furnea (Ploieşti), Mircea
Cioată (Ploieşti), Silviu Cioată (Ploieşti), Ion Toader (Ploieşti), Filip Dincă (Ploieşti), Johann Holzmann (Braşov), Maria Delapeta
(Simeria), Fidia Delapeta (Simeria), Ion Rotaru (Bacău), Ion Răceală (Slobozia), Octavian Cureteu (Călăraşi), Horst Feder
(Sighişoara), Leca Cardes (Cluj), Titi Moise (Adjud), Pavel Crişan (Cluj). Majoritatea erau membri ai Cultului Creştin după
Evanghelie. Au urmat arestările, condamnările şi întemniţările, pentru o parte dintre cei implicaţi.
>>
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Numele
Michael Kloos
Paul Gross
Gheorghe Hoffman
Matei Fakner
Manfred Herbert
Klaus Wagner
Constantin Georgescu
Silviu Cioată
Petru Furnea
Johann Holzmann
Mircea Cioată
Horst Feder
Ioan Toader

Tabel 2 – Credincioşi condamnaţi pentru transportul de Biblii
Localitatea
Anul arestării
Condamnarea
Dobîca
1980
4 ani
Cîlnic
1980
4 ani
Rădăuţi
1980
4 ani
Sebeş
1980
4 ani
Sibiu
1980
4 ani
Sighişoara
1981
6 ani
Ploieşti
1981
6 ani
Ploieşti
1981
5 ani şi 6 luni
Ploieşti
1981
5 ani şi 6 luni
Braşov
1981
5 ani şi 6 luni
Ploieşti
1981
5 ani şi 3 luni
Sighişoara
1981
5 ani şi 3 luni
Ploieşti
1981
5 ani şi 3 luni

Închisoarea
Botoşani
Botoşani
Botoşani
Botoşani
Botoşani
Craiova
Caragiale
Caragiale
Caragiale
Caragiale
Caragiale
Caragiale
Caragiale

Cazurile prezentate mai sus nu sunt singulare. Au mai existat şi alte situaţii de persecuţii, amenzi, bătăi. De exemplu, în
septembrie 1970 la Craiova s-a desfăşurat un proces în care 17 credincioşi din biserica locală au fost judecaţi public pentru
delictul de a face parte din „gruparea dezidentă, denumită «creştinii după evanghelie» care au dus o viaţă anarhică şi străină
de principiile de convieţuire socialistă”, aceştia fiind: Emil şi Ana (Nuţi) Vizitiu, Samuel şi Maria Vizitiu, Ionel Stan, Costel şi Zora
Stan, Gheorghiţă şi Suzana Nicolae, Petrică şi Felicia Munteanu, Dalia Ghiţă, Nina Predatu, Tamara Răciulă, Chiriţă şi Elena
Sălceanu şi un student Boroiu, care a fost considerat şi „omul securităţii”. Cei implicaţi au fost aspru sancţionaţi prin amenzi
care depăşeau cu mult salariu mediu din acea vreme, iar unii dintre ei au fost daţi afară din serviciu.

PAGINI DE ISTORIE

Regimul comunist nu a permis tipărirea de literatură creştină, atât de necesară credincioşilor. A existat doar o publicaţie cu
distribuţie naţională – Calea Credinţei – Organul oficial al Uniunii Cultului Creştin după Evanghelie. Redacţia şi administraţia revistei
a suferit multe modificări de-a lungul anilor. De asemenea şi frecvenţa ei, care a fluctuat de la trei luni (1949-1981) la două
luni (1981-prezent). În anul 1952 şi intervalul 1954-1958 revista nu a apărut deloc. Şi în prezent este revista oficială a Bisericii
Creştine după Evanghelie, care apare sub conducerea unui Comitet.

T

otodată, sub sigla Cultului Creştin după Evanghelie au fost tipărite câteva cărţi de învăţătură biblică sau istorie:
***, Mielul lui Dumnezeu (Isaia 53), 1975 (47 pagini); [A. von der Krammer], Despre Duhul Sfînt, 1976 (120 pagini);
[Petru Răşcanu], Lecţiuni Biblice, 1977 (370 pagini); [Petru Răşcanu], Comentarii la Evanghelie după Matei, vol. I şi II, 1979
(833 pagini); [Edmund Hamer Broadbent], Drumul Bisericii, traducere Constantin Pascu, 1980 (365 pagini); [Petru
Răşcanu], Învăţătura Domnului Isus, 1981 (312 pagini); [Andrew Murray], Perdeaua Sfîşiată sau Gînduri asupra Epistolei către Evrei,
traducere Victor Romaniuc, 1986 (439 pagini). S-a tipărit, în două formate de buzunar, şi o Carte de cîntări a Cultului Creştin
după Evanghelie, ce conţinea un număr de 407 cântări creştine, fiind folosită în toate bisericile locale. Totuşi a fost insuficient
tipărită faţă de nevoile reale din biserici.
Regimul comunist în România s-a păbuşit odată cu revoluţia din decembrie 1989, pentru creştinii după Evanghelie
deschizându-se noi oportunităţi şi posibilităţi de implicare evanghelistică, umanitară, socială şi educaţională în anii democraţiei.

PERSECU ţI E
&
REZISTE Nţ Ă
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Aniversare Mediaș

Î

n data de 29 septembrie 2019 a avut loc la Mediaş, la Biserica Izvorul Vieţii, sărbătoarea
aniversării a 90 de ani de la înfiinţarea Adurării Creştine după Evanghelie Mediaş. La
acest eveniment au participat fraţi şi surori invitaţi cu această ocazie, foşti membrii sau
aparţinători ai bisericii de-a lungul anilor, răspândiţi prin ţară sau în diaspora. Din partea
Uniunii Bisericilor Creştine după Evanghelie au participat fraţii Cornel Haureş (la întâlnirea
de dimineaţă) şi Virgil Achihai (la întâlnirea de după amiază), care au avut mesaje biblice de
încurajare pentru biserică şi invitaţi. Din partea bisericilor surori, au avut scurte mesaje fraţii:
Dobrin Gheorghe (Biserica Baptistă) şi Gheorghe Popa (Biserica Penticostală). Din partea conducerii oraşului a participat
domnul primar Gheorghe Roman, un om binevoitor faţă de creştini. Întâlnirea a fost coordonată de fratele Vasile Bunea.
Sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului a adus multă bucurie bisericii şi motivaţie de a-L sluji mai departe pe Domnul, cu
sârguinţă şi veghere.
Aducem mulţumiri lui Dumnezeu că până aici ne-a ajutat. Ne rugăm în continuare pentru viziune şi oameni tineri care să ducă
lucrarea mai departe, spre slava lui Dumnezeu, până la revenirea Domnului şi răpirea Bisericii.
 Augustin Roşian

SCURT ISTORIC AL
BISERICII CREŞTINE DUPĂ
EVANGHELIE MEDIAŞ

Credincioşii din Mediaş au răspândit vestea bună a împăcării cu Dumnezeu prin credinţa în Domnul Isus Hristos şi
în satele apropiate: Blăjel, Boian, Micăsasa, Cetatea de Baltă, etc, şi s-au făcut în repetate rânduri botezuri în râul Târnava Mare,
atât pentru localnici cât şi pentru cei veniţi de la sate, fie români fie saşi.

PAGINI DE ISTORIE

B

iserica Creştină după Evanghelie din Mediaş a luat fiinţă ca urmare a mutării la Mediaş în anul 1929 a fratelui Nicolae
Gândilă, care în scurt timp a format un mic grup de credincioşi. Aceştia, chiar în condiţii de adversitate, s-au înmulţit,
fiind sprijiniţi şi de către fraţi din Sibiu, Ploieşti şi Bucureşti.

Dacă la început se strângeau pe strada Oituz, apoi cu chirie pe strada Victor Babeş, în anul 1935 credincioşii s-au mutat într-o
casă pe care au cumpărat-o pe strada Plevnei.
Încă din acele vremuri s-a format un grup coral mic şi o orchestră care sprijineau slujirea bisericii. S-a lucrat şi cu tinerii
separat, săptămânal, de asemenea şi cu copiii.
În perioadele de prigoană, în anii 1939, apoi în 1942-1943, credicioşilor li s-a interzis să se mai adune, sala fiind sigilată de
autorităţi. Dar ei au continuat să se adune afară din oraş la casa fratelui Ioan Samoilă, care locuia peste deal înspre Ighişul Nou,
lângă pădure, sau în casa fratelul Mantsch Johanes pe strada Viitorului.
Pe timpul funcţionării bisericii în libertate în sala de pe strada Plevnei, s-au organizat, pe lângă serviciile obişnuite, conferinţe
zonale ale fraţilor, conferinţe de tineret, conferinţe ale fraţilor saşi.
În anii 70 clădirea din str. Plevnei a fost luată de către autorităţile comuniste pentru a fi transformată în muzeu, aceasta fiind
în trecut casă conspirativă a Partidului Comunist. Fraţii au cumpărat o altă clădire, în str. Izvorului 13A, locaţie unde biserica
funcţionează şi azi.
>>
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Î

n anul 1960 fratele Gândilă a fost ales preşedinte al Uniunii Cultului Creştin după Evanghelie şi s-a mutat
la Bucureşti, responsabilitatea conducerii bisericii locale din Mediaş revenindu-i fratelui Ionel Samoilă, iar
după trecerea lui la Domnul, fratelui său Nicolae Samoilă. Din anul 1990 biserica nu mai are un singur frate
conducător, ci este condusă de către un comitet de presbiteri.

La mutarea în locaţia din strada Izvorului 13A, fraţii saşi fiind deja mulţi, au amenajat sala de la etaj, unde a
funcţionat adunarea germană, până la emigrarea lor pe rând în Germania, în jurul anului 1990.
De copiii şi de tinerii bisericii s-au ocupat succesiv fraţii Nicolae Samoilă, Gheorghe Samoilă şi Petrică Pleşa.
De-a lungul anilor, în biserică a funcţionat un cor şi periodic o orchestră, conduse de fratele Ghiţă Mărginean.
La ieşirea din comunism, biserica era numeroasă, puternică avea mulţi fraţi implicaţi în slujire, aproximativ 40,
avea un cor de cca 25 persoane, grup mare de copii, învăţaţi de două fete inimoase: Eugenia Taban şi Simona
Pleşa. Biserica avea de asemenea şi grup mare de tineret de care se ocupa fratele Petrică Pleşa. Credincioşii care
frecvetau adunarea săptămânal se ridicau în total, împreună cu aparţinători, la aproape 500 de suflete.
După 1990 s-a cumpărat o casă care a fost amenajată pentru lucrarea cu copiii. S-a lucrat pe cinci grupe de vârste
cu ei, mai multe învăţătoare s-au ocupat de cei peste 100 de copii ai bisericii. În aceeaşi locaţie a funcţionat timp de
10 ani şi Grădiniţa Creştină Prietenul Copiilor.

Î

n jurul anului 2000 mulţi dintre aceşti copii ai bisericii, care între timp au devenit tineri, au fost cuprinşi în corul
bisericii care s-a dezvoltat numeric şi calitativ, slujind biserica prin cântare timp de mai mulţi ani. Aproape zece
ani a funcţionat şi o orchestră de copii, cu mandoline, chitare şi viori care împreună cu corul au slujit aducând
bucurie bisericii şi slavă lui Dumnezeu.

La fel lucrarea cu tineretul a continuat, susţinută de fraţi dedicaţi care s-au ocupat de tineri la orele de tineret, în
tabere de vară sau în tabere de evanghelizare în Oltenia sau Dobrogea, acestea din urmă organizate în colaborare
cu fraţi din Elveţia.
În jurul anului 2010, biserica şi-a luat numele „Biserica Izvorul Vieţii”.

PAGINI DE ISTORIE

În această perioadă s-a dorit deschiderea unei noi biserici în cartierul Vitrometan, astfel între anii 2005-2008 prin
efortul fraţilor a fost construită o clădire în strada Călugăreni, pe terenul cedat în acest sens de către fratele Florea
Oprea. Aici funcţionează în prezent Biserica Creştină după Evanghelie Nr. 2, care are deja istoria ei de 11 ani.
Şi după anul 1990 biserica a continuat să organizeze conferinţe zonale, regionale, conferinţe ale lucrătorilor cu
copiii, întâlniri de surori, evanghelizări, chiar şi în colaborare cu alte biserici evanghelice din oraş, Biserica Baptistă
şi Biserica Penticostală, biserici cu care se organizează servicii comune de rugăciune la începutul fiecărui an, din anii
70.
Biserica a continuat să sprijine lucrarea de misiune în zonă, trimiţând săptămânal fraţi pentru a sprijini bisericile
mici din satele din jurul Mediaşului.
Grupul de tineri ai bisericii au slujit biserica prin cântare timp îndelungat. Zeci de cântări cântate de tineri sunt
introduse astăzi pentru a fi cântate cu întreaga biserică, prin aportul fraţilor mai tineri implicaţi în această lucrare.
Pe parcursul existenţei sale, biserica nu a fost scutită de necazuri, încercări şi probleme, dar cu ajutorul lui
Dumnezeu, toate aceste situaţii au fost depăşite.
Libertatea venită odată cu 1989 şi oportunităţi de a trăi o viaţă mai bună în occident, a făcut ca pe rând, mulţi fraţi
şi surori în special tineri, să emigreze în ţările din vestul Europei, biserica fiind astfel văduvită de tineret şi familii
tinere, în prezent numărul de tineri şi copii fiind mult, mult mai mic decât cel din anul 1990.
Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Ne încredem în El şi-i cerem ajutorul în continuare ca să putem fi o mărturie bună
şi o lumină în oraş şi în zonă, cu potenţialul pe care îl avem acum, chiar în condiţiile grele ale postmodernismului pe
care îl parcurgem.
Lui Dumnezeu îi aducem mulţumiri şi Îi dăm slavă şi cinstire, acum şi în veci de veci. Amin. 
 Samoilă Gheorghe
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Necrolog - Dumitru Florescu (1935-2019)
„Nu ştiţi că o căpetenie, un om mare, a căzut astăzi în Israel?" (2 Samuel 3:38)
Fratele Dumitru Florescu s-a născut pe 17 mai 1935, în familia
lui Nicolae şi Elisabeta din satul Dobromira, comuna Vârvoru de
Jos, judeţul Dolj. De aici s-a mutat la un unchi în Craiova, urmând
şcoala profesională şi fiind angajat la Uzina Electroputere (19531955). La puţin timp a fost încorporat în armată (1955-1957), de
unde a ieşit cu gradul de caporal, reîntorcându-se la Electroputere
(1958-1969). La vârsta de 23 de ani, pe 25 octombrie 1958, s-a
căsătorit cu Nicoliţa (Colina) Armăşelu (1939-2019), Dumnezeu
binecuvântându-i cu 11 copii, 28 de nepoţi şi 13 strănepoţi.
Continuându-şi cursurile liceale la seral, în mai 1959 a fost invitat
de colegul său, Costel Stan, la Adunarea Creştină după Evanghelie
din strada Deva nr. 24, unde i-a întâlnit pe Dumitru Tiţă, Friedirich
Mininghes, Ştefan (Nică) Vizitiu, Marin Burnea ş.a. Înţelegând
Evanghelia Domnului Isus, în special în urma unei predici a fratelui
Simion Boeriu de la Făgăraş, a rămas în adunare, primind botezul pe 3 iulie 1959. Soţia a venit în adunare
în septembrie şi a primit botezul în 18 octombrie 1959. Sora Colina i-a fost un veritabil sprijin în viaţă şi
în lucrare, ocupându-se de gospodărirea casei şi creşterea copiilor şi a nepoţilor, pentru ca fratele să se
poată ocupa de lucrarea din adunare şi din zonă. Întotdeauna a stat în spate pentru a-l ajuta cu tot ceea ce
era nevoie în lucrare.

În 1990 s-a început construcţia unei noi clădiri a Adunării Creştine după Evanghelie din Craiova, devenită
ulterior Adunarea Nr. 2. Fratele Florescu a fost implicat atât în construirea clădirii, cât şi în conducerea ei
vreme îndelungată. După inaugurarea din 1992, familia Florescu a rămas în noua adunare, unde fratele a
fost presbiter şi predicator.

PE CALEA CREDINŢEI

Fratele Mitel Florescu, cum a fost cunoscut de credincioşi, a slujit Domnului cu Evanghelia vreme de
aproape 55 de ani (1959-2014), fiind unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi învăţători din Adunările
Creştine după Evanghelie. A fost presbiter (încă de la începutul anilor ’60), responsabil al Adunării din
Craiova (1970-1987), vestitor regional în Oltenia (1970-1990) şi membru în Sfatul de Fraţi pe Ţară (19732006). A cunoscut mare parte dintre pionierii creştini după Evanghelie din România, făcând parte din a
doua generaţie a Cultului. În urma unei operaţii grele, suferită în 1968, a rămas doar cu un rinichi, fapt ce
i-a îngreunat activitatea şi viaţa, devenind o vreme pensionar medical (1969-1978), fiind apoi reîncadrat
la Electroputere până la pensie (1978-1995). Însă, în ciuda pronosticurilor medicale sumbre, a continuat
slujirea Domnului, iar El l-a ţinut în viaţă mulţi zeci de ani peste limitele presupuse de medici.

La mai puţin de două luni de la trecerea soţiei în veşnicie (9 august), pe 6 octombrie 2019 a plecat în
veşnicie la vârsta de 84 de ani. Amândoi s-au întors la Domnul la distanţă de câteva luni unul de celălalt şi
au plecat în veşnicie la câteva săptămâni unul faţă de celălalt.
Serviciile de priveghi şi înmormântare, coordonate de fratele Dan Florescu, s-au ţinut în zilele de 6-8
octombrie în Adunarea Creştină după Evanghelie Nr. 2 Craiova. Cu acest prilej au slujit, în ordinea vorbirii,
fraţii Emanuel Răduţ (Craiova 2), Dan Staicu (Craiova 2), Mircea Cioată (Logos, Ploieşti), Petru Dincă
(Emanuel, Dărmăneşti), Petru Furnea (Agape, Ploieşti), Ştefan Stancu (Emanuel, Dărmăneşti),Virgil Achihai
(Uniune/Târgovişte) şi Daniel Aninoiu (Craiova). Iar la Cimitirul Roboaica a vorbit fratele Emil Badea
(Filiaşi).
În urma dumnealui a rămas o mireasmă a Domnului Isus Cristos (2 Corinteni 2:15-16) şi un exemplu de
slujire în lucrarea Domnului. Aşteptăm clipa revederii, ancorându-ne credinţa şi încrederea în Domnul
nostru Isus Cristos, care ne va păzi pe toţi până în ziua aceea (2 Timotei 1:12).
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CONFERINŢA NAŢIONALĂ BCER-UBCE
10-12 octombrie, Braşov

L

a Biserica Creştină după Evanghelie „Bartolomeu”
din Braşov, în perioada 10-12 octombrie
2019, cu ajutorul lui Dumnezeu a avut loc
Conferinţa Naţională „Moştenirea trecutului şi
responsabilitatea prezentului, 120 de ani de mărturie
trăită şi 70 de ani de mărturie scrisă”. Motto-ul
conferinţei „Să ţinem la mărturisirea nădejdii noastre
căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa”. Evrei
10:23
Conferinţa a dorit să marcheze 120 de ani de la deschiderea
primei Adunări a Fraţilor în România şi 70 de ani de la
apariţia primului număr al revistei „Calea Credinţei”

PE CALEA CREDINŢEI

Tema anului 2019 asumată de către membrii Consiliului
Naţional este „Ucenicia” Invitat să susţină sesiunile
Conferinţei a fost fratele Czeslaw Bassara, vicepreşedinte
al Uniunii Adunărilor Frăţeşti din Polonia. Experienţele
fratelui Czeslaw Bassara a motivat fraţii din România, Anglia,
Italia, Republica Moldova, şi Germania la o reflecţie serioasă
privind facerea de ucenici.

18

Este demn de reamintit din expunerile fratelui Bassara,
chemarea fiecărui credincios, dar mai ales a fraţilor lucrători
să construiască poduri şi parteneriate. Poduri care să ajute
pe mulţi să-l cunoască pe Hristos şi parteneriate între
generaţii, între lucrători, fraţi şi surori pentru înaintarea şi
lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu.
Am primit o moştenire datorită faptului că înaintaşii noştri
au înţeles chemarea de a face ucenici, suntem responsabili
de ce facem cu această moştenire şi transmiterea ei către
generaţia viitoare.
În cadrul acestui eveniment, un moment plin de emoţie şi
bucurie a fost când fraţii noştri care s-au implicat în lucrarea
evangheliei, au depus mărturie şi au încurajat audienţa la
întărirea încrederii în Dumnezeu (vezi foto mai jos). Din
mărturiile pe care unii fraţi au ţinut să le transmită atât

Calea Credinţei, nr. 427, septembrie - octombrie 2019

public cât mai ales şi în particular organizatorilor, am înţeles
că au simţit din plin prezenţa lui Dumnezeu şi harul Lui.
De reţinut că, dacă Domnul ne ţine în viaţă, dorim să
repetăm evenimentul în anul 2020. Am programat deja
perioada. Aceasta va fi în intervalul 08-10 octombrie 2020.
Pe lângă materialele primite de către participanţi, au fost
disponibile şi cărţile scrise de fraţii noştri şi anume.
•

Rusu Ieremia: „Bazele Biblice ale dogmaticii Creştine
după Evanghelie.

•

Hrihorciuc Valentin: „Acum este timpul potrivit pentru
România”

•

Moraru Costel: „Liderul de tineret şi provocarea
generaţiei sub şaisprezece ani

•

Răduţ Emanuel: „O istorie a Adunărilor Creştine după
Evanghelie din România (1817-1918).

N

e rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze
pe fraţii care au scris şi să fie folositoare
aceste cărţi. Cred că este de datoria fiecărui
participant de a pune în practică lucrurile
învăţate şi de a transmite mai departe în Biserica locală şi
Comunitatea Zonală, pentru ca acesteasă devină de ajutor şi
de folos cât mai multor fraţi.
Bisericile Creştine după Evanghelie au nevoie mai mult ca
oricând de poduri şi parteneriate. Este bine să ne facem o
analiză şi să vedem dacă importantul „facerea de ucenici” în
contextul acestor rânduri este o prioritate clară pentru noi
şi dacă nu cumva urgentul a luat locul importantului. Merită
să amintim şi slujirea corului, fraţilor, surorilor şi tinerilor
din Biserica „Bartolomeu”, la înălţime ca întotdeauna.
Mulţumim şi ne rugăm ca Dumnezeu să răsplătească fiecare
efort făcut pentru slava numelui Său.

 A consemnat Dan Mitrea

Botez în Biserica „Filadelfia” Botoşani

Î

n data de 08 septembrie am avut din nou un
botez nou testamentar în biserica Filadelfia din
Botoşani.

Trei tineri din familia GHAZARYAN, Ela ,Isac şi
Otniel au marturisit credinta lor şi în apa botezului. La
acest seviciu au slujit: fr. Marcel Lozneanu la închinare,
fr. Petrica Ursache - mesaj pentru botez şi Stelica
Buliga la Cina Domnului. La această sărbătoare au
participat fraţi şi surori din mai multe biserici.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru atmosfera placută la
această părtăşie. Dumnezeu să fie slăvit.
 Stelică BULIGA

Botez în Biserica „Harul” Alexandria

Z

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

iua de 13 Octombrie 2019 a fost o zi
specială, unică pentru trei tineri de 19
ani şi o soră de 66 de ani care au depus
mărturie în apa botezului. Biserica a fost în
sărbătoare dar şi Cerul pentru fiecare dintre ei care
au spus HOTĂRÂT: „Îl voi urma pe Hristos până la
sfârşitul vieţii!”
Îi încredinţăm în mâna puternică a Domnului nostru!
 Aurel DOBRE

Botez în Biserica din Deva

D

e prea multe ori, după ce se întoarce
cineva la Dumnezeu şi doreşte să
primească botezul nou-testamentar se
aşteaptă un timp suficient de lung pentru
a organiza un eveniment cu mai multe persoane.
Adunarea din Deva a înţeles că nu neaparat numărul
contează, ci bucuria de a vedea oameni, mai ales
tineri, cum îşi predau viaţa Domnului Isus Hristos şi
împlinesc şi porunca botezului.
 Virgil ACHIHAI
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Botez în Biserica „Betania” Italia

C

u ajutorul Domnului, pe data de 22/09/2019
în Biserica „Betania” din Albucioni - Roma
a avut loc un botez nou-testamentar, cinci
suflete au mărturisit pe Domnul în apa
botezului, unul fiind din Nigeria.
Cuvântul Domnului a fost rostit prin fratele Măceşaru
Eliezer. (Dacă este cineva în HRISTOS, este o făptură
nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au
făcut noi.”)
 Titi PIU

Botez în Biserica Coma Ruga, Spania

Z

iua de 29 septembrie 2019, zi de mare
bucurie în biserica din Coma Ruga (Spania).
Şase tineri, cinci români şi un spaniol şi-au
mărturisit credinţa în Isus Hristos ca Fiu al
lui Dumnezeu şi Mântuitor personal, fiind mai apoi
botezaţi.

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

Toată slava să fie a lui Dumnezeu!
 Emanuel DOBRIN

Botez în Biserica Jupâneşti

Î

n data de 29 septembrie 2019 a avut loc un botez
nou-testamentar oficiat de către fraţii Iosif Băşcău şi
Onisim Mincu.

Pentru cei prezenţi, pe lângă sărbătoarea propriu
zisă, vizita fratelui Werner Keller din Elveţia a fost
un prilej pentru a îi mulţumi pentru zecile de ani în
care acesta s-a implicat în lucrarea de evanghelizare şi
contrucţia de Adunări în România.
 Iosif BĂŞCĂU
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Botez în Biserica „Sion” din Cozmeşti

D

e multe ori, în mediul rural, Adunările nu
mai organizează servicii de botez noutestamentar din cauză că tinerii care se întorc
la Dumnezeu preferă să meagă în Adunările
mari din oraşele învecinate. Faptul că la Cozmeşti s-a
organizat un botez cu cinci persoane, deşi în apropiere
era Paşcani, demonstrează faptul că mai sunt şi tineri
care doresc să facă o bucurie Adunării locale în care
au crescut şi au auzit Cuvântul lui Dumnezeu. Avem
convingerea că astfel de evenimente pot influenţa şi pe
alţi tineri în a nu pleca în Adunările mari de oraş şi a
contribui la creşterea Adunării în care au crescut.
 Ioan GAVRIL

Botez în Biserica din Tărcaia

Î

n data de 15 Sept. 2019, am avut ocazia să fim
părtaşi la bucuria tinerilor, când 2 tineri au mărturisit
credinţa lor în Isus Hristos. Mărturia lor a fost
pecetluită prin botez nou testamentar.

După masă am continuat lauda Dumnezeului nostru cu
sărbătoarea de mulţumire cu numeroase musafiri din
zona Clujului. Ziua a fost binecuvântată de Duhul lui
Dumnezeu.
 Benedek ATTILA

Evanghelizare în Mehedinţa

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit prin fraţii: Nagy
Francisc (din Crasna-Salaj), Bakó Jozsef (din Cluj Napoca)
şi alţi fraţi. Împreună cu fraţii prezbiteri, toată biserica s-a
rugat pentru binecuvântarea Domnului nostru în viaţa
tinerilor, spre slava lui Dumnezeu.

Î

n data de 10-11 august 2019, în localitatea
Mehedinţa, judeţul Prahova, a avut loc lucrarea
de evanghelizare cu cortul. Au slujit prin mesaj
fraţii Grama Gheorghe, Paul Williams, Iosif Rădoi
şi Viorel Istrate. Prin cântare au slujit grupurile de la
Moara Noua şi Brazi. Au fost prezenţi 10 copii şi 15
adulţi necreştini. Mulţumim fraţilor din Mehedinţa
pentru implicarea lor şi tuturor celorlalţi participanţi.
 Viorel ISTRATE
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Tabără seniori în Braşov
„Să te scoli înaintea perilor albi şi să cinsteşti pe bătrân. Să te
temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.” (Leviticul 19:32)

D

e mai mulţi ani, Adunarea din Bartolomeu
Braşov doreşte să îşi exprime aprecierea
faţă de mulţi credincioşi în vârstă
organizând pentru ei o tabără în
împrejurimile Braşovului.Vorbind cu fratele Ştefan
Florin despre această tabără, am realizat cât de mult
sunt preţuiţi cei în vârstă de către tinerii din Braşov,
atitudine ce ar trebui urmată şi în alte locuri.
Şi cu acest prilej s-a dovedit că nu banii contează, ci
implicarea şi dorinţa de a exprima aprecierea faţă de acei
credincioşi, fraţi şi surori, care astăzi sunt vârstă, suferinzi,
cu posibilităţi materiale reduse, dar ce bucurie am văzut
pe faţa lor datorită organizării acestei tabere!
 Virgil ACHIHAI

Olimpiada de Religie AER

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

„Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: «Învăţătorule,ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?»” (Matei 19:16-26)

C

onform versetului 1 din acelaşi capitol, Isus se afla în Pereea, teritoriu al evreilor de dincolo de Iordan.
Cele 3 Evanghelii sinoptice vorbesc despre faptul că, aici, Isus binecuvintează copilaşii. După ce S-a
despărţit de copilaşi, la El vine un tânăr bogat, un fruntaş, ne spune Luca, adresându-i o întrebare: “Ce bine
să fac, ca să am viaţa veşnică?”. Această întrebare este considerată de către teologi cea mai importantă
întrebare. Orice om ar trebui să şi pună această întrebare măcar o
dată în viaţă! Mai important ar fi să caute şi să gasească răspuns la
această întrebare!
Dragi tineri, această lecţie este valabilă şi astăzi. Tânărul probabil
cunoştea bine Cuvântul lui Dumnezeu. Ca orice fruntaş/fariseu, Îl
şi împlinea până într-un anumit punct. Problema lui era că nu avea
Cuvântul în inimă, aşa cum spune David in Psalmul 119. Ce minunat ar
fi dacă am avea Cuvântul lui Dumnezeu în inimă şi în gând, dacă L-am
împlini şi dacă L-am spune şi celor din jurul nostru!

O

ocazie cu totul specială de a învăţa şi de a aprofunda
minunatul Cuvânt al lui Dumnezeu o reprezintă
OLIMPIADA DE RELIGIE - ALIANŢA EVANGHELICĂ,
la care vă încurajez din tot sufletul să participaţi!
Dumnezeu a îngăduit aceste vremuri în care ne putem bucura
de sprijinul autorităţilor în ceea ce priveşte desfăşurarea acestei
olimpiade, de aceea, haideţi să beneficiem şi de acest mare har!
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
 Dumitru BÂRCĂ
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Conferinţă consiliere Câmpina

Î

n perioada 07 - 10 Septembrie 2019, la Biserica
Creştină după Evanghelie din Câmpina a avut loc
predarea unui Curs Fundamental de Consiliere
Creştină (Cristocentric), unde au participat creştini
din bisericile din Câmpina, Băicoi, Târgşoru Vechi.
Cursul a fost predat de Nelu Poenar - Învăţător Biblic şi
Trainer în Consiliere Creştină, membru al bordului SFCC
(Şcoala de Formare în Consiliere Creştină - Asociaţia
Consilierilor Creştini din Romania), cât şi co-trainerii:
Pastor Beniamin Şeican, Otniel şi Daniela Murza.
Acest curs fundamental de consiliere creştină, asigură o
instruire generală în domeniul consilierii creştine, ajută
participanţii să se cunoască mai bine pe ei înşişi, nevoile
personale, cât şi ale altora.
 Viorel ISTRATE

Vizita fraţilor din Germania

A

m avut deosebita plăcere să avem părtăşie la Conferinţa Naţională de la Braşov, în perioada 10-12
octombrie 2019, cu fraţi din Germania.

Sunt bucuros şi încurajat de dragostea şi pasiunea fraţilor pentru lucrarea Domnului. În această călătorie am întâlnit
lucruri care ne-au motivat, dar sunt şi aspecte ce trebuiesc îmbunătăţite.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care îl primim în lucrare prin intermediul frăţietăţii din Germania.
Totodată suntem recunoscători fraţilor care se pun la dispoziţia Lui. Ne rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie
peste familiile şi lucrarea în care sunt implicaţi.
Dumnezeu să fie lăudat în toate.
 Dan MITREA
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După conferinţă, împreună cu fraţii: Nikesch Rainer, Nikesch Dieter, Uwe Gartner, Peter Zimmermann şi
Dietrich Uhr, am vizitat proiecte din România, Ucraina şi Republica Moldova (aprox. 3400 km).
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