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Calea Credintei

Schimbarea la faţă

- o întrezărire a slavei viitoare! „Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei şi îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare.”
(Luca 9:29)

S

chimbarea la faţă a Domnului Isus, eveniment despre
care se predică din ce în ce mai puţin în multe
Adunări, ne reaminteşte de gloria Aceluia care a fost,
este şi va fi Fiul lui Dumnezeu şi care a luat, pentru
o vreme, trup de om. Aceasta, atât ca o expresie vizibilă,
de netăgăduit, a dragostei lui Dumnezeu pentru omenire, a
deplinei ascultări a Fiului divin în relaţia cu Tatăl ceresc, dar,
mai ales, a slavei Domnului Isus şi a tuturor acelora care, prin
credinţă, devin fii ai lui Dumnezeu.
Cu aproximativ opt zile înainte de acest unic moment al
descoperirii gloriei cereşti a Domnului Isus, Acesta S-a
adresat mulţimii spunând: „Dacă voieşte cineva să vină după
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să
Mă urmeze”. Pentru toţi ascultătorii Săi, crucea reprezenta
cumplita şi batjocoritoarea metodă de a executa pe aceia ce
reprezentau fie un pericol pentru stăpânirea romană, fie o
modalitate extrem de cruntă de a pedepsi pe aceia care erau
găsiţi vinovaţi de fapte foarte grave de violenţă.

Acest verset este interpretat de unii ca fiind o prorocie
despre sfârşitul lumii, înainte ca prima generaţie de oameni
din timpul cât Domnul a fost pe pământ, să treacă în veşnicie.
În acelaşi timp, Împărăţia lui Dumnezeu, se poate referi şi la
alte lucruri, ca o expresie exterioară a invizibilei Împărăţii a
lui Dumnezeu!

În acest context, suntem luminaţi de Duhul Sfânt să înţelegem
că neobişnuita afirmaţie a Mântuitorului nu se referă la
sfârşitul lumii! Domnul vorbea despre El, ca fiind expresia
vizibilă a Împărăţiei lui Dumnezeu.
Astfel, probabil pe muntele Tabor, schimbarea la faţă
reprezintă împlinirea spuselor Sale, că unii dintre aceia care
erau prezenţi vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu!
Dar cine au fost aceştia? Petru, Iacov şi Ioan au avut harul
să fie cu Domnul pe munte. Dar, probabil, tot ei şi-au arătat,
relativ repede, şi dorinţele fireşti de mărire între oameni,
atunci când „le-a venit în gând să ştie cine dintre ei ar fi cel
mai mare” (vs. 46). Cât de diferită atitudinea lui Petru în
contrast cu afirmaţia pe care mai târziu, el o face în epistola
sa: „Sfătuiesc pe presbiterii dintre voi, eu, care sunt un ca şi ei,
un Martor al patimilor lui Hristos, şi părtaş al slavei care va fi
descoperită” (1 Petru 5:1)

S

chimbarea la faţă nu a fost decât un eveniment
temporar, dar care a permis celor trei ucenici să
aibă o experienţă spirituală unică, de neuitat, care
cu siguranţă, în vremurile de persecuţie a Bisericii
primare le-a amintit de gloria ce urmează după suferinţa
pentru Hristos!

EDITORIAL

„Să-şi ia crucea, să vină după Mine, în fiecare zi” – tulburător
mesaj. Imediat, însă, Mântuitorul mai spune şi că toţi aceia
care Îl vor urma, gata să sufere până şi moartea pentru El,
adică nu se vor ruşina să-L urmeze, vor fi răsplătiţi când Se
va întoarce „în slava Sa, a Tatălui şi a sfinţilor îngeri” (vs. 26). Am
schimbat în sens pozitiv, afirmaţia Sa din versetul menţionat.
Apoi, Domnul spune: „Adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce
stau aici, care nu vor gusta moartea, până nu vor vedea Împărăţia
lui Dumnezeu.” (vs. 27)

Dar mai mult decât atât, Împărăţia este prezentă în Hristos
Însuşi, de aceea ea a putut fi „văzută” chiar şi în viaţa
pământească a Domnului.

Schimbarea la faţă reprezintă glorificarea temporară, pe
pământ, a trupului Domnului Isus. Iar cei trei ucenici, chiar
biruiţi de somn şi neînţelegerea momentului, „au văzut slava
lui Isus şi pe cei doi bărbaţi care stăteau împreună cu El.” (Luca
9:32).
Ani după eveniment, Petru scrie în a doua sa epistolă: „În
adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru
Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit

>>
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alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri
mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă,
atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas,
care zicea: «Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc
plăcerea.» Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când
eram cu El pe muntele cel Sfânt.” (2 Petru 1:16-18)

A

pariţia lui Moise şi Ilie nu este întâmplătoare.
„Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul
au venit prin Isus Hristos.” (Ioan 1:17). Legea
îndrepta privirea omului spre problema păcatului,
dar Domnul Isus a „rezolvat” această imposibilă problemă a
omului în relaţia cu Dumnezeu!
Ilie, marele proroc, prin prezenţa Sa, în fond, mărturiseşte că
Domnul Isus este împlinirea prorociilor. Aşadar, în Domnul
Isus avem atât împlinirea Legii, cât şi a prorociilor vechi
testamentare.
Dar în Domnul Isus ele nu doar se împlinesc, ci îşi încetează
lucrarea pe care a „gândit-o” Dumnezeu! El, Fiul lui
Dumnezeu, este expresia încheierii unui nou legământ, între
Dumnezeu şi om, un legământ mai bun, veşnic. Bazat nu pe
ceea ce face omul, ci pe ceea ce face Dumnezeu, prin Domnul
Isus. Iar minunea, da, minunea ce o face Fiul lui Dumnezeu
este că locuieşte în omul credincios, prin Duhul Sfânt primit
ca o arvună a moştenirii viitoare: „Hristos în voi, nădejdea
slavei” (Coloseni 1:27).

EDITORIAL

Moise, în trup glorificat, reprezintă pe acei credincioşi care
intră în Împărăţia lui Dumnezeu „cunoscând” moartea fizică.
Ilie, în trup glorificat, reprezintă pe acei credincioşi care intră
în Împărăţia lui Dumnezeu având parte de răpire.

4

Moise şi Ilie, prin prezenţa lor pe muntele schimbării la
faţă, mărturisesc că Domnul Isus este Acela despre care
vorbesc Legea şi prorocii. Dar cel mai important este faptul
că Însuşi Dumnezeu Tatăl confirmă că Domnul Isus este Fiul,
Mântuitorul, Mesia!
Pe cât de minunat este sentimentul lui Petru de a fi alături
de Moise şi Ilie şi bineînţeles, de Domnul, pe atât de greu
de înţeles este dorinţa sa exprimată astfel: „În clipa când
se despărţeau bărbaţii aceştia de Isus, Petru i-a zis lui Isus:
«Învăţătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru
Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.» Nu ştia ce spune.”
(Luca 9:33)
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Cu alte cuvinte, Petru ar dori şi chiar s-ar „implica” în a
construi trei colibe.Vreau, Doamne, ca cei doi soli cereşti
să aibă şi pe pământ un spaţiu de locuit. Bineînţeles, un loc
şi pentru Tine. Este aşa de bine aici! Chiar trebuie să cobori
între oameni şi să te omoare? Dacă rămân cei doi şi noi
„trăim ” alături de doi soli cereşti! Cât de mult greşim când
vorbim „conduşi de firea pământească!

D

oamne, Îţi mulţumim că ai îngăduit să primim prin
Scriptură, prin credinţă, o „întrezărire” de CER!
O „întrezărire” a slavei noastre viitoare, prin Tine
şi alături de Tine!

Îţi mulţumim că avem „dovada” prin trupurile de slavă ale
lui Moise şi Ilie, că toţi cei credincioşi vor primi un trup de
slavă: „Trupul este semănat în putrezire, şi înviază în neputrezire;
este semănat în ocară şi înviază în slavă; este semănat în
neputinţă şi înviază în putere. Este semănat trup firesc şi înviază
trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup
duhovnicesc.” (1 Corinteni 15:42-44)
Îţi mulţumim că am primit „dovada” că Dumnezeu „îi va
aduce înapoi” pe aceia care au trecut în veşnicie credincioşi:
„Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că
Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au
adormit în El.” (1 Tesaloniceni 4:14)
După ce s-a auzit glasul ce spunea „Acesta este Fiul Meu prea
iubit: de El să ascultaţi.” (Luca 9:35), Domnul Isus a rămas
singur cu ucenicii.
Iar ei, cu siguranţă, deşi au tăcut, au înţeles că „ascultarea”
face mai mult decât construirea de colibe, temple, aducere de
jertfe sau orice altceva.
Ucenicii au văzut un „semn” al gloriei Domnului Isus. Dar nu
de „semne şi minuni” trebuie să ascultăm, ci de El! 
 Virgil ACHIHAI

? Cristian TITIRIŞCĂ

Evanghelia în Faptele Apostolilor | capitolul 17

Evanghelia în Tesalonic

A

Faptul că Pavel ”dovedea şi lămurea” audienţa din singoga din
Tesalonic (17:3), arată atât modul deschis în care Pavel primea
întrebări din sală la care răspundea, cât şi atitudinea defensivă
pe care evreii din Tesalonic o aveau faţă de Pavel în comparaţie
1
Ne amintim că Pavel a ajuns colaborator cu Sila după despărţirea de
Barnaba. În prima călătorie misionară a lui Pavel, care s-a derulat înainte de
decizia Conciliului de la Ierusalim din capitolul 15, se poate ca Ioan Marcu
să nu fi fost de acord cu înţelegerea lui Pavel cu privire la vestirea Evangheliei
şi către Neamuri şi implicit cu privire la afirmarea harului lui Dumnezeu,
adresat fără Lege, Neamurilor. Dacă aşa a fost situaţia, atunci Marcu a avut
nevoie de o creştere în timp pentru ca să accepte această ”nouă perspectivă” şi
poate că de aceea Pavel s-a opus ca Marcu să facă parte din echipa misionară
a celei de-a doua călătorii. În Coloseni 4:10, putem să vedem că Pavel certifică
maturizarea lui Marcu şi utilitatea acestuia în lucrare.
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postolul Pavel, împreună cu colaboratorul său Sila1,
pleacă din Filipi spre alte localităţi pentru ca să
vestească Evanghelia. Dacă pentru a ajunge în Filipi, a
fost nevoie de o viziune, pentru a merge mai departe,
Pavel şi Sila nu primesc o călăuzire specială. Se pare însă că trec
prin două oraşe, Amfipoli şi Apolonia, unde nu rămân pentru că
în acestea nu existau sinagogi. În schimb, observăm din
capitolul 17, că în Tesalonic, în Bereea şi în
Atena, existau sinagogi, iar Pavel, după
obiceiul lui, le vizita. Putem să
observăm, din modul în
care Pavel vestea
Evanghelia
evreilor,
o anumită
abordare: a) Pavel
avea în vedere
profeţiile despre
Mesia anunţate
în Scripturi; b)
Pavel sublinia faptul
că Mesia va suferi pentru
păcatele poporului Său, iar
acest popor Îl va respinge şi-L
va răstigni; c) Dumnezeu Îl va învia
pe Mesia, Cel respins de către evrei;
d) Isus este Mesia care a împlinit toate
profeţiile din Scripturi; e) Evreii din diaspora
erau confruntaţi cu o decizie: fie să accepte
atât Scripturile cât şi evidenţa istorică a realităţii
învierii lui Isus, fie să se declare solidari cu decizia
conducătorilor de la Ierusalim, care L-au respins pe Mesia.

cu evreii din sinagoga din Bereea2. În Tesalonic, ”iudeii care
nu crezuseră” au fost animaţi de ”invidie” (17:5), fapt pe care
evreii din Bereea nu l-au experimentat atunci când Pavel le-a
predicat Evanghelia. Invidia a fost cauza răstignirii Domnului
Isus, invidia a fost cauza persecuţiei lui Pavel şi probabil că tot
invidia a fost cauza multor persecuţii religioase de-a lungul
istoriei. Prestigiul, poziţia şi influenţa evreilor care nu credeau
erau afectate de numărul mare de convertiţi, atât evrei cât şi
ne-evrei, care primeau Evanghelia prin Pavel. Sistemul religios
este întotdeauna împotrivitor faţă de adevărul Evangheliei,
pentru că Evanghelia înalţă pe Domnul Isus, în
suferinţa şi învierea Sa, şi smereşte pe om,
declarându-l păcătos şi pierdut, incapabil
să se mântuiască singur fără
salvarea oferită de Hristos.
Mesajul Evangheliei,
este întotdeauna
radical şi
contra-cultural:
oponenţii lui
Pavel afirmau
că mesagerii
Evangheliei
au ”răscolit
lumea” (17:6),
arătând astfel
că, întotdeauna,
păcătoşii vor privi într-un
mod păcătos Evanghelia, o vor
considera incomodă, deranjantă,
demascând păcatul şi condamnându-l, şi
de aceea o vor respinge. Evanghelia care-L
înalţă pe Hristos va fi mereu inacceptabilă pentru
religia care afirmă mântuirea prin fapte.
Să nu ne mirăm că societatea celor păcătoşi va reacţiona mereu
într-un mod violent faţă de Evanghelie şi faţă de mesagerii ei.
Să nu ne mirăm că religia va căuta întotdeauna să denatureze
Evanghelia, să editeze mesajul ei astfel încât să provoace
societatea la violenţă şi crimă: aşa a procedat acuzându-L pe
nedrept pe Domnul Isus de trădare împotriva Romei pentru că

2
În Fapte 17:11, vedem că, din punctul lui Dumnezeu de vedere, există
posibilitatea de a face comparaţii între colectivităţi care se confruntă cu
Evanghelia. Domnul Isus, În Apocalipsa 2 şi 3, compară Biserici între ele,
afirmând că unele au virtuţi şi defecte, altele au numai virtuţi sau numai
defecte. Însă Scriptura permite comparaţii între Biserici şi între sinagogi.

>>
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S-ar fi autoproclamat Împărat3, aşa a procedat cu credincioşii din
Tesalonic afirmând pe nedrept că Pavel ar fi căutat instaurarea
unui alt împărat, adică Isus, în locul Cezarului (17:7), la fel a făcut
în istorie şi aşa va face mereu. Religia este previzibilă: întotdeauna
va asculta predicarea Evangheliei cu scopul denaturării ei!
Iar respingerea ei nu va fi niciodată la fel de ”politicoasă” ca
respingerea scepticilor filozofiei umane, care superficial afirmă
”asupra acestor lucruri te vom asculta altădată” (17:32), pentru
că religia este etern ”pasională”, iubind păcatul ”în Numele lui
Dumnezeu”, în timp ce scepticismul filozofic se prezintă ca
echidistant şi ”raţional”, deşi este izvorât tot din glorificarea
sinelui. Mândria religioasă şi mândria filozofică înalţă pe om,
în timp ce Evanghelia Îl înalţă pe Hristos şi-l coboară pe om
la nivelul realităţii. Această Evanghelie însă a dat roade şi în
Tesalonic, unde unii dintre evrei ”şi o mare mulţime de Greci
temători de Dumnezeu, şi multe femei de frunte au crezut, şi au
trecut de partea lui Pavel şi a lui Sila” (17:4), şi în Bereea, unde
”mulţi dintre ei (evrei) şi din femeile cu vază ale Grecilor, şi mulţi
bărbaţi au crezut”, şi în Atena (17:12), şi în Atena, unde ”unii au
trecut de partea lui (Pavel) şi au crezut; între aceştia era Dionisie
Areopagitul, o femeie numită Damaris, şi alţii împreună cu ei”
(17:34). Dumnezeu dă roade celor care predică Evanghelia! Nici
persecuţia şi nici respingerea filozofică nu au putut şi nu vor
putea să împiedice Evanghelia să dea roade!

Evanghelia în Bereea

PE CALEA CREDINŢEI

R

oadele din Bereea sunt oameni pregătiţi de către
Dumnezeu mai înainte ca Evanghelia să fie predicată
acolo şi mai înainte ca aceşti oameni să fie născuţi
din nou4. Ce i-a făcut diferiţi pe evreii din Bereea faţă
de împotrivitorii din Tesalonic? Cei din Bereea aveau, în mod
fundamental, două caracteristici distincte: a) ataşamentul lor faţă
de Scriptură şi b) neîncrederea în oameni. Prima caracteristică
însemna pentru ei următoarele aspecte: încredere în caracterul
autoritar al Scripturii ca singură sursă a revelaţiei, conformare
faţă de Scriptură în tot ceea ce priveşte viaţa personală,
considerarea Scripturii ca standard absolut prin care evaluau
orice învăţătură, încredere în capacitatea personală de a studia,
înţelege şi aplica Scriptura5; b) a doua trăsătură a evreilor
din Bereea era o prudenţă faţă de orice învăţător: în timp ce
Cuvântul lui Dumnezeu este inerant şi infailibil, oamenii sunt
supuşi greşelii şi failibili. Ei nu presupuneau, în mod greşit, că dacă
o personalitate deosebită, precum Pavel, le-a predicat Evanghelia,
această persoană are o autoritate mai înaltă decât Scriptura. De
altfel, chiar şi apostolul Pavel, în Galateni 1:8, se vedea pe sine ca

3
Ioan 19:12 - De atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Dar Iudeii strigau: „Dacă
dai drumul omului acestuia, nu eşti prieten cu Cezarul. Oricine se face pe sine
împărat, este împotriva Cezarului”.
4
Ioan 6:44,45 - ”Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care
M-a trimes...În prooroci este scris: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu”. Aşa că
oricine a ascultat pe Tatăl, şi a primit învăţătura Lui, vine la Mine.
5
Apostolul Pavel, ne arată în 1 Corinteni 2:7-16, că mintea trebuie să fie
iluminată de către Duhul lui Dumnezeu pentru ca cineva să poată să înţeleagă
Scriptura

6
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supus Evangheliei6 şi de aceea învăţătura fiecărui om trebuind să
fie testată prin Cuvântul lui Dumnezeu.

P

unctele de vedere, pretenţiile de autoritate, gradele
doctorale, reputaţia şi chiar istoria predicării unui om
nu pot acorda nimănui autoritate finală care trebuie
să fie acceptată fără rezerve de către credincioşi. Cu
toţii putem greşi la fel ca Moise, care a ”vorbit în chip uşuratic”
după o viaţă de slujire fără reproş. Iacov ne arată că în Biserică
există o mare responsabilitate pentru învăţători, deoarece
Acela care evaluează învăţătura este Dumnezeu (Iacov 3:1,2 ”fraţii mei, să nu fiţi mulţi învăţători, căci ştiţi că vom primi o
judecată mai aspră. Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte
cineva în vorbire, este un om desăvârşit”). Apostolul Ioan, în
faţa acelora care-i atacau din punct de vedere doctrinar pe
cei cei din Biserică7, ne învaţă că există, pentru cei credincioşi,
înlăuntrul lor, o mărturie a ”ungerii” care îi ”învaţă despre toate
lucrurile” şi anume să rămână în Hristos. Desigur că această
mărturie interioară din inima credinciosului nu exclude nevoia
de învăţători ai Bisericii, deoarece, chiar în acel moment, Ioan
le descoperea celor credincioşi convergenţa dintre mărturia
interioară, a Duhului, şi mărturia exterioară, a învăţătorului
călăuzit de Duhul8.

Prudenţa sănătoasă nu trebuie aplicată numai altora, care ni se
adresează cu o învăţătură (din Scriptură), ci noi trebuie să fim
atenţi şi la propriile noastre interpretări ale Scripturii, pentru că
fiecare dintre noi avem nu numai prejudecăţi, ci avem şi înclinaţii
interioare (ale inimilor noastre înşelătoare) care ne pot face
”să găsim în Scriptură ceea ce ne convine” şi ceea ce de fapt
”găsisem” în inimile noastre, înainte de a căuta în Scriptură.
Tocmai de aceea, pentru că inimile noastre sunt înşelătoare,
Dumnezeu trimite în vieţile noastre învăţători înzestraţi care
vor testa înţelegerea noastră cu privire la Scriptură, ne vor
conduce spre o reevaluare a propriilor noastre convingeri,
pentru ca acolo unde suntem greşiţi să ne putem schimba prin
supunerea faţă de Scriptură9. Însă autoritatea finală, din vieţile
noastre, este dată de convingerile care vin prin studiul personal
al Scripturii - atunci când, în Biserică, vorbesc doi sau trei, ceilalţi
trebuie să judece (1 Corinteni 14:29), adică să evalueze prin
6
Galateni 1:8 - chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă
propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o
noi, să fie anatema!
7
1 Ioan 2:26, 27 - V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă
rătăcească. Cât despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o dela El, rămâne în voi,
şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă
despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El,
după cum v-a învăţat ea.
8
Apostolul Pavel, are aceeaşi înţelegere ca Ioan, atunci când se referă la
mărturia interioară, a Cuvântului, din inima credinciosului, şi mărturia
exterioară, a învăţăturii predate de către apostoli - Romani 10:8 - Ce zice ea
(Scriptura despre neprihănirea pe care o dă credinţa) deci? „Cuvântul este
aproape de tine: în gura ta şi în inima ta”. Şi cuvântul acesta este cuvântul
credinţei, pe care-l propovăduim noi.
9
Învăţătorii falşi au o audienţă atât de mare tocmai pentru că învăţătura lor
coincide cu punctele de vedere, convingerile şi practicile audienţei. Faptul
că un învăţător are acelaşi punct de vedere ca şi mine nu înseamnă că eu am
dreptate, pentru că falsul se poate înrădăcina şi în ceeea ce cred eu dar şi în
învăţătura pe care doresc să o aud pentru ca să-mi confirme practica mea
greşită.

Scriptură mesajul pe care îl aud. Exact asta au făcut credincioşii
din Bereea şi sperăm că tot la fel facem şi noi. Întrebarea lui Filip
ni se adresează şi nouă: ”înţelegi tu ce citeşti ?” (Fapte 8:30).

Evanghelia în Atena sau
”Isus şi învierea”

D

acă în Tesalonic şi Bereea, Apostolul Pavel a pornit
de la Scripturi, pentru ca să predice Evanghelia, în
Atena nu a avut acelaşi punct de referinţă comun cu
audienţa lui păgână10. Nu este pentru prima dată când
Pavel este nevoit să înceapă cu învăţătura creaţiei şi a providenţei
lui Dumnezeu (deci cu cartea Genezei) în predicarea Evangheliei
- a mai făcut lucrul acesta în Listra, în prima călătorie misionară,
atunci când s-a referit la ”Dumnezeul cel viu” care a creat ”cerul,
pământul, marea şi tot ce este în ele” şi la faptul providenţial al
purtării Sale de grijă manifestat prin binele, timpurile roditoare şi
inspirarea bucuriei în inimile tuturor oamenilor (Fapte 14:15-17).

V

izitând oraşul Atena, observând monumentele de
factură religioasă, Pavel devine iritat ”în duhul său” cu
privire la idolatria dominantă a acestui oraş. Pavel nu a
vizitat Atena ca un turist, care apreciază cultura, istoria,
arhitectura şi filozofia11, ci el a înţeles că în spatele tuturor
acestor realizări umane exista o înţelegere eronată cu privire la
relaţia lor cu Dumnezeu. Oricât de strălucită era cultura Atenei,
ea era lipsită de esenţa cunoaşterii adevărate a lui Dumnezeu: cei
care credeau că au dobândit cunoaşterea, erau de fapt ignoranţi.
Pavel porneşte activitatea lui evanghelistică de la premiza ”minţii
lor întunecate”, a ”neştiinţei în care” se regăseau ”din cauza
împietririi inimii lor” fiind ”străini de viaţa lui Dumnezeu”
(Efeseni 4:18).

10
Desigur că Luca indică predicarea Evangheliei şi în sinagoga din Atena,
unde desigur că abordarea evanghelistică a lui Pavel începea tot din Scriptură,
ca punct de referinţă comun. Însă este evident că accentul pe care Luca
doreşte să-l observăm, în Atena, este modul în care Pavel prezintă Evanghelia
faţă de păgânii pentru care Scriptura nu era cunoscută şi nu putea deci fi
considerată ca punte comună în comunicarea Evangheliei.
11
Filozofii epicurieni şi stoici aveau în comun adversitatea faţă de ideea
materialităţii trupului după moarte. Epicurienii afirmau că plăcerea ar fi cel
mai important scop al omului în viaţă şi de aceea căutau o viaţă liberă de
suferinţă şi de gândul morţii. Ei nu negau existenţa zeităţilor, însă erau deişti,
considerând că zeii nu se implică în vieţile oamenilor. Universul material,
conform epicurienilor, ar fi apărut la întâmplare, dintr-o combinaţie aleatorie
a atomilor. Stoicii erau panteişti: ei credeau că Dumnezeu este universul şi
universul este Dumnezeu, neavând niciun rost ca omul să se ferească de
suferinţă sau durere, deoarece există un fatalism al destinului pentru toţi
oamenii (de aici provenind exprimarea modernă ”a suferi cu stoicism”).
12
Areopagul este înţeles fie ca o curte juridică, un consiliu, care evalua
învăţătura oricăruia dintre filozofi şi chiar emitea sentinţe de condamnare
la moarte, ca în cazul lui Socrate, fie este înţeles ca o reunire a intelectualilor
cetăţii pentru divertismentul audierii unor idei noi şi provocatoare.

Există izvoare istorice care atestă faptul că în acel moment, în Atena, erau
30.000 de zeităţi faţă de o populaţie de circa 10.000 de locuitori.
13

În cartea ”Eternitatea din inimile lor”15, autorul american Don
Richardson, citând documente istorice antice, relatează că,
aproximativ cu 6 secole înainte de Hristos, Atena a fost lovită de
o molimă care a decimat populaţia oraşului. Negăsindu‑se nicio
explicaţie şi niciun tratament pentru stoparea acesteia, oficialii
oraşului au afirmat că au ofensat pe una dintre zeităţile venerate
în oraş şi au cercetat care ar putea fi zeitatea căreia să-i aducă
jertfe pentru a o calma. Sarcina lor însă a fost imposibilă,
deoarece erau sute de zeităţi care aveau altare în acel moment
în Atena. Pentru a găsi totuşi o soluţie, un consultant din afara
cetăţii a fost rugat să îşi ofere expertiza: acesta a fost Epimenides
din Cipru. El a afirmat că nici una dintre zeităţile Atenei nu a fost
ofensată, ci este o altă zeitate, necunoscută, pe care atenienii
trebuie să o venereze, astfel încât molima să se oprească. Modul
în care el a propus să discearnă modalitatea de închinare a fost
următorul: atenienii să aleagă o turmă de oi, de culori diferite,
care să fie înfometate şi cărora să li se dea drumul pe păşunea
bogată care, era atunci pe dealul lui Marte; oile care, deşi se aflau
în faţa hranei, refuzau să mănânce, urmau să fie sacrificate, iar în
acele locuri urmau să fie ridicate altare pe care să fie scris ”unui
Dumnezeu necunoscut”.
Fapt este că unele oi au refuzat să mănânce, altarele au fost
ridicate, oile au fost sacrificate, iar imediat molima a încetat.
După mai mult de şase secole, Apostolul Pavel, în Areopag
(care era ridicat probabil pe dealul dedicat lui Marte), îşi începe
predica afirmându-L pe Dumnezeul în Numele căruia are
autoritatea de a vesti Evanghelia, Dumnezeul necunoscut aşa
zişilor înţelepţi ai Atenei. Mai târziu, Pavel îl citează direct pe
Epimenides16, reamintind astfel Areopagului Numele Aceluia în
care el predica.
Elementele de conţinut ale Evangheliei pe care Pavel a predicat-o
în Areopag sunt următoarele:
•

Dumnezeu este distinct faţă de universul material, El l-a
creat, El este Cauza a tot ce există: ”Dumnezeu, care a făcut
lumea şi tot ce este în ea” (Fapte 17:24)17. pe care cartea
Genezei îl prezintă: lumea nu a apărut la întâmplare şi nu
este eternă. Pentru că omul este creat, el este şi responsabil
faţă de Creatorul lui.

•

Dumnezeu este autoritate permanentă faţă de universul
creat - El ”este Domnul cerului şi al pământului” (Fapte

PE CALEA CREDINŢEI

Atunci când este pus înaintea evaluării Areopagului12, Pavel pare
că-i complimentează pe atenieni cu privire la zelul lor religios13,
însă el foloseşte pentru cuvântul ”religios” o formulare care
nu conţine, aşa cum ne-am fi aşteptat, cuvântul ”theos” (Θεός)

ci cuvântul ”daimon” (δαιμον)14. În 1 Corinteni 10:20, Pavel
ne descoperă că ”ce jerfesc Neamurile, jertfesc dracilor, şi nu
lui Dumnezeu” şi probabil că, într-un mod indirect, el această
înţelegere a dorit să o comunice încă de la început, deşi este
sigur că audienţa lui nu a ”prins” subtilitatea lui.

δεισιδαιμονέστερος (deisidaimonesteros) - este tradus ca „superstiţios” în
King James, dar şi în traducerea „Fidela” din limba română.

14

15
”Eternity in their hearts”, Don Richardson, Ventura Books, California,1984,
pg.9-25
16
”În El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa” este un citat dintr-o poezie a lui
Epimenides (aprox. 600 în.Hr.), în timp ce citatul ”suntem din neamul lui”
este un citat dintr-o altă poezie, scrisă de Aratus (aprox.310 în.Hr.).
17
Pavel foloseşte mai multe argumente apologetice în predica din Areopag:
argumentul cosmologic, argumentul teleologic, argumentul dezvoltării istoriei
spre un scop şi o formă a argumentului ontologic.
>>
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17:24). El nu a dat legi universului, pentru ca apoi să se
retragă şi să-l lase să ”funcţioneze” conform acestor legi, ci
El este Acela care menţine permanent universul în derulare.
Pavel respinge deismul.

PE CALEA CREDINŢEI

•

Dumnezeu este transcendent, El ”nu locuieşte în temple
făcute de mâini” (Fapte 17:24) , El nu poate fi localizat întrun templu. Chiar şi la construirea Templului de către regele
Solomon, la Ierusalim, a fost afirmată această înţelegere:
”Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ?
Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă:
cu cât mai puţin casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu!” (1
Regi 8:27).

•

Dumnezeu este auto-suficient, există prin Sine, este perfect
şi nu are nevoi. El este independent faţă de orice încercare a
omului de a-L manipula: ”El nu este slujit de mâini omeneşti
ca şi când ar avea trebuinţă de ceva” (Fapte 17:25). Pavel
respinge mântuirea prin fapte.

•

Dumnezeu este bun cu toţi, darnic şi El menţine existenţa
fiinţelor create de El: ”El dă tuturor viaţa, suflarea şi toate
lucrurile” (Fapte 17:25).

•

Dumnezeu a asigurat răspândirea omului pe pământ: ”El a
făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe
toată faţa pământului” (Fapte 17:26). Argumentul dezvoltării
istoriei umane18.

•

Dumnezeu a limitat vârsta omului şi capacitatea umană de
a administra proprietatea: ”El le-a aşezat anumite vremi şi a
pus anumite hotare locuinţei lor” (Fapte 17:26).

•

Dumnezeu conduce istoria omenirii spre un scop pe care
El Îl urmăreşte: ”ca ei (oamenii) să caute pe Dumnezeu19,
şi să se silească să-L găsească bâjbâind”20 (Fapte 17:27).
Dumnezeu poate fi găsit. Nu El se ascunde de om, ci omul
se ascunde de Dumnezeu, neţinând cont de revelaţia Lui în
universul creat de El (Romani 1:19-23).

•

Dumnezeu este aproape de fiecare om: ”El... nu este
departe de fiecare din noi” (Fapte 17:27).

•

Dumnezeu este imanent omenirii, acţionând dinlăuntrul
omului: ”în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa” (Fapte 17:28).

•

Originea omului este în Dumnezeu: ”suntem din neamul
Lui” sau ”şi noi suntem urmaşii Lui”.

•

Idolatria nu numai că-L înjoseşte pe Dumnezeu ci îl
înjoseşte şi pe om (Fapte 17:29). Zeităţile Atenei dovedeau

înjosirea atenienilor21.
•

”Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă”
(Fapte 17:30) adică de epocile în care ”El a lăsat pe toate
Neamurile să umble în căile lor” (Fapte 14:16), deoarece
încă nu venise Mesia.

•

”Dumnezeu porunceşte tuturor oamenilor de pretutindeni
să se pocăiască” (Fapte 17:30). Poruncile lui Dumnezeu
trebuie să fie auzite de către toţi oamenii. În Fapte 5:31,
Scriptura spune ”pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu
puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui
Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor”. În Fapte 11:18,
evreii constată că ”Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor
pocăinţă ca să aibă viaţa”. În 2 Timotei 2:25, Pavel spune
că ”robul Domnului” trebuie ”să îndrepte cu blândeţe pe
potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa,
ca să ajungă la cunoştinţa adevărului”. Pocăinţa este nu
numai o poruncă ci şi un dar al lui Dumnezeu, o lucrare a
Lui în inima omului, o consecinţă a naşterii din nou pe care
o face Duhul lui Dumnezeu. Augustin a formulat acest dublu
aspect în cuvintele ”Dumnezeu ne dă ceea ce ne cere”.

•

Toţi oamenii vor fi judecaţi de către Domnul Isus Hristos,
umanitatea merge către acest scop pentru că este
constrânsă de către Dumnezeu pentru aceasta: Dumnezeu
”a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin
Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta” (Fapte 17:31).

•

Argumentul decisiv, dovada incontestabilă dată ”tuturor
oamenilor”, este învierea Domnului Isus Hristos. Dumnezeu
”a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul
că L-a înviat din morţi”.

A

stfel, în predica sa din Areopag, Pavel desfăşoară
Evanghelia între Geneza şi Apocalipsa, între Adam
şi fiecare dintre noi, înălţându-L pe Domnul Isus
ca Acela prin care poate fi mântuit omul, însă şi ca
Acela prin care vor fi judecaţi toţi oamenii. Tonul predicii sale
este grav şi solemn: Dumnezeu cheamă la pocăinţă şi arată că
suntem dependenţi de El pentru ”toate lucrurile” iar omul este
responsabil să-şi recunoască păcatul şi să-L caute pe Dumnezeu
”bâjbâind”. Şi noi, astăzi, într-o lume sceptică faţă de adevărurile
creaţiei, păcatului şi salvării prin Domnul Isus Hristos, suntem
chemaţi să predicăm aceeaşi Evanghelie pe care Apostolul Pavel
o predica, adică ”Evanghelia lui Hristos” (Galateni 1:7) şi nu vreo
altă ”Evanghelie” produsă sau cosmetizată de om. 

18
În Galateni 4:4, Pavel afirmă că venirea Domnului Isus în lume a fost ”când
a venit împlinirea vremii”.
19
În Romani 3:11, Apostolul Pavel afirmă ”nu există nici unul care să-L caute
pe Dumnezeu” (NTR). Astfel, în Fapte 17:27, Pavel afirmă că deşi omul este
dependent de Dumnezeu pentru toate lucrurile, inclusiv pentru primirea
vieţii şi meţinerea ei, totuşi, omul alege păcatul care-l împiedică să-L poată
găsi pe Dumnezeu. Acţiunile constrângătoare ale lui Dumnezeu se manifestă
faţă de toţi oamenii, însă numai unii ajung să-L găsească pe Dumnezeu.
Dumnezeu este aproape de cei ce-L caută cu toată inima, iar aceia care-L
caută şi-L şi găsesc, dovedesc că deja Dumnezeu a lucrat în inimile lor dorinţa
de a-L căuta: cei ce-L caută, L-au şi găsit deja.
20
Termenul ”bâjbâind” este folosit de Homer, în relatarea despre Ciclop şi
Odiseu
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21
Romani 1:19-23 ”Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este
descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile
nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de
la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.
Aşa că nu se pot desvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu
L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri
deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi şi
au înebunit şi au schimbat slava Dumnezelui nemuritor într-o icoană care
seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare”.

? Cornel HAUREŞ

U

ltimele sondaje confirmă faptul că frecvenţa
credincioşilor la biserică, la modul general,
a scăzut considerabil, ţinând cont de faptul
că peste 90% din populaţia României s-au declarat
creştini. Bisericile evanghelice suferă de aceeaşi
problemă, în special la timpul de rugăciune, unde,
statistic, aproximativ 27% din membri participă, iar la
al doilea program din duminică participă aproximativ
56% şi alte biserci nici nu mai ţin al doilea program.
(Studiul Pew, Religious Belief and National Belonging
in Central and Eastern Europe)

a merge la biserică. Vara este şi mai dificil: nunţi,
concedii, vizite, musafiri, ieşiri cu familia. Altele
asemmănătoare au devenit practica unor credincioşi
care argumentează că sunt puţine zile de concediu
oferite de sistemul naţional de protecţia muncii, pe
care caută să le exploateze la maxim.

T

oate acestea produc o frustrare în rândul
prezbiterilor care, de multe ori, se văd depăşiţi
de multitudinea responsabilităţilor care le
revin. În anumite situaţii aceştia dojenesc biserica,
iar răspunsul sincer al credincioşilor ar suna aşa:

Este uşor să găseşti scuze să nu mergi la biserică.
Pe de altă parte, este greu să găseşti timp pentru

Şi vara, toată ziua la

PE CALEA CREDINŢEI
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V

in la evenimente, mă străduiesc să fiu cel puţin o
dată pe săptămână, dar şi când eu am o ieşire sau
o nevoie sunt chemat la biserică. Biserică, biserică
şi iar biserică! De trei ori pe săptămână la biserică!
Toată ziua la biserică!” - este strigătul interior al multora,
exprimat în variate forme.
Nu lumea educă biserica, ci biserica este chemată să
promoveze în lume adevăratele valori şi principii expuse
în Sfânta Scriptură. Cu cât biserica este mai serioasă în
promovarea principiilor biblice cu atât este mai greu lumii să
pătrundă în biserică.
Scopul acestor câteva rânduri este de a motiva şi încuraja
credincioşii să păstreze valorile Scripturii, să le iubească şi să-i
înveţe şi pe copii aceste valor.
Ce este biserica? Biserica este comunitatea umană, vie în
Hristos, organizată pentru a împlini în comun o misiune
întreită: închinare, edificare, multiplicare. (Dinamica Bisericii,
Ghid de studiu, Published by BEE International, 1994, Dalla,
Texas, pag. 53)
Biserica locală este grupul de oameni mântuiţi, dintr-o
localitate sau dintr-o zonă, care împărtăşesc aceleaşi idei
spirituale şi valori. Este grupul de oameni „chemaţi afară” din
lume pentru a forma o nouă entitate spirituală.
Probabil este bine să recapitulăm ceea ce ştim, de altfel.
Pentru ce venim la biserică? Apoi dacă mersul la biserică este
opţional şi după posibilităţi, sau este o poruncă însoţită de
binecuvântări?!

PE CALEA CREDINŢEI

Venim la biserică de fiecare dată pentru că Sfânta Scriptură
ne învăţă că:

Biserica este capodopera lui
Hristos

E

feseni 1:22-23: „El I-a pus totul sub picioare, şi L-a
dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este
trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.”

Efeseni 2:10 „Căci noi Suntem lucrarea Lui, şi am fost
zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”
Noi, biserica, iubim ceea ce iubeşte şi Hristos, respectăm
ceea ce este valoros pentru Hristos. Ne adunăm într-un loc
convenit ca să avem părtăşie cu El, şi unii cu ceilalţi. Împreună,
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Hristos ne vorbeşte, noi îl ascultăm, suntem încurajaţi şi
mângâiaţi de El, mustraţi şi îndrumaţi. Credincioşii au nevoie
de părtăşia unii cu alţii şi de părtăşia cu Hristos. Părtăşia
Bisericii este un model pentru părtăşia dintre soţi, unde unul
nu poate fără celălalt – Efeseni 5:31-32: „De aceea va lăsa
omul pe tatăl său şi pe mamă-sa, şi se va lipi de nevastă-sa,
şi cei doi vor fi un singur trup”. Taina aceasta este mare(vorbesc despre Hristos şi despre Biserică).”
Oriunde ne-am afla vara, credincioşii autentici caută părtăşia
cu cei ce împărtăşesc bucuria relaţiei lor cu Domnul, ei nu
se plictisec, nu este prea mult, chiar dacă sunt plecaţi în
concediu, caută şi în timpul acesta părtăşia cu alţi credincioşi,
pentru că iubesc pe Domnul.

Biserica este un trup

H

ristos este Capul, iar noi mădulare ale Trupului lui
Hristos. Un trup are nevoie de toate mădulare
funcţionale. Mădularele nu pot funcţiona în afara
trupului. De aceea, este vital să facă parte din trup.
În cadrul Trupului este comunicare, funcţionalitate şi trupul
„se maturizează”. Nu putem exista unul fără celălalt „Căci,
după cum trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum
toate mădularele trupului, cu toate că sunt mai multe, sunt un
singur trup, tot aşa este şi Hristos.” (1 Cor 12:12)
Este unica expresie a celui mai perfect Trup, lucrat, perfectat,
sfinţit continuu, de Însuşi Hristos: „...ca s-o sfinţească, după
ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze
înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără sbîrcitură
sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără prihană.” (Efeseni
5:26-27).
Împreună, noi formăm trupul, expresia unităţii, a întregului,
a familiei lui Hristos. Când reuşim să ne rupem din hâţişul
care ne reţine, de la timpul împreună cu biserica locală, ne
dăm seama cât de mult am fi pierdut dacă nu participam la
unitatea slujirii în biserică.

Biserică este locul în care ne
hrănim spiritual

P

rin predicarea fraţilor sub călăuzirea Duhului Sfânt.
Este modul prin care Duhul Sfânt lucrează la sfinţirea
şi echiparea noastră ca şi credincioşi. Este „bucătăria”
unde sufletul credincioşilor găseşte hrană prin

Cuvânt, mângâiere când este descurajat sau când trece prin
necazuri: „Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi
aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii
îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. Toţi împreună
erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea
acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau
pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi
Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau
mântuiţi.” (Fapte 2: 44-47).

Este al doilea loc, după
caminul familiei, unde noi ne
protejăm copiii şi tinerii

A

Vreau să finalizez prin a vă aduce aminte de porunca pe
care o avem în Cuvântul Scripturii: Evrei 10:19-25 - Astfel
dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare
slobodă în Locul Preasfânt pe calea cea nouă şi vie pe care
ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, şi
fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să
ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile
stropite şi curăţite de un cuget rău şi cu trupul spălat cu
o apă curată. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii
noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să
veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi
la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii
obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu
cât vedeţi că ziua se apropie.
Domnul să ne ajute! 

colo îi educăm în spiritul Scripturii, îi modelăm şi
oferim modele de oameni ai lui Dumnezeu care
s-au dedicat cu totul lui Dumnezeu.

Conferinţa familii
Misiunea „Pacea” Șelimbăr: 8-14 iulie 2019

Î

n perioada 8-13 iulie 2019, la Selimbăr, judeţul Sibiu, am
petrecut un timp binecuvântat alături de alte familii din
ţară, la Conferinţa cu Familiile. Fraţii care au susţinut
sesiunile au fost unelte binecuvântate ale lui Dumnezeu
pentru participanti.

Mesajele aduse de fratele Tiberiu Ciubotariu, au întărit prin
adâncimea de la care s-au scos comori din Cuvântul lui
Dumnezeu cu aplicabilitate pentru familii din Predica de pe
munte. Rămânerea în Cuvânt este o bogăţie la porţile căreia
găseşti mereu hrană şi putere de a merge mereu mai departe,
Cuvântul Domnului Isus fiind mereu un izvor nesecat.
Familia Cosman s-a pus la dispoziţia Domnului în slujirea fraţilor
participanti atât prin sesiunile susţinute cât şi prin întâlnire avute
seara. Mesajele prezentate au fost completate cu experienţa
dumnealor din lucrare si familie. De asemenea am aflat multe
răspunsuri care frământa familiile creştine de azi.

A

m avut în această tabără pentru familii ocazia
să trăim clipe de părtăşie, cu fraţii din Bisericile
Crestine după Evanghelie din zona Sibiu, respectiv
Biserica „Betel” din Sibiu şi Biserica Creştină
după Evanghelie „Maranata” din Cisnădie. Ce minunat este
să întâlneşti fraţi răscumpăraţi ai Domnului, cu care vom fi
totdeauna în cer!

PE CALEA CREDINŢEI

(vezi foto coperta 4)

Cred că ar fi foarte bine dacă familiile din ziua de azi ar împărtăşi
aceleaşi valori ca părinţii noştri cu tărie şi simplitate din
Cuvântul lui Dumnezeu. Am plecat îmbogăţit atât spiritual cât
şi relaţional şi aceasta este o motivaţie în plus de a studia mai
profund Cuvântul lui Dumnezeu.
Ne rugăm lui Dumnezeu ca şi la anul să existe oportunitatea de
a participa şi alte familii la aceste conferinţe.
 Beni Grăjdeanu - Biserica „Izbânda", Bucureşti

Fratele Emanuel Dobrin a avut îndrăzneala să abordeze subiecte
dure, precum divorţul şi pornografia, care, din păcate, se
manifestă şi la unii credincioşi.
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? Bogdan Emanuel RĂDUŢ

MIŞCAREA FRAŢILOR

Statistici mondiale 2019

D

in patru în patru ani are loc Conferinţa Internaţională de Misiune a Fraţilor, cunoscută şi ca IBCM (International
Brethren Conference on Mission), ajunsă la ediţia a şaptea: 1993 la Singapore (Singapore), 1996 la Roma (Italia),
2003 la Şelimbăr (România), 2007 la Wiedenest (Germania), 2011 la Strasbourg (Franţa), 2015 şi 2019 la Roma
(Italia).

Cu acest prilej se publică date, informaţii şi statistici din fiecare ţară din lume unde există Adunări ale Fraţilor, cu scopul
prezentării Mişcării Fraţilor la nivel mondial. Cele mai recente sunt incluse în volumul Ken&Jeanette Newton (editors), The
Brethren Movement Worldwide, Key information 2019, 5th Edition, OPAL Trust, 2019.
Datele oferite de IBCM au fost preluate şi prelucrate, unele suferind modificări. Pentru că Fraţii au fost, şi încă sunt, reticenţi în
colectarea şi prezentarea de date statistice despre numărul de membri, de adunări, de lucrători ş.a, în cazul multor ţări datele
stau sub semnul rezervei sau lipsesc cu desăvârşire.

PAGINI DE ISTORIE

Mişcarea Fraţilor a început în Europa, acum circa două secole, de unde apoi s-a răspândit în întreaga lume locale, regăsinduse astăzi în 134 de ţări, cu un număr de 26.345 de adunări locale, 14.234 de puncte misionare şi un total aproximativ de
1.630.950 de credincioşi botezaţi, împărţite pe şase continente din cele şapte existente, lipsind Antarctida (Polul Sud).

Continentul
Africa
America de Nord
America de Sud
Asia
Europa
Oceania
Total

ÎN AFRICA sunt 8.396 de adunări locale ale Fraţilor, 5.942 de noi puncte de misiune, cu un total de 728.157 de credincioşi
botezaţi, regăsite în 26 de ţări.
Ţara
Africa de Sud
Angola
Botswana
Burundi
Ciad
Coasta de Fildeş
Egipt
Etiopia
Insula Reunion
Kenya
Madagascar
Malawi
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Tabel 1 – Adunările Fraţilor pe continente
Ţări cu adunări
Număr adunări Membri botezaţi
26
8.396
728.157
25
5.266
255.083
13
3.125
181.096
30
5.696
286.176
31
2.950
140.337
9
912
40.101
134
26.345
1.630.950
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Tabel 2 – Adunările Fraţilor în Africa
Anul
Număr
înfiinţării
adunări
1883
88
1884
1.700
?
12?
1950
149
1926
1.884
?
13?
1928
35
1952
250
1971
7
1950
131
1989
119
1946
120

Membri botezaţi
10.000
350.000
1.050?
35.000
81.646
820?
3.500
31.525
450
2.000+
4.000
6.900

Mauritius
Mozambic
Nigeria
Rwanda
Senegal
Republica Congo
Republica Democrată Congo
zona Nord-Est
zona Katanga de Nord
zona Katanga de Sud
a doua comunitate a Fraţilor
Sudan
Sudanul de Sud
Tanzania
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe

?
1999
1919
1962
1963
2002

?
77
1.200
195
7
12

?
3.000?
9.000
19.310
350
575?

1923
1886
1942
1920
1926 (1971)
?
?
?
1966
1897
?

276
400
55
168
5
?
145?
?
45
1.300+
40?

40.000
13.250?
2.000
13.440
220
?
25.000?
?
2.610
65.000?
3.500?

ÎN AMERICA DE NORD există Adunări ale Fraţilor în 25 de ţări ale continentului, cu un număr de 5.266 de adunări locale,
350 de puncte misionare şi un total aproximativ de 255.083 de credincioşi botezaţi:
Membri botezaţi
65
136
1.400?
352
300?
390
22.500?
90?
875?
240?
1.300?
60
250?
75.000?
2.400?
92.000?
6.700
3.500
95
3.750
300?
100?
630
42.000?
650

PAGINI DE ISTORIE

Tabel 3 – Adunările Fraţilor în America de Nord
Ţara
Anul înfiinţării Număr adunări
Anguilla
1964
1
Antigua şi Barbuda
1948
5
Bahamas
1875
32
Barbados
1860 (1889)
33
Belize
1952
7?
Bermuda
1874 (1903)
7
Canada
1860
351
Costa Rica
1970
6?
Cuba
1935
29?
Dominica
1959
5
El Salvador
?
41?
Groenlanda
1970
1
Grenada
1890
8?
Guatemala
?
2.050?
Haiti
?
50?
Honduras
?
1.125?
Jamaica
1920
87
Mexic
1890
215
Puerto Rico
?
7
Republica Dominicană
1959
126
Sfântul Cristofor şi Nevis
1936
11?
Sfânta Lucia
1920
7
Sfântul Vicenţiu şi Grenadie
1800
14
Statele Unite ale Americii
1860
836
Trinidad-Tobago
1910
32

>>
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ÎN AMERICA DE SUD, sunt Adunări ale Fraţilor în 13 ţări, într-un număr de 3.125 de comunităţi locale, 596 de puncte
misionare şi un număr de 181.096 de credincioşi botezaţi:
Ţara
Argentina
Bolivia
Brazilia
Chile
Columbia
Ecuador
Guiana Franceză
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela

Tabel 4 – Adunările Fraţilor în America de Sud
Anul înfiinţării
Număr adunări
1882
1.ooo+
1895
520
1878
750
1928
51
1935
216
?
28
?
24
1800
63
1908
105
1893
230
1907-1936, 1983
4
1882
32
?
72?

Membri botezaţi
70.000
11.200
57.000?
1.700
15.120
1.200
450?
3.400?
4.000
8.000
177
1.300
5.530?

PAGINI DE ISTORIE

ÎN ASIA, Adunările Fraţilor din Asia se găsesc în 30 de ţări, cu un număr de 5.696 de adunări locale, 6.698 de puncte
misionare şi 286.176 de credincioşi botezaţi:
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Ţara
Coreea de Sud
Bahrain
Bangladesh
Bhutan
China
China – Hong Kong
Cyprus
Emiratele Arabe Unite
Filipine
India
India: Insulele Andaman şi
Nicobar
Iordania
Iran
Israel
Japonia
Kazakhstan
Kuwait
Laos
Liban
Malaysia
Mongolia
Myanmar (Birmania)
Nepal
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Tabel 5 – Adunările Fraţilor în Asia
Anul înfiinţării
Număr adunări
1960
230
?
1?
?
1?
2005
3
?
10?
1890
30
?
1?
1959-1990
19
1918
250
1836 (1899)
4.200

Membri botezaţi
11.500
145?
55?
22
400?
760?
32?
5.000
15.000
200.000

1968/1969

10

405

1950
1920
1885
1881 (1910)
2001
?
?
?
1855
1997
1884 (1978)
1986-1987

2
1
7
145
1
2?
174?
3?
170
6
115
115

50
30
325
4.800
12
80?
7.000?
220?
14.000
135
6.450
650

Pakistan
Qatar
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailanda
Turcia

1935
?
1864
1902
1949
1885
1961

137
3?
20
9?
13
11+
7

22.000
37?
8.124
900?
1.190
600
240

ÎN EUROPA, Adunările Fraţilor se regăsesc în 31 de ţări cu un total aproximativ de 2.950 de adunări locale, 627 de noi
puncte de misiune şi 140.337 credincioşi botezaţi:
Membri botezaţi
561
4.000
2.o00?/677
30
180
180
1.200
300
4.600
5.000
9.000
600
5.000
8
580
20.000
20
35.430
271
45
7.000
1.632
2.500
28.193
210
<400
600
36
8.784
700
600
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Tabel 6 –  Adunările Fraţilor în Europa
Ţara
Anul înfiinţării Număr adunări
Albania
1991
13
Austria
c. 1900
50
Belgia (Flandra şi Valonia)
1971/1855
26/17
Bosnia & Herţegovina
1991 (2008)
2
Bulgaria
1900
5
Croaţia
1905
4
Cehia
1909
25
Danemarca
1890
5
Elveţia
1817/1824
48
Franţa
1850
115
Germania
1853
194
Grecia
?
13
Insulele Feroe
1865
30
Islanda
1911
1
Irlanda
1827
17
Italia
1833
282
Macedonia
1996
1
Marea Britanie
1830
901
Moldova
1992
14
Muntenegru
1992
1
Olanda
1850
100
Polonia
1909
39
Portugalia
1870
78
România
1899
727
Rusia
1830
5
Serbia
1900
11
Slovacia
1900
20
Slovenia
1950
2
Spania
1863
180
Ucraina
2000
10
Ungaria
1900
14

>>
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ÎN OCEANIA, în 9 ţări se află Adunări ale Fraţilor, cu un număr de 912 adunări locale, 21 de noi puncte misionare şi 40.101
credincioşi botezaţi:
Ţara
Australia
Fiji
Nauru
Noua Caledonie
Noua Zeelandă
Papua Noua Giunee
Samoa
Tonga
Tuvalu

Tabel 7 – Adunările Fraţilor în Oceania
Anul înfiinţării
Număr adunări
1850
230
1934
24?
2004
1?
1960
4?
1852
180
1951
460
?
7?
1973
4
1998
2

Membri botezaţi
7.900
1.000?
26?
200?
18.000
12.500
285?
120
70

Mişcarea Fraţilor este răspândită considerabil la nivel mondial, aflându-se într-o continuă extindere prin noi puncte de misiune.
Aceasta dovedeşte, încă o dată, faptul că Mişcarea Fraţilor are accentul pus pe misiune, care este „unicul şi cel mai important
lucru cu care Fraţii au contribuit la Biserică”, pentru că „uneori, se poate ca Fraţii să fi avut cel mai mare procentaj de aderenţi
slujind în străinătate, de la moravieni încoace”.

PE CALEA CREDINŢEI

Necrolog - Dubei Dinu

Î

n data de 3 august 2019 a avut loc înmormântarea fratelui Dinu
Dubei, unul dintre prezbiterii bisericii Agape din Galaţi, membru
în Consiliul Naţional şi un lucrător dedicat al Evangheliei.

Fratele Dinu Dubei s-a născut la 10 iulie 1950, a crescut şapte
copii, iar din 2004 a rămas văduv continuând să-şi îngrijească familia,
ocupându-se şi de nevoile lucrării lui Dumnezeu. În ultimii ani ai
vieţii s-a îmbolnăvit ceea ce a dus la incapacitatea de a face faţă la
slujba de membru în Consiliul Naţional şi la cea de prezbiter în
biserică.
Atât la priveghiul de sâmbătă şi duminică seara, cât şi luni la
înmormântare au fost prezenţi mulţi fraţi din adunări din zonă şi din
ţară cât şi mulţi oameni care l-au cunoscut.
La slujba de înmormântare au slujit fraţii Adrian Sohoreanu şi Ovidiu Bârleanu, iar din Cuvânt au slujit
fraţii Cornel, Ilie Potop,Viorel Candreanu, Cornel Haureş, iar la cimitir, fratele Ruben Dubei.
Am plecat din Galaţi cu tristeţe în suflet, dar cu nădejdea revederii în curând şi cu rugăciunea sinceră ca
Domnul să întărescă lucrarea Sa în adunarea din Galaţi, să motiveze credincioşii la pace, slujire cu dedicare
într- zonă de ţară aridă la mesajul Evangheliei.
Ne rugăm şi pentru copiii fratelui Dinu Dubei, răspândiţi în diferite locuri şi pentru mântuirea celor care
nu Îl cunosc pe Domnul, care este aproape! Fiţi gata!
 Cornel Haureş
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IBCM2019

D

in patru în patru ani are loc Conferinţa Internaţională de Misiune a Fraţilor, cunoscută şi ca IBCM (International
Brethren Conference on Mission). Conferinţele anterioare au avut loc după cum urmează: în 1993 la Singapore
(Singapore), în 1996 la Roma (Italia), în 2003 la Şelimbăr (România), în 2007 la Wiedenest (Germania), în 2011 la
Strasbourg (Franţa), în 2015 şi 2019 la Roma (Italia).

Astfel, în perioada 24-28 iunie 2019 a avut loc cea de-a şaptea ediţie a IBCM, în Roma, unde au participat aproximativ 880 de
participanţi din peste 120 de ţări, aceasta fiind cea mai mare participare din istoria Conferinţei.
Tema Conferinţei a fost: „Voi Îmi veţi fi martori”, cu provocarea de a fi martori ai lui Hristos, prin Bisericile şi lucrările în
care suntem implicaţi în diferite ţări
şi culturi. Tema a fost prezentată de
Prof. John Lennox, profesor emerit de
matematică în cadrul Universităţii din
Oxford şi binecunoscut apologet.
Alţi vorbitori din cadrul Conferinţei:
Prof. Joel Hernandez (SUA/Mexic),
Dr. Ivan Chow (Singapore), Santhosh
Thomas (India), Dr. David Smith
(Australia), Dr. David Henry (Jamaica),
Fares Marzone (Italia).
A fost o părtăşie foarte frumoasă a
fraţilor creştini după Evanghelie din
toată lumea.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, următoarea
Conferinţă va avea loc în anul 2023.

PE CALEA CREDINŢEI

 Claudiu CÂRLESCU

Participanţi din România la IBCM 2019

Prof. John Lennox
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Î

Copiii de altădată

PE CALEA CREDINŢEI

ncă un an, dacă ar mai fi trecut, s-ar fi împlinit exact
o jumătate de secol de când „Baciu Petrică” - aşa
cum l-am numit la început - a venit la noi şi într-o
strânsă părtăşie cu fraţii, a instituit „ora de copii” în
cadrul Adunării din Târnăveni. Eram pe atunci în jur de
optzeci de copii români, maghiari şi germani (saşi), de
diferite vârste.  
La 13 mai 1970, apele râurilor Târnava Mică şi Târnava
Mare au produs inundaţii fără precedent în cartiere din
Târnăveni şi Mediaş, unde locuiau familii de  credincioşi
cu mulţi copii. Deşi mobila îi plutea în casă, Petrică,
alături de alţi fraţi din Mediaş, au venit degrabă la
Târnăveni, aflând că aici nivelul apelor ajunsese la
acoperişurile
caselor. Cu
această ocazie,
Dumnezeu
l-a motivat
pe Petrică
să iniţieze
lucrarea cu
noi, copiii
adunării din
Târnăveni. Iar
noi, COPIII DE
ALTĂDATĂ,
nu am mai
avut răbdare,
şi sub
coordonarea
Martei
Sămărtinean, la data de 3 mai ne-am întâlnit în Centrul
Creştin  Onisim din satul Moara de Pădure, judeţul
Cluj. Bucuria vie, specifică perioadei de copilărie, a
caracterizat cele trei zile petrecute împreună. Au fost
depănate, cu lux de amănunte, foarte multe amintiri
din cei zece ani petrecuţi cu Petrică în lucrarea lui
Dumnezeu, atât în Târnăveni cât şi în adunările creştine
din ţară.
Un singur exemplu este grăitor. Excursia din munţii
Apuseni: „Noaptea cu Domnul Isus:  Ghetsimani-n
autobuz.”  Am ajuns în comuna Avram Iancu, satul
Vidrişoara, la Biserica Baptistă din sat, în „Joia Mare”,
pentru a ne aminti de chinurile îndurate de Domnul
Isus în Ghetsimani.  La terminarea timpului de bucurii,
am fost repartizaţi pentru găzduire în familiile fraţilor. În
stradă, însă, ne aşteptau doi miliţieni, care, sub puternica
influenţă a alcoolului, ne-au reţinut buletinele de
identitate, oprindu-ne deplasarea la gazde.
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ată ce scria, într-o împrejurare, Marta (Schuster)
Sămărtinean: „Am fost nevoiţi să petrecem noaptea
în autobuz. Dar şi noaptea aceea, Petrică a ştiut să o
transforme într-o noapte de neuitat. Ne-am rugat, am
cântat cântări specifice, conştienţi fiind că într-o noapte ca
aceea, Domnul Isus suferea cumplit, însuşindu-şi vinovăţia
păcatelor noastre, sorbind îngrozit paharul amărăciunilor
din Ghetsimani. S-a meritat o asemenea noapte, unică în
viaţa fiecăruia din cei prezenţi.  Suferinţa noastră, însă, nu
am putut-o  numi „suferinţă”. Eventual, un „mic disconfort”.
Şi totuşi, de neuitat.”  Neuitată rămâne şi o interesantă
coincidenţă. Numele unuia dintre miliţieni fusese „Pleşa
Petru”, identic cu „Petricu Pleşa” din Micăsasa, (prezent
şi el în autobuz) şi cu cel al
lui Petrică Pleşa din Mediaş,
(care ne-a produs, prin
darul şi harul înţelepciunii
de sus, o multitudine de
binecuvântări, organizând
astfel de excursii.)
Toate evenimentele sfinte,
petrecute în perioada
specificată mai sus, precum
si întâlnirea din 03 – 05 mai
a.c. le considerăm scrise în
„Cartea de aduceri aminte”
din ceruri (Maleahi 3v.16)
pentru a ne aminti, şi acolo,
de cele notate în ea.
Duminică, 05 mai, dimineaţa,
am avut o părtăşie sfântă din Cuvântul lui Dumnezeu.
Au vorbit fraţii Feri Hodnogi, (Cluj),  Genu  Balea (
Hunedoara), Ionel Dobre (Bucureşti), Emil Horvath
(Cluj), Nelu Oltean(Sibiu), Petrică Pleşa (Mediaş). Cei
zece ani petrecuţi în părtăşii sfinte cu Dumnezeu, cu
fraţii din Târnăveni dar şi cu fraţi din multele adunări din
ţară, vizitate în excursiile organizate de Petrică, au avut
ca efecte binecuvântate, pocăinţa celor mai mulţi dintre
noi, căsătoria şi mai apoi slujirea în adunările din ţările
unde Dumnezeu ne-a aşezat pentru un timp… Iar Marta
a devenit, în scurt timp, şi este încă şi azi, „specialist”
în lucrarea cu copiii din adunări, după exemplul
învăţătorului ei. Suntem mulţumitori Domnului Isus şi lui
Petrică pentru copilăria şi tinereţea noastră,
Toată slava I se cuvine doar lui Dumnezeu. AMIN!
 Ştefan Schuster

Adunarea „Filadelfia”din Botoşani are
doi noi prezbiteri

D

uminică, 30 iunie 2019, în biserica Filadelfia
Botoşani, a avut loc „aşezarea” a doi
fraţi prezbiteri: fratele Lozneanu Marcel
şi fratele Mariniuc Sebastian. La această
sărbătoare a bisericii au participat din partea zonei
fratele Florin Apăscăriţei, care este şi membru în
Consiliul Naţional şi a slujit la închinare, apoi, din
partea Comitetului Executiv fratele Vicepreşedinte
Cornel Haureş care a avut un mesaj adecvat pentru
acest eveniment. La Cina Domnului a slujit fratele
Marcel Grosu.
Domnul să binecuvânteze pe fraţii care au slujit şi pe
fraţii care au fost cooptaţi în Comitetul de prezbiteri
al bisericii locale. Biserica s-a bucurat de acest frumos
eveniment. Domnul să fie lăudat.
 Stelică BULIGA

Evanghelizare în Rep.
Moldova

De asemenea, s-a acordat şi consiliere spirituală de către: fratele Narcis şi sora
Dana Lungu, misionari în Republica Moldova, Daniel Lozneanu,Viorel Savencu,
Vasile Leonaş şi Stelică Buliga. Au fost asistaţi spiritual şi medical 370 persoane.
Foarte mulţi dintre cei care au auzit Evanghelia au făcut şi o rugăciune de pocăinţă.
Toţi participanţii au avut cuvinte de apreciere şi mulţumire pentru această lucrare.
 Stelică BULIGA

Botez în Biserica din Sărata, MM

Î
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Î

n perioada 09-15 iunie a avut loc o lucrare de evanghelizare cu medicii în
Republica Moldova, în localităţile: Orhei, Ştefăneşti şi Pistruieni. Din partea
echipei medicale au participat: fratele doctor David Ciucur şi Simona
Ciucur (interne) şi oftalmolog fratele doctor Guşă Mihai. S-a acordat asistenţă
medicală şi a fost o binecuvântare pentru toţi care au participat.

n data de 4 august 2019 a avut
loc un botez în localitatea Sărata,
jud. Maramureş.
Domnul să fie lăudat!
 Mircea PRICOP
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Botez în Bulgaria

Î

n ziua de 16 iunie 2019 în localitatea SUCARCA,
regiunea Burgas din Bulgaria, a avut loc un botez
Nou Testamentar. În această localitate trăiesc
musulmani turci. În 2017 a fost botezată o familie
care a fost prigonită, dar au mers înainte; s-a continuat
evanghelizarea, iar în 2018 au mai primit botezul încă 8
persoane.
Dumnezeu a lucrat şi s-a construit un locaş de rugăciune
şi acum am avut 19 botezuri. Botezurile au avut loc la
Marea Neagră. Am slujit împreuna cu fratele Andrei Dan
din Botoşani şi cu fraţii Filip Urda şi Robert Olteanu din
Bucureşti - biserica Izbânda.
Este un început de lucrare în această zonă şi e nevoie de
lucrători. Domnul să fie slăvit pentru toată lucrarea.
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 Stelică BULIGA
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Botez în Biserica
din Breaza, PH

Botez în Biserica din Târgovişte, DB
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Botez în Biserica din Jupâneşti, AG
28 iulie 2019

Evanghelizări Tabăra Trestioara 2019
Mătăsari, jud. Gorj
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Valea Motrului, jud. Gorj

Valea Pojarului, jud. Gorj
Calea Credinţei, nr. 426, iulie - august 2019

21

Conferinţă tineri în Italia

T

imp de trei săptămâni, în luna Mai, am vizitat
împreună cu Sue 6 adunări creştine după
Evanghelie de români în Italia [Padova, Ponsacco,
Spoletto,Vilalba Roma, Oderzo şi Pordenone] şi
a fost un timp binecuvântat de Dumnezeu.
A fost o mare bucurie să fiu invitat din nou la Conferinţa
de tineret din Vilalba, pe 18 şi 19 mai. Tema conferinţei a
fost: „Misiunea generaţiei dinaintea revenirii Domnului
Isus Cristos.”
Rugaţi-vă pentru fraţii noştri în Italia şi lucrarea lui
Dumnezeu prin ei în Italia şi România.

INFO • ŞTIRI • INFO • ŞTIRI

 Paul WILLIAMS

Trimiterea
familiei
Jungwirth din
Germania, în
misiune în
România
Renovare sala de
Adunare Pârşcoveni

S

fânta Scriptură ne învaţă în 2 Petru capitolul 1 să unim
cu credinţa, fapta ... şi dragostea de fraţi. Biserica „Betel”
din Sibiu a înţeles nevoia credincioşilor noştri din
Pârşcoveni, jud. Olt, şi în luna Mai a acestui an a renovat
sala de adunare.
Vă îndemnăm să vă rugaţi pentru această biserică şi să o vizitaţi.
 Elvis VĂRARU
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Ajutorarea
copiilor din
zona de conflict
Ucraina
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CONFERINȚA PENTRU FAMILII

