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un pas înainte pe

editura

Calea Credintei

Adu-ţi aminte dar cum ai
primit şi auzit!*
(Apoc. 3:3)

M

i se întâmplă uneori să privesc în viitor, încercând
să conturez o imagine despre ce voi fi eu, cei dragi
mie, aceia de aproape sau de departe. O astfel de
încercare, am convingerea că nu mă caracterizează
doar pe mine, ci pe mulţi, foarte mulţi oameni. Privind fireşte,
acel viitor, de obicei, arată bine şi mă entuziasmează. Tot aşa
şi omul duhovnicesc, prin credinţă, se gândeşte la viitor, dar
într-o altă lumină, o altă călăuzire. Specific, cred eu, omului cu o
credinţă vie în Dumnezeu, este că viitorul are conţinut, nu este
doar un „vis” ce nu se va împlini niciodată. Iar conţinutul îşi are
„izvorul” în lucrarea Domnului Isus de răscumpărare a omului
prin credinţa în jertfa Sa.
Dar viitorul nu este ceva ce se va clădi începând cu „ziua
de mâine”, ci este o continuare a prezentului, unde s-a ajuns
datorită a ceea ce s-a întâmplat în trecut!
Istoria umanităţii poate fi văzută ca şi trecut, prezent, viitor. Însă,
realitatea care vine din cunoaşterea Adevărului („Veţi cunoaşte
adevărul şi adevărul vă va face slobozi.” – Ioan 8:32) mă face să
înţeleg, sub călăuzirea Duhului Sfânt, că pentru Dumnezeu este
un permanent „ACUM” sau „ASTĂZI”! Totul se schimbă, în
funcţie şi de trecut, prezent, viitor, doar El rămâne Acelaşi („Isus
Cristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” – Evrei 13:8).

După aceea a continuat să se dezvolte, s-a extins în toată ţara
(acum şi în diaspora) şi cu siguranţă are viitor! Dar cum va fi
acela, depinde de mulţi factori şi fiecare dintre noi, care neam întors la Dumnezeu şi am „îmbrăţişat” această învăţătură,
avem obligaţia să ne întrebăm: de ce Dumnezeu, în planul Său,
a făcut să ajungă şi în România învăţătura şi practica Fraţilor?
De asemenea, în condiţiile de dezvoltare şi prezenţă în spaţiul
evanghelic şi religios din România anului 2020, mai păstrăm noi
astăzi caracteristicile învăţăturii şi practicii de la începuturi?
Numele, de multe ori transmite o parte din sistemul de valori
prin care o organizaţie, uneori şi o persoană, se defineşte în
relaţia cu exteriorul. De asemenea, în cazul persoanelor, poate
defini o parte a caracterului. Dar în cazul unei organizaţii, numele
transmite, sau ar trebui să o facă, identitatea acesteia. În cazul
Bisericilor pot apărea mişcări de înnoire sau chiar, printr-o
rupere totală instituţională, noi organizaţii cu caracter religios.
Dar ca acestea să fie sau să devină relevante, trebuie clarificate
aspecte precum:

conţinutul doctrinar, ce crede noua organizaţie despre
relaţia Dumnezeu – om;

•

definirea ritualului religios – punctarea clară a practicelor
publice şi/sau private;

•

determinarea structurii organizatorice, în interior şi în
relaţia cu exteriorul;

•

caracteristicile morale ce o deosebesc de ceilalţi şi prin
care se călăuzeşte în viaţa individuală, de grup (familie),
comunitate, lume.

Un grup de oameni determinaţi şi de încredere cu un ideal
realizabil, capabil să atragă şi pe alţii, pot produce mari schimbări.
Cu atât mai mult oameni ai credinţei şi un CREZ izvorât dintr-o
descoperire a Duhului Sfânt din Scriptură, pot produce MINUNI!
Ca şi creştini după Evanghelie suntem parte a lucrării minunate
a lui Dumnezeu, de a trezi pe români din „indiferenţa şi letargia
religioasă” care ne caracterizează acum peste 100 de ani.
Vremurile începutului creştinilor după Evanghelie în România,
chiar dacă astăzi mulţi nu înţeleg sau nu sunt interesaţi de acest
aspect, cu siguranţă că nu au fost comode sau uşoare.
Viitor există doar când înţelegând planul lui Dumnezeu, tu ca om
îţi îndeplineşti partea făcându-te astfel auzit, cunoscut, de dorit,
relevant pentru vremea în care apari şi doreşti a te dezvolta.
Avea nevoie România, acum aproape 120 de ani, de mesajul
evanghelic şi forma de organizare specifice fraţilor? Cu siguranţă,
da! S-a transmis mai departe acel specific unic al „fraţilor”? Cu
siguranţă, da! Păstrăm astăzi acel specific? Mai greu de răspuns,
deoarece se cere o analiză obiectivă a ceea ce este astăzi
Biserica Creştină după Evanghelie din România!

EDITORIAL

Mişcarea Fraţilor, prezentă în România sub denumirea de
„creştini după Evanghelie” (ce frumos, ce responsabilitate de
împlinit!), a început cu deschiderea primei adunări în 1899.

•

Istoria poate fi văzută şi definită, cercetată sub multe aspecte.
Unul dintre cele mai importante este, cred eu, că trebuie văzută
ca VIAŢA ce a trecut, dar se scrie în continuare. Înaintaşii
noştri în credinţă au scris, cu viaţa lor, istoria noastră. Suntem
recunoscători lui Dumnezeu pentru aceasta, dar şi mulţumitori
că am avut aşa înaintaşi?
Discuţia despre identitate religioasă, cât mai ales asumarea
unei gândiri şi trăiri religioase, a fost, este şi va fi pentru orice
adolescent sau tânăr, dar nu numai, o problemă care pe lângă
aspectul personal, are şi o latură comunitară. Ceea ce s-a început
în familie, se continuă în şcoală sau în grupul de prieteni care îţi
împărtăşesc o anumită convingere despre Dumnezeu.
>>
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D

oameni care au înţeles chemarea de a fi ucenici ai Săi, adică de
a trăi conform doar Scripturii şi nu Sfintei Tradiţii, a obiceiurilor
moştenite sau unui creştinism formal, fără conţinut, axat pe
sărbătorirea cu fast a unor evenimente, urmată de o trăire în
contradicţie cu credinţa exprimată de sărbători.

În acest context, „lupta” cu mentalitatea vremii, opoziţia
regimului de atunci, cât şi a Bisericii majoritare nu a fost nici
uşoară, nici de neluat în seamă.

L-am cunoscut personal doar pe fratele Marin. La o căsătorie
eram mai mulţi tineri care visau cu ochii deschişi la viitoarea lor
nuntă. Fratele Marin s-a apropiat de mine, nu ştiu de ce, şi m-a
întrebat: Câţi ani ai tinere şi câţi ani vrei să trăieşti? Imediat am
răspuns: Cât mai mult! Răspunsul fratelui Marin a fost acesta:
Crede în Domnul Isus şi vei trăi veşnic!

ar una este să te identifici ca fiind o persoană
religioasă, iar cu totul alta este să trăieşti şi să
practici, într-o comunitate de credinţă, ceea ce
crezi. Formarea doar în familie şi la nivel personal a
identităţii religioase, chiar dacă este posibilă, este foarte probabil
să nu treacă „testul” împărtăşirii sentimentelor religioase cu alţii
care au aceleaşi convingeri, cât şi în dialog sau confruntare cu
alţii care nu îţi împărtăşesc convingerile.

Mulţumim Domnului că familii precum cea a fratelui Ionescu şi
Constantinescu s-au început în puterea Domnului, nu a lor, în
călăuzirea Duhului Sfânt şi nu cea personală.
Noi, cei de astăzi, avem multe de învăţat de la oameni ai credinţei
ca ei. Prin puterea lui Dumnezeu, au trăit prin credinţă şi au
arătat puterea credinţei.
Cât de mult mă identific eu astăzi cu credinţa lor în simplitatea
închinării, Masa Domnului în fiecare duminică, un instituţionalism
extrem de redus, dragoste de fraţi, conducere pluralistă prin
presbiteri, misionarism în celelalte regiuni ale României? Dar
înţeleg şi de ce au apărut neînţelegeri între unii fraţi, cu viziuni
diferite asupra dezvoltării viitoare?

EDITORIAL

Pot aprecia faptul că unii dintre ei au plecat la studiu în
Germania sau Elveţia sau că alţii s-au întors din ortodoxie, dar
fără să aducă cu ei învăţături sau practici specifice Bisericii din
care au ieşit!
Orice încercare de „recuperare” a unui manuscris şi de
prezentare a lui peste zeci de ani reprezintă nu doar un act de
îndrăzneală editorială sau istorică, datorată aducerii la lumină a
unor date, evenimente, oameni, fapte ce au fost prezentate altfel
până acum, cât mai ales o datorie morală faţă de înaintaşi, atunci
când înţelegi că un grup de oameni sau o organizaţie sunt ceea
ce sunt datorită lor. A cunoaşte şi a te identifica cu aceia de
dinaintea ta, practic a urma pe cineva, a „călca” pe urmele paşilor
săi/lor, a le folosi experienţa de viaţă ce se regăseşte acum în
scrieri, reprezintă o valoare fundamentală a oricărei comunităţi
religioase, politice sau sociale.
Răspândirea creştinismului s-a întemeiat pe chemarea Domnului
Isus de a Îl urma: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de
oameni.” (Matei 4:19).
Cristos ar fi putut să facă totul absolut fără nici o implicare
umană! El este Dumnezeu, nu are nevoie de nimeni şi de nimic
pentru a aduce la împlinire planul lui Dumnezeu Tatăl. Dar nu
a făcut aşa, ci a ales şi a chemat pe ucenici ca să-I fie împreună
lucrători. Dumnezeu doreşte ca omul să lucreze dimpreună cu
El. Ca fiinţe omeneşti suntem plini de slăbiciuni şi lipsuri. Dar,
harul Lui ne este îndeajuns!
Pe calea urmării Domnului Isus şi a predicării Evangheliei, pe
drumul sfinţeniei, nu se porneşte din proprie iniţiativă. Sau, chiar
dacă porneşte aşa, nu va dura mult. Trebuie să fie o chemare,
urmată de pregătire şi de trimitere.
Oprea Teodorescu şi Marin Ionescu au fost doi dintre acei
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Sunt amintiri care nu pot fi uitate. Dar şi realităţi trecute
pe care suntem datori să nu le uităm atunci când vorbim
de responsabilitatea de a transmite mai departe „frumoasa
moştenire” de credinţă primită prin astfel de fraţi. Nu este loc
acum să îi amintim pe alţii, dar au fost mii şi mii de bărbaţi şi
femei ale credinţei care ne-au lăsat o comoară de mare valoare
spirituală, ce nu trebuie aruncată la „coşul uitării” sau, mai rău, la
coşul de gunoi al istoriei.
Uniunea, indiferent cine este în fruntea ei pentru o vreme, are
obligaţia de a căuta, identifica şi readuce în prezent scrieri ale
înaintaşilor noştri în credinţă. Aceasta o pot face mulţi dacă
doresc, dar un istoric creştin o poate face mult mai bine decât
un economist, sau profesor, sau inginer creştin. Aceasta deoarece,
fără să jignim pe nimeni, este nevoie şi de puţin mai multă cultură
generală, pasiune, timp, dedicare, pregătire anterioară într-un
domeniu ce presupune nu doar înţelegerea istoriei, capacitatea
de a o pune în cuvinte, propoziţii, fraze, cât şi o pregătire de ani
sau zeci de ani. O carte de istorie sau despre istorie nu o poate
scrie oricine, dar istorie putem scrie fiecare dintre noi, prin
vieţile noastre, în generaţia noastră.

P

rin această carte, dorim să nu bifăm doar un nou
volum rescris după viaţa altora, ci să continuăm să
căutăm noi surse, chiar şi orale, prin care să ne putem
raporta mai bine la trecutul nostru ca şi creştini după
Evanghelie. Aceasta deoarece, fără să fim cu adevărat conştienţi
de frumuseţea simplităţii vieţii de credinţă a înaintaşilor noştri,
vom căuta să „importăm” modele eclesiologice, inclusiv de
conducere sau mai ales în conducerea adunării locale, străine
atât de Scriptură cât şi contrare a ceea ce au început şi practicat
fraţii de dinaintea noastră. Cu siguranţă că nu au fost creştini
desăvârşiţi, nici noi nu suntem. Dar au trăit cu credincioşie ceea
ce au crezut, şi au crezut ceea ce Scriptura, prin Duhul Sfânt,
clarifică privind aspectele conducerii prin presbiteri! Nu prin alte
forme de organizare, ce devin din ce în ce mai „de dorit” pentru
unii dintre contemporanii noştri.
Înaintaşii noştri au scris istorie, iar noi astăzi o citim în cărţi. Dar
cel mai important este să scriem propria noastră istorie, prin
fapte ale credinţei în Domnul Isus. Şi oricât de mult am realiza în
viaţa aceasta, să ne bucurăm, alături de milioanele de credincioşi
din trecut, privind prin credinţă în viitor, la revenirea Domnului
Isus, şi la realitatea că numele noastre sunt scrise în ceruri! 

 Virgil ACHIHAI

*Articol prezentat în Cuvânt Înainte al cărții „Istoricul Adunărilor Creștine
după Evanghelie din România”, scris de Gh. Oprea Teodorescu și Marin
Ionescu.

? David CIUCUR

viața, ca o călătorie
pe munti
‚ si
‚ prin vãi

„În credinţă au murit toţi aceştia... mărturisind
că sunt străini şi călători pe pământ” (Evr. 11:13)

PE CALEA CREDINŢEI

evrei 11:13

De pe Muntele Pierzării,
pe Muntele Moria.

V

enim în lumea aceasta fără voia noastră, fără să cunoaştem
mai dinainte această lume, dar având un destin, o soartă,
pe care trebuie s-o cunoaştem şi un ţel pe care trebuie
să-l atingem până la sfârşitul vieţii. Cei care L-au întâlnit
pe Domnul Isus Hristos şi au crezut în jertfa Sa ispăşitoare, au ca
ţel final Cetatea Cerească, „care are temelii tari, al cărei meşter
şi ziditor este Dumnezeu”, Patria Cerească, spre care călătoresc:
„sunt în căutarea unei patrii, o patrie mai bună, o patrie cerească”.
Patriarhul Iacov, când răspunde lui Faraon, zice: „Zilele anilor
călătoriei mele sunt de 130 de ani. Zilele anilor vieţii mele au fost
puţine la număr şi rele şi n-au atins zilele anilor părinţilor mei, în
timpul călătoriei lor”.

>>
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D

eci omul intră în lumea aceasta cu un scop, are în
faţă un ţel, pe care trebuie să-l atingă, cu ajutorul
lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Dumnezeu Tatăl
a trimis în lume pe Fiul Său, ca să ne ducă spre
staulul odihnei şi păcii, de pe Muntele lui Dumnezeu.
Dacă ne uităm cu atenţie la întreaga lume creată de
Dumnezeu, observăm, chiar şi în cele mai mici lucruri, că
toate au fost create cu un scop. De acest scop, de acest
telos, se ocupă şi astăzi oamenii, domeniul acesta numinduse domeniul teleo-logic. Pentru ca omul să-şi cunoască
scopul propriu, trebuie să studieze o altă disciplină, un alt
domeniu, care se numeşte teo-logie.
Dumnezeu a creat omul şi l-a pus în mijlocul celei mai
minunate grădini, numită grădina Edenului, sau grădina
paradisului, cum se mai numeşte ea. Dar după cădere, păcatul
a cuprins întreaga lume, obligându-L pe Dumnezeu s-o
pedepsească, prin potop. A existat o şansă ca lumea nouă
să trăiască mai aproape de Dumnezeu, dar treptat, treptat,
s-a îndepărtat tot mai mult, ajungând să trăiască şi să se
închine pe aşa numitul Munte al Pierzării, unde Solomon
a construit temple pentru cei trei idoli, la care oamenii se
închină şi astăzi: zeiţa Astarteea, zeul Chemoş şi zeul
Milcom (Moloh) (1Imp.11.7; 2 Imp. 23.13).
Dar astăzi se mai închină oamenii acestor zeităţi despre care
nici n-au auzit? Nu numai că se închină, dar le aduc şi jertfe din
plin, doar că nu mai fac referire la aceste zeităţi, închinarea lor
face acum parte din lucrurile normale ale societăţii.

PE CALEA CREDINŢEI

Zeiţa Astarteea.

E

ra zeitatea supremă la fenicieni, numindu-se zeiţa
sexualităţii. Se spune, în poveste, că s-a căsătorit
cu fratele său şi a avut doi băieţi, Potos (Poftă) şi
Eros (Dorinţă). Evreii o numeau femeia diavol a
plăcerii. La greci o găsim pe Afrodita şi Adonis, la romani
pe Venus şi Cupidon.
Nu a ajuns astăzi sexualitatea idolul la care se închină toţi
oamenii? Adolescenţi, tineri, maturi şi bătrâni, fără excepţie!
Adulterul a ajuns pricină de laudă, curvia şi preacurvia un lucru
normal, de necondamnat, pornografia o preocupare generală,
dar şi incestul, crimele pasionale, pedofilia, devierile de natură
sexuală îngrozesc lumea normală, dacă ea mai există!
Nu există aproape nici o emisiune TV, nici o carte, nici un
film, în care oamenii să nu se închine zeiţei Astarteea. Această
închinare a dezumanizat omul, l-a animalizat chiar, pentru că
asemănarea cu Dumnezeu a pierdut-o de mult.
Dacă rămâi pe Muntele Pierzării, eşti pierdut, pentru că
valea acestui Munte se numeşte Valea Hinom, legată de Valea
Gheenei, asemănată de Domnul Isus cu iazul de foc şi de
pucioasă. Cu orice efort, cu orice preţ, trebuie să pleci de
pe acest Munte! Orice întârziere, te apropie de pierzare, aşa
cum este şi denumirea acestui Munte.

6
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Zeul Chemoş

E

ra zeul moabiţilor, vecinii din est ai lui Israel. Se mai
numea şi Distrugătorul, pentru că distrugea vieţi!

Ce presupunea închinarea la acest zeu? El cerea
aducerea copiilor ca ardere de tot. Era un întreg
ceremonial de jertfire a copiilor. Ambii părinţi trebuiau să
aducă copilul care era adus jertfă, chiar dacă unul dintre ei
putea să nu fie de acord. Copilul se lega pe altar, sau era
pus în braţele idolului imens, idol care se încălzea până la
incandescenţă. Ne putem închipui ce mai ţipau de durere acei
copilaşi!
Se mai închină astăzi oamenii la Chemoş? Mai mult ca
niciodată. La nivel mondial sunt omorâţi anual 50-60 de
milioane de copii nenăscuţi, prin avorturi. În ţara noastră se
fac 170 de avorturi pe zi, iar femeile, în înţelegere cu soţii lor,
îi aduc jertfă ca ardere de tot lui Chemoş.
Este omorârea copiilor nenăscuţi un păcat? Cu siguranţă că
da! Dacă mamele ar simţi durerea copiilor chiuretaţi, n-ar
mai face în viaţa lor vreun avort! Dar plata păcatului este
moartea, aceeaşi ca pentru închinarea la zeiţa Astarteea.

Zeul Milcom-Moloh.

E

ra urâciunea amoniţilor, vecinul din sud-est al lui
Israel. Moloh era un simbol al cruzimii, al răutăţii,
al lăcomiei de bunuri materiale, lăcomie ce
presupune un egoism fără margini. Alergarea
după bunurile materiale dez-umanizeaza omul, creează
o competiţie acerbă care nu mai ţine seama de nici un
sentiment omenesc, de nici o milă. Suntem gata să omorâm
cu pietre pe străinii care ne-ar lua locurile de muncă, dar pe
care nici nu le vrem, ne-am călca în picioare să cumpărăm noi
mai mult, când este în joc binele nostru, cum se observa în
timpuri grele.
Egoismul ne-a făcut indiferenţi la nevoile şi suferinţele
celorlalţi, am ajuns într-o stare de alienare, de înstrăinare, unii
faţă de alţii, trecem indiferenţi pe lângă cel căzut la pământ şi
nu ne interesează dacă aproapele nostru are ce mânca, sau cu
ce se îmbrăca.

Exemplul lui Crassus, cel mai bogat om de pe pământ din
vremea sa, este edificator: când l-au prins duşmanii lui, l-au
omorât turnându-i aur topit pe gât, parcă spunând: „satură-te
de bogăţia ta”!
Întreaga lume de astăzi a ajuns un Munte al Pierzării, pentru
că ne închinăm sexualităţii, materialismului şi distrugem
vieţi nenăscute! Cu siguranţă că există iad, dar acesta a fost
pregătit diavolului şi îngerilor săi, nu pentru oameni. Dar
aceştia vor ajunge cu siguranţă şi ei acolo, dacă nu părăsesc
Muntele Pierzării, vecin cu Valea Gheenei.

Dar cum să scapi de pe
Muntele pierzării şi unde să
te duci?

Se înalţă mai presus de munţii Libanului, mai presus de
orice munţi şi ajunge până la ceruri, la înălţimea veşniciei
lui Dumnezeu! După ce realizezi şi experimentezi această
măreţie a harului lui Dumnezeu, porneşti spre cucerirea altor
munţi ai călătoriei vieţii tale, trecând cu bucurie şi prin alte
văi, pentru că la cruce ai lăsat povara păcatelor tale! 

(Va urma: De pe Muntele
Moria în Câmpia Iordanului).

A

proape de Muntele Pierzării este Muntele Moria,
pe care se găseşte înălţimea Golgota.

Dar cum să treci pe Muntele Moria, care este
calea? Există un ghid de călătorie, există o hartă,
care se găseşte în Biblie, în Biblia care este Cuvântul lui
Dumnezeu. ”Întrebaţi care sunt cărările cele vechi,
care este calea cea bună, umblaţi pe ea şi veţi găsi
odihnă pentru sufletele voastre (Ier. 6:16).
Elihu spune: „Vei scăpa, dacă se găseşte pentru tine un
înger mijlocitor, care vesteşte calea pe care trebuie
s-o urmezi” (Iov 33:23).

PE CALEA CREDINŢEI

Dumnezeu însuşi îl întreabă pe Iov: „Unde este calea care
duce la locaşul luminii”? Şi tot El răspunde, uşor ironic:
„Ştii... că atunci erai născut”!
Pe Muntele Moria Dumnezeu l-a trimis pe Avraam să aducă
jertfă pe fiul său, o preînchipuire a jertfei Fiului lui Dumnezeu,
Isus Hristos, la sfârşitul vremurilor. Pe Muntele Moria,
la Golgota, Domnul Isus S-a adus jertfă pentru păcatele
omenirii, purtând păcatele în Trupul Său, pe lemnul crucii.
Calea spre Muntele Moria se numeşte „Calea Credinţei!”
Dar pentru a beneficia de această jertfă, de iertarea păcatelor,
trebuie să părăseşti Muntele Pierzării şi să ajungi la Golgota!
Ce găsim la Golgota? O cântare mai veche spune: „Mergând
la Golgota-ai să vezi, izvorul acela frumos, ce curge din
Domnul Isus, fiind El în coastă străpuns”!
La Golgota, sângele sfânt al Mielului lui Dumnezeu ne curăţă
de orice păcat, prin credinţă. Şi ne vindecă de boala păcatului.
Nu vor unii să părăsească Muntele pierzării, pentru că şi-au
cumpărat o pereche de boi, o palmă de pământ, sau tocmai
s-au însurat? Veniţi împreună cu partenera şi să lăsaţi boii să
pască pe palma de pământ cumpărată! Domnul Isus cheamă şi
astăzi: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi veţi găsi
odihnă pentru sufletele voastre!
Ce munte măreţ Muntele Moria, cu înălţimea lui, Golgota!
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Planul lui Dumnezeu
pentru binele nostru
(ROMANI 8:28-39)

PE CALEA CREDINŢEI

revelat

8

E

neîmpiedicat

experimentat

pistola apostolului Pavel către Romani a fost scrisă în anul 56-57 d.Cr., pe când se afla în Corint în cea de-a treia
călătorie misionară (53-67 d.Cr.). Supranumită, de către teologul elveţian Frédéric Louis Godet (1812-1900),
„Catedrala credinţei creştine”, epistola a fost scrisă atât pentru a explica planul lui Dumnezeu de mântuire, cât
şi pentru a-i încuraja pe creştinii din Roma în viaţa lor de fiecare zi.
Epistola, profund doctrinară, poate fi împărţită în şase secţiuni: starea sub păcat (1:1-3:20), salvarea din păcat
(3:21-5:21), sfinţirea credincioşilor (6-8), suveranitatea lui Dumnezeu (9-11) şi slujirea creştină (12-16). Capitolul 8
este punctul culminant al secţiunii despre sfinţire, care, la rândul său, poate fi împărţit în alte trei mici subsecţiuni,
în care se prezintă faptul că credinciosul este necondamnat de lege (v. 1-4), este neobligat de fire (v. 5-17) şi este
nedespărţit de Cristos (v. 18-39). Iar pasajul cuprins între versetele 28 şi 39 este considerat „Everestul Evangheliei”,
în care apostolul Pavel dezvăluie faptul că întregul plan al mântuirii îşi are originea în planul pe care Dumnezeu l-a
alcătuit în Sine Însuşi din veşnicie.
Planul lui Dumnezeu pentru binele nostru este:
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Un plan revelat (v. 28-30)

D

e la început apostolul prezintă planul lui
Dumnezeu ca pe ceva cunoscut de credincioşi,
prin folosirea verbului „ştim”, care arată că planul
este descoperit credincioşilor: „ştim că toate
lucrurile lucrează împreună spre binele..” (v. 28). Este un
verset atât de cunoscut şi de popular în rândurile noastre
şi atât de folosit în încurajările pe care ni le transmitem unii
altora, încât rareori ne oprim să medităm la ce ştim şi cine
sunt cei care ştiu. Şi mai mult de atât, să vedem dacă ştim
bine ceea ce presupunem că ştim.
Apostolul scrie despre un bine al „celor ce iubesc pe
Dumnezeu” care, de fapt, sunt cei „ce sunt chemaţi după
planul Său”. Nu se poate să-L iubeşti pe Dumnezeu fără
să fi chemat în planul Său, şi nu se poate să fi chemat de
Dumnezeu şi să nu-L iubeşti. Da, toate lucrurile lucrează
împreună (în alte traduceri apare „Dumnezeu lucrează”)
pentru binele credincioşilor chemaţi de El şi care Îl iubesc
pe El. Dar, „noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan
4:19).

Deşi este o amplă dezbatere cine sunt cei „aleşi” aici,
accentul textului cade pe scopul planului şi nu pe subiecţii
lui. Scopul planului este ca credincioşii „să fie asemenea
chipului Fiului Său” (v. 29). Nu identitatea celor aleşi e ideea
centrală, ci planul lui Dumnezeu care se împlineşte în viaţa
credincioşilor Săi pentru asemănarea, tot mai mare, cu
Domnul Isus Cristos.
Prin urmare, în suveranitatea şi în providenţa Lui, Dumnezeu
orchestrează fiecare eveniment din viaţa noastră pentru
binele nostru şi ca să împlinească în noi planul Său pentru
asemănarea cu Domnul Isus. Binele nostru nu este noi să

Un plan neîmpiedicat
(v. 31-36)

C

el de al doilea aspect, pe care îl prezintă apostolul
Pavel, este faptul că planul lui Dumnezeu nu
poate fi împiediat de nimeni şi de nimic. Pentru
a demonstra acest adevăr, apostolul pune o serie
de şapte întrebări, care se pot naşte din eventualele nelinişti
ale credincioşilor, care pot fi sintetizate în patru întrebări
care încep cu „Cine?”: „Cine va fi împotriva noastră? (v. 31)”,
„Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? (v. 33)”,
„Cine-i va osândi? (v. 34)”, „Cine ne va despărţi pe noi de
dragostea lui Cristos? (v. 35)”. Cine...?
Şi ca răspuns la aceste întrebări, apostolul dă patru asigurări
din partea lui Dumnezeu. În primul rând „Dumnezeu este
pentru noi” (v. 31), adică este de partea noastră, de aceea
nimeni nu poate fi împotriva noastră. Apoi, Dumnezeu „ne va
da fără plată, împreună cu El [Cristos], toate lucrurile” (v. 32).
Dumnezeu „este Acela care-i socoteşte neprihăniţi” (v. 33), îi
justifică, îi îndeptăţeşte pe cei aleşi de El. Şi în cele din urmă,
Dumnezeu ne primeşte prin Domnul Isus, care „a murit” şi
„a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru
noi” (v. 33). Aceşti „noi” sunt cei care au trecut prin procesul
prezentat mai sus.
Planul lui Dumnezeu nu poate fi împiedicat. Nimeni şi nimic
din lumea vizibilă sau invizibilă nu ne poate despărţi pe noi
de planul lui Dumnezeu, care este spre binele nostru veşnic.
De aceea, nu este nevoie să ne frământăm cu privire la ce
va face Dumnezeu, deoarece El este de partea noastră şi
nu împotriva noastră, şi este vrednic de încredere în lumea
aceasta!
Dumnezeu Îşi urmăreşte întotdeauna planul Lui şi scopul
Lui în viaţa noastră. Dar El nu ne-a descoperit niciunuia tot
planul pe care îl are cu noi personal, ci ni-l descoperă treptat
în funcţie de contextul şi starea în care ne aflăm. Nici unul nu
ştim tot ce se va întâmpla cu toată viaţa noastră, dar trebuie
să ştim că suntem în planul lui Dumnezeu şi că planul acesta
se va împlini cu noi. Scopul final al lui Dumnezeu este binele
nostru veşnic, chiar dacă pe moment noi nu înţelegem de ce
ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă în viaţa aceasta. E greu
de acceptat şi de înţeles, mai ales atunci când ne confruntăm
cu situaţii grele. Dar siguranţa pe care o avem, că suntem în
planul Lui, ne dă puterea de a merge mai departe. La multe
situaţii din viaţa noastră, răspunsurile le vom afla abia în
veşnicie. Până atunci, să umblăm prin credinţă cu Dumnezeu
şi în ascultare de Cuvântul Său, fiind mântuiţi prin Domnul
Cristos!
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Planul lui Dumnezeu are două etape inseparabile. Prima
este etapa veşniciei (v. 29), când planul a fost iniţiat de
Dumnezeu, şi cuprinde cunoaşterea (alegerea) şi hotărârea
(predestinarea): „Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai
dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului
Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai
mulţi fraţi.” Apostolul Pavel foloseşte verbul „προώρισεν/
proorisen”, tradus de Cornilescu cu „a hotărât”, care
înseamnă „a fi destinat dinainte”, care mai este regăsit şi în
alte patru locuri din Noul Testament (Faptele Apostolilor
4:28, Efeseni 1:5, 11, 1 Corinteni 2:7). A doua este etapa
istoriei (v. 30), când Dumnezeu a implementat planul în
lume, şi cuprinde chemarea (eficace), îndreptăţirea (socotit
neprihănit) şi proslăvirea (glorificarea): „Şi pe aceia pe
care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe
care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe
care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.” Planul iniţiat de
Dumnezeu a fost implementat de El, şi are ca punct final
glorificarea credincioşilor, iar El va face totul până la punctul
acesta. Dumnezeu nu se opreşte pe parcursul planului Său în
funcţie de starea sau emoţiile noastre, ci El este credincios
planului Său şi veghează asupra împlinirii lui.

ne simţim bine, ci ca să devenim asemenea Domnului Isus.
De aceea, necazurile, nereuşitele, încercările au rolul de a
ne forma, de a ne corecta şi de a ne modela caracterul şi
comportamentul, pentru a semăna tot mai mult cu Domnul
nostru. În noi trebuie să se vadă chipul Domnului Isus Cristos.

>>
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Un plan experimentat
(v. 37-39).

Î
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n cele din urmă, ultima secţiune este o concluzie a
apostolului Pavel: „totuşi, în toate aceste lucruri...”. Iar
concluzia vine atât din cunoaşterea personală (v. 28 –
ştim că...), cât şi din experimentarea personală (v. 38
– sunt bine încredinţat că...). Cunoaşterea s-a transformat în
vieţuire, apostolul plecând de la teorie şi oprindu-se la trăirea
practică. Iar trăirea în biruinţă nu se datorează eforturilor
proprii, ci încrederii în harul lui Dumnezeu, pentru că noi
suntem mai mult decât biruitori prin Domnul Cristos (v.
37) şi noi nu putem fi niciodată despărţiţi de Dumnezeu
(v. 38-39). De aceea, „nici moartea, nici viaţa, nici îngerii,
nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele
viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu
vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu
care este în Isus Cristos, Domnul nostru”. E marele har al lui
Dumnezeu că planul Lui se împlineşte cu exactitate.

10

A

ceste adevăruri biblice, scrise de apostolul Pavel,
care au încurajat creştinii de-a lungul vremii şi
a vremurilor, sunt la fel de valabile şi pentru noi
cei de astăzi, iar împlinirea lor este ancorată
în credincioşia şi atotputernicia lui Dumnezeu. Pentru că
Dumnezeu este credincios, va duce planul Lui până la capăt,
iar pentru că este atotputernic, poate să ducă planul Lui
până la capăt. Iar noi, beneficiarii planului Său, să ne încredem
în fiecare zi în această credincioşie şi atotputernicie a Sa,
manifestată zilnic în bunătate şi în îndurare faţă de noi! 

William McDonald (1917-2007), teolog american al Fraţilor,
spunea că: „Numai puterea lui Cristos poate face ca
amărăciunea să dea rod dulce, slăbiciunea să facă loc tăriei,
tragedia să fie înlocuită cu triumful, iar durerea inimii să
fie preschimbată în binecuvântare. [...] Nu e de mirare că
aceste cuvinte de triumf au constituit cântarea celor care
au murit moarte de martir şi rapsodia celor care au trăit
vieţi de martir!” Numai puterea Domnului Cristos poate să
schimbe necazurile şi tragediile noastre în biruinţe, în etape
de formare şi de modelare a noastră, iar necazurile să nu ne
prăbuşească, ci să fie trepte spre înaintarea noastră şi spre
creşterea în maturizare.

D

***

umnezeu putea, în dragostea Lui, să ne mântuiască
şi să ne mute pe toţi în Cer. Şi ar fi fost mai bine
pentru toţi. Dar, în acelaşi timp, ne-a lăsat în lumea
aceasta pentru a ne creşte, a ne maturiza, a ne
modela şi a ne forma cu scopul de a fi asemenea Domnului
Isus Cristos.
Într-o lume dominată de teama şi de panica provocate de
pandemie, de ştiri alarmante şi obsesive despre infectări
şi distanţare, avem nevoie să ne reamintim de planul lui
Dumnezeu cu noi oamenii. Din nefericire, mulţi credincioşi
devin antropocentrişti, punându-se pe ei în centrul interesului
lui Dumnezeu, în timp ce adevăratul creştinism este
cristocentric şi teocentric, punând gloria Domnului Cristos
şi a lui Dumnezeu în centru. De aceea, Romani 8 nu este un
refugiu că nu vom trece prin necazuri şi încercări, ci este
un reazem oferit de Dumnezeu în necazuri şi în încercări.
Dumnezeu poate să ne păzească de încercare, după cum
poate să ne păzească şi în încercare, alegerea în ce situaţie
vom fi îi aparţine Lui! Şi El Îşi va duce la îndeplinire planul Lui
spre binele nostru.
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Nimeni şi nimic din lumea
vizibilă sau invizibilă nu
ne poate despărţi pe noi de
planul lui Dumnezeu, care
este spre binele nostru veşnic.

Primii paşi în misiune

D

in biografiile misionarilor sau din povestirile misionare se observă că dorinţa şi chemarea la misiune în cazul celor
mai mulţi dintre ei a avut loc în copilărie sau adolescenţă. Ştirile de pe câmpul de misiune, vizitele misionarilor şi
prezentarea lucrării pe care o fac, rugăciunea regulată pentru misiune şi colectele pentru misiune au fost lucrurile
care i-au motivat pe aceştia să-şi dorească să devină misionari.

La întrebarea Ce vrei să fii când vei fi mare? puse unor grupe de copii din bisericile evanghelice toţi au ales meserii laice fără
să se gândească că ar putea fi şi misionari. Într-un video pregătit special pentru acest program Mathias şi Debora Acatrinei au
răspuns la aceeaşi întrebare că vor să devină medic misionar, respectiv chirurg pilot misionar, atunci când vor fi mari. Copiii
care cresc conectaţi la lucrarea misionară visează şi îşi doresc ca într-o zi să ajungă misionari.
Observăm că astăzi copiii şi tineri nu mai cunosc povestiri misionare, nu se roagă regulat pentru misionari, nu se gândesc că
pot susţine financiar lucrarea misionară şi nu sunt conectaţi la lucrarea de misiune. Atât la şcoala duminicală cât şi în familie
copiii aud foarte puţine informaţii despre misionari şi despre misiune. Cum vor putea ei să audă chemarea lui Dumnezeu la
misiune dacă nu vor avea informaţii despre ce înseamnă să fii misionar?
De asemenea observăm cât de greu este să mobilizăm şi să motivăm la misiune membrii bisericilor care deşi au suficienţi ani
de relaţie cu Dumnezeu nu au înţeles că lucrarea de misiune este responsabilitatea fiecărui creştin. O sintagmă folosită des
în domeniul pedagogic spune: „Copacul de tânăr se îndreaptă”. Prin programul de mobilizare a copiilor şi tinerilor la misiune
dorinţa organizatorilor este de a forma o generaţie care să se implice activ şi consecvent în lucrarea de misiune.
Din dorinţa de a motiva copiii şi adolescenţii pentru misiune, am pregătit un program special de aproximativ 6 ore în care
mobilizăm participanţii să se implice în lucrarea de misiune. Acest program include povestiri despre misionari, lucru manual,
mesaje de la copiii misionarilor, cântece, rugăciune focalizată, gustare, activităţi recreative etc. Programul are loc la sediul
Asociaţiei Kairos, Suceava, sâmbăta sau într-o altă perioadă stabilită împreună cu participanţii. Pentru grupurile care doresc se
poate oferi cazare.
Invităm toţi liderii de copii şi adolescenţi care doresc să participe la acest program împreună cu copiii şi/sau adolescenţii din
biserica lor, să ne contacteze pentru mai multe informaţii şi pentru înscriere la numărul de telefon 0734.847.024 (Anamaria
Mitrea) sau la adresa de email: secretariat@agentiakairos.ro. 
coordonator echipa de voluntari pentru
programul Primii paşi în misiune

PE CALEA CREDINŢEI

Anamaria Mitrea,

PROGRAM ORGANIZAT DE AGENȚIA KAIROS

PRIMII PAȘI ÎN MISIUNE
Sâmbăta, în intervalul orar 10:00-16:00, la adresa:
Str. Morii, Nr.224, Sf. Ilie, Suceava
(Google Maps: Școala Kairos)
SUNT AȘTEPTAȚI TOȚI COPIII ȘI
ADOLESCENȚII, CARE DORESC SĂ PARTICIPE
pentru mai multe informații sau înscriere, contactați-ne la numărul de telefon:

0734847024
sau la adresa de e-mail

secretariat@agentiakairos.ro

Acest program va cuprinde: povestiri despre misionari, lucru
manual, jocuri, mesaje de la misionari, cântece, gustare,
rugăciune și multe alte surprize
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Rânduire diaconi/prezbiteri Botoşani

Î

n ziua de 04 octombrie în localitatea SARATA - BOTOSANI , a avut
loc o sărbătoare a bisericii în care fratele ISAC ANDREI GABRIEL a
fost rânduit ca diacon şi s-a alăturat la echipa de slujire a bisericii.

INFO
PE•CALEA
ŞTIRI •CREDINŢEI
INFO • ŞTIRI

Fraţii din biserică s-au bucurat deoarece un tânăr cu dorinţă de
slujire şi energie va susţine nu doar lucrarea din Sarata, dar şi lucrarea
din zona Botosani şi chiar proiecte nationale. La slujire au participat fraţii:
Viorel Clim,Viorel Ciobanu şi Stelică Buliga. De asemenea, au participat
şi fraţii din biserica locală: Simion Dumitru, Budurovici Mircea şi Burciu
Traian.
În ziua de 11 octombrie, în localitatea Ştefăneşti, jud. Botoşani, a avut
loc o sărbătoare şi în această biserică, unde fratele NICU NANEA a
fost rânduit ca prezbiter. La această lucrare au slujit fraţii:Viorel Clim,
Daniel Lozneanu şi Stelică Buliga. Au
participat fraţi şi surori din mai multe
localităţi.
Biserica s-a bucurat de o atmosferă
fumoasa de părtăşie şi binecuvântări.
Domnul să-l binecuvânteze pe fratele
Nicu împreună cu sora Mihaela şi
familia sa care îl va sprijini în slujirea
pe care o face pentru slava Domnului
şi mântuirea oamenilor.
 Stelică BULIGA

12

Inaugurare Biserica Găneşti

Î

n data de 13 septembrie 2020 a avut loc inaugurarea sălii de adunare a fraţilor din comuna Găneşti judeţul Mureş.
Astfel s-a împlinit o dorinţa de mulţi ani a comunităţii locale care, o lungă perioada de timp, s-a adunat în casa
fratelui Balog Zoltan.

Cu această ocazie au fost invitaţi mai mulţi fraţi din Comunitatea Zonală Cluj, precum şi fratele Dan Mitrea din
partea Uniunii. Corul adunării din Nuşfalău au slujit prin cântări spre slava Domnului. Au fost invitaţi şi persoane din
conducerea comunei, precum şi din alte comunităţi creştine locale.
Fratele Balog Zoltan, prezbiterul adunării locale, a ţinut o scurtă prezentare a istoricului adunării din localitate, de la
începuturi până când a avut loc finalizarea sălii de adunare unde am fost prezenţi.
Din partea Comunităţii zonale a avut un cuvânt de îmbărbătare fratele Babos Marton din Cluj, citând cuvintele lui
Solomon din 1Împ. 8,28-30, arătând menirea locaşului în aceste vremuri, un loc de închinare, de vestire a Evangheliei şi
mărturie pentru cei pierduţi.
Au mai luat cuvântul fr. Dan Mitrea, din
partea Uniunii fr. Rudi Hans din Elveţia, fiind
unul din susţinătorii lucrării a locaşului de
adunare, precum şi alţi fraţi din zonă.
După masa a avut loc o sărbătoare de
mulţumire, unde a fost preamărit Domnul
pentru ajutorul, şi providenţa de care am
avut parte cu toţi ai Lui în aceste vremuri.
 Iosif BAKO
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Prima monografie istorică a Adunărilor
Creştine după Evanghelie din România

Î

n istoria umanităţii există oameni care fac istorie, iar alţii care scriu
istorie. Şi, de asemenea, există oameni care şi fac şi scriu istorie. Din
această ultimă categorie fac parte şi fraţii Gheorghe Oprea Teodorescu
(1895-1982) şi Marin Ionescu (1915-1993), autorii monografiei Istoricul
Adunărilor Creştine după Evanghelie din România (1899-1945) [Ediţie critică
cu studiu introductiv, cronologie, note şi indice de Bogdan Emanuel Răduţ,
Cuvânt înainte de Virgil Achihai, Cuvânt de încheiere de David Ciucur, Editura
Sitech, Craiova, 2020, 253 pagini]. Lucrarea a fost scrisă în anii ’80 şi este
un volum cu valoare de patrimoniu, iar autorii pot fi consideraţi pionierii
istoriografiei creştine după Evanghelie.

Prima parte a lucrării acoperă începuturile şi dezvoltarea Adunărilor Creştine
după Evanghelie, evidenţiind lucrarea de vestire a Evangheliei prin misionarii
străini (E.H. Broadbent, F. Berney, C. Aubert, S. Berney, H. Eoll, J. Bührer ş.a.)
sau pionierii români (G. Constantinescu Fotino, I. Georgescu, D. Teodorescu,
F. Moiseascu, G. Oprea Teodorescu, I. Hamaliuc, G. Giuvelea, S. Segărceanu
ş.a.), pe regiuni geografice (Bucureşti, Ploieşti, Oltenia, Moldova, Transilvania
şi Basarabia), având în vedere oamenii şi trăirea lor de zi cu zi prin credinţa în Domnul Isus Cristos într-un context
profund ortodox. Cea de-a două parte prezintă începuturile Adunărilor Creştine după Scriptură, mişcare iniţiată
de Dumitru Cornilescu şi Teodor Popescu, până la fuziunea lor, în septembrie 1939, cu Adunările Creştine după
Evanghelie.

Este pentru prima dată, după trei decenii de la încheierea lui, când istoricul scris de fraţii Oprea şi Ionescu vede
lumina tiparului, sub coordonarea fratelui Virgil Achihai, împlinindu-se astfel dorinţa autorilor. Prezenta ediţie
păstrează textul original, adus la zi prin notele de subsol biografice şi bibliografice. Suntem încredinţaţi că lectura ei
va aduce multă bucurie celor care i-au cunoscut şi i-au apreciat pe cei doi înaintaşi ai noştri.
Volumul se găseşte la Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie: Şoseaua Andronache nr. 60 A, Sector 2, Bucureşti,
0737.153.862, secretariat.bce@gmail.com.
 Emanuel RĂDUŢ

Evanghelizare în zona Galaţi Tulcea
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Scrisă ca o poveste de viaţă şi de credinţă, uşor de lecturat şi de înţeles, cu siguranţă monografia îşi va găsi un
loc bine meritat în istoriografia evanghelică românească. Prin ea, creştinii după Evanghelie vor găsi noi informaţii
despre oameni şi evenimente, care, cu siguranţă, vor aduce mai multă cunoaştere asupra trecutului, istoriei şi
identităţii. Astfel, responsabilităţile prezentului vor putea fi înţelese mai bine, fiind de mare folos duhovnicesc pentru
continuarea identităţii până la revenirea Domnului Isus Cristos.

Î

n perioada 18-27 septembrie 2020, am organizat o Campanie de evanghelizare în Zona Galaţi -Tulcea. Această
campanie a fost pregatită cu un an de zile înainte prin desfăşurarea „Acţiunii Andrei” în biserici şi mobilizarea lor
la rugăciune.

Am lucrat timp de o săptămână în zona Tulcea, împreună cu fraţii Victor Cireş şi Mihai Pungilă, în mai multe localităţi
în care am împărtăşit Evanghelia. Au fost suflete care şi-au deschis inima şi L-au primit pe Domnul Isus în inima lor.
De asemenea, la Galaţi, împreună cu fraţii din cele două biserici şi o echipă din zona Prahova condusă de fratele Cornel
Negoi şi fr. Cătălin Teodorescu s-au distribuit peste 4000 de tractate si Nou-Testamente. În această lucrare ne-au
sprijinit fraţii şi surorile din bisericile locale. Au participat cinci fraţi misionari şi îi mulţumim fratelui Romică Pricop şi
fratelui Adrian Sohoreanu pentru sprijin în această lucrare.
Domnul să fie lăudat pentru această lucrare şi suflete care au auzit Evanghelia să fie mântuite.
 Stelică BULIGA
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Petru Beldianu - un ostaş al
credinţei

S

-a născut la data de 26.06.1930 în comuna Ibăneşti,
judeţul Botoşani, într-o familie ortodoxă cu cinci
copii.
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A frecventat împreună cu părinţii adunările de
la Oastea Domnului până când părinţii s-au pocăit şi au
început să se adune cu fraţii creştini după Evanghelie, în
satul lor înfiinţându-se în anul 1927 una dintre primele
adunări din zona Dorohoiului. La vârsta de 12 ani s-a
hotărât să-l urmeze pe Domnul Isus Hristos. A făcut şcoala
primară de 8 clase la Ibăneşti, în acelaşi timp lucrând în
agricultură împreună cu părinţii.
Se căsătoreşte în anul 1950 cu Saveta Lavric. Din căsătorie
au rezultat 6 copii care apoi i-au adus şi urmaşi - 18 nepoţii
şi 22 strănepoţi.

fraţi. În anul 1996, odată cu înfiinţarea Bisericii Betel din
Codlea şi fiind membru fondator, este ales ca să slujească
ca prezbiter.

Si-a satisfăcut stagiul militar timp de trei ani şi jumătate
ani pe şantierul Barajului de la Bicaz, unde împreună cu alţi
militari creştini au fost persecutaţi pentru credinţă. Acolo
în munţi a început să compună primele poezii inspirate de
creaţia lui Dumnezeu.

În anul 1990 iese la pensie împreună cu soţia şi hotărăsc
ca verile să şi le petreacă la Ibăneşti, în satul natal, unde
şi-a făcut o căsuţă şi timp de 15 ani ajută biserica din
Ibăneşti care ducea lipsă de lucrători. Iarna stătea la Codlea
şi s-a apucat să-şi scrie amintirile despre cum a pătruns
Evanghelia în satul său natal. În felul acesta a apărut în anul
2003 prima lui carte „Pe calea crucii lui Isus”. După ce
soţia Saveta a plecat la Domnul în anul 2015, dorinţa lui de
a se întâlni cu Domnul a fost şi mai arzătoare.

În adunarea din Ibăneşti s-a ocupat de tineret, a înfiinţat şi
a dirijat corul adunării, a cumpărat mandoline şi împreună
cu alţi tineri lăudau pe Domnul. Tot atunci s-a format ca
vestitor al Cuvântului, începând să predice Evanghelia.
După colectivizarea din 1962 când i-a fost luat pământul,
viaţa la ţară s-a înăsprit şi a trebuit sa lucreze la CAP-ul
din sat. Împreună cu alţi credincioşi tineri căsătoriţi din
sat a plecat la lucru, aşa cum fac tinerii azi plecând în
străinătate. S-a angajat ca impegat la Căile Ferate Uzinale
din cadrul Combinatului Siderurgic din Hunedora şi în
scurt timp şi-a adus şi familia să fie împreună cu el. După
12 ani, în anul 1973 vizitează Codlea şi se hotărăşte să se
mute aici, lucrând ca administrator la Trustul de Construcţii
Industriale.
Împreună cu familia se alătură Adunării Creştine după
Evanghelie din Codlea. Aici slujeşte între tineri, în corul
bisericii, în predicare şi în comitetul lărgit al Sfatului de

Botez Brazi,
Prahova
Botez nou-testamentar la Brazi, jud.
Prahova.
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Între timp scrie poezii şi începe să culeagă şi pe cele scrise
din tinereţe. Aşa apare în anul 2019 culegerea lui de poezii
„Buchete de flori din grădina casei mele”.
Nu a apucat să termine cea de-a treia lui carte pe care o
avea în lucru, deoarece după o scurtă suferinţă, în data de
12 Septembrie 2020 el a plecat în glorie la Cel pe care L-a
slujit toată viaţa şi unde îl aşteaptă cei plecaţi înaintea lui.
A fost nelipsit de la Adunare, unde a slujit ca lucrător activ
până Domnul l-a chemat acasă.
La revedere, frate Petru Beldianu. Ne vom revedea în
dimineaţa învierii. 

 Petru Beldianu

Publicăm alăturat adresa
înaintată către Guvernul
României din partea
Consiliului Naţional al
BCER-UBCE cu privire la
posibilitatea suspendării
întâlnirilor Bisericiilor.

Inaugurare
Jupâneşti, AG

Î

n data de 1 noiembrie 2020 a avut
loc inaugurarea clădirii Bisericii din
Jupâneşti, jud. Argeş.

Cu această ocazie a participat fratele
Virgil Achihai - Preşedintele BCERUBCE, iar din partea Zonalului fraţii Nitu
Gândilă şi Mincu Onisim. De asemenea, la
eveniment a participat domnul Primar al
localităţii Jupâneşti.
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CUVINTELE
Cuvinte scrise, cuvinte vorbite,
Cuvinte păstrate, cuvinte uitate,
Cuvinte şoptite, cuvinte strigate,
Viaţa se compune din cuvinte-nşirate.
Cuvintele mângâie, cuvintele dor,
Rămân amintire când clipele mor.
Ai grijă mereu ce cuvinte rosteşti,
Pentru că prin ele răneşti sau zideşti!
Cuvintele nasc sentimente bune sau rele,
Cu ele cobori sau urci către stele!
Cuvintele pe care ai vrea să le primeşti,
Învaţă întâi tu să le vorbeşti!
Alege să pui iubirea-n cuvinte,
Gândind zi de zi la vorbele sfinte!
Alege să fii întelept în gândire,
Şi toţi vor vedea aleasa-ţi vorbire!
Cuvinte plăcute şi prietenoase,1
Cuvinte bune, cuvinte frumoase,
Cuvinte curate, cuvinte-nţelepte,
Cuvinte ce-ndrumă pe căile drepte.
Ascultă cuvintele spuse de Domnul Isus,
Despre harul salvării şi tot ce vine de sus,
Ca să te naşti, să creşti, să trăieşti şi să speri,
Prin cuvinte prinzi aripi, ai viaţă sau pieri!
Învaţă de la Cel ce este Cuvântul
Să vorbeşti cuvinte pline de har!
Şi chiar dacă negura umple pământul,
Oferă la toţi mărgăritare2 în dar!

 D.S.

Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere: dulci pentru suflet şi sănătoase
pentru oase. (Proverbe 16:24)
2
Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare
frumoase. (Matei 13:45)
1

