Rom a
Bap t C u c

1 Corinteni 1:10
Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele
Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi
toţi același fel de vorbire, să n-aveţi
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Salutul Nostru
“Sufletul nostru
nădăjduieşte în Domnul;
El este Ajutorul şi Scutul
nostru.
Da, inima noastră îşi
găseşte bucuria în El,
căci avem încredere în
Numele Lui cel Sfânt."
Psalm 33:20-21

Pastor:
Ioan Brisc

Pastor:
Ciprian
Ardelean
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dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip
desăvârşit într-un…..gând şi o simţire.

Unitatea, o carență periculoasă
Alexandru Fintoiu
De obicei, în viaţă, cele mai bune lucruri se
obţin greu. În privinţa unităţii între oameni sau
comunităţi, este tot cam aşa. O unitate sau o
prietenie adevărată o obţii greu, munceşti
pentru ea, lupţi, te zbaţi, încerci să o dobândeşti
cu sudoarea muncii tale. Dar se poate pierde
foarte uşor.
Dacă ne uităm la politicienii noştrii, vom vedea
că nu au reuşit niciodată o unitate adevărată,
iar ca să păstrezi aparenţele unei aşa zise
legături ideologice între partide e uşor.
România are nevoie de oameni uniţi să facă
bine, de oameni animaţi de gânduri creştineşti,
lipsite de egoism şi orientate către binele celor
din jur. Acest lucru nu e un secret, toţi o ştim.
Diavolul însă se ocupă cu dezbinarea şi
dezintegrarea oamenilor şi a societăţilor. Adoră
să transforme omul în gunoi.
Ca să strici o prietenie pentru care ai luptat o
viaţă e nevoie de un gând. Doar un gând
tranformat apoi într-un cuvânt. Dacă acel gând
nu-şi sustrage esenţa din Hristos, totul se
năruie. Nu degeaba l-a mustrat Domnul pe
Petru când acesta a emis un raţionament
contrar voii lui Dumnezeu şi i-a spus că
gândurile celui rău nu sunt gândurile lui
Dumnezeu.
(continuare in pg. 3) --->
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De la sat la doctorat - istoria unei teze de doctorat - în istoria Reformei
Prof. Dr. George HANCOCK-STEFAN Palmer Theological Seminary ghancock@eastern.edu
Capitol 1: O copilărie și tinerețe binecuvântata
Capitol 2: Tabăra de refugiați și educația în Statele Unite (liceu, universitate, seminar)
Capitol 3: Anii de muncă
Capitol 4: Din nou la școală

După terminarea examenelor de limbi străine m-am pregătit pentru examenul final.
Am studiat aproape un an, și am luat examenul cu nota de excelența. De fapt, cei din comisie
m-au întrebat cum m-am pregătit așa de bine. În timpul pregătirii pentru examen am trecut
printr-o criză. Citeam câteodată 8-10 ore pe zi, și noaptea începeam să visez ce am citit. Dar
ce era și mai periculos, am început sa formez citate în mintea mea pe care nu le-am citit, iar
in timpul zilei nu le găseam scrise pentru ca erau create de mine în timpul somnului. Era o
situație periculoasă. În timpul cursurilor l-am ales pe profesorul John Woodbridge să fie
profesorul meu pentru lucrarea de doctorat. El a sugerat să-l chem și pe profesorul Timothy
George, a cărui lucrare de doctorat era un studiu al istoriei reformaților și care iși terminase
recent la Harvard lucrarea cu titlul Teologia Reformatorilor. Teza mea a avut titlul „Impactul
Reformei asupra Românilor - 1517 la 1648”. Profesorii Woodbridge și George erau experți în
istoria creștinismului, dar îmi lipsea partea ortodoxă. Woodridge mi-a sugerat să mă întâlnesc
cu Dr. John Meyendorff, care era decanul seminarului orthodox St. Vladimir, în Yonkers, NY.
Am reușit să ne întâlnim și, de la bun început, Dr. Meyendorff mi-a spus ca Reforma a fost
pedeapsa lui Dumnezeu asupra Bisericii din Apus datorită faptului ca s-au despărțit de
Biserica din Răsărit. Am beneficiat de înțelepciunea și sfințenia lui Meyendorff, deși nu am
fost de acord cu concluzia lui asupra Reformei. Între timp am citit cu multă atenție
numeroasele articole despre reforma protestantă scrise de Maria Crăciun, lucrarea de
doctorat despre reforma din Transilvania scrisă de Ana Filip Dumitran, cât și lucrarea de
doctorat a lui Ronald Popivchak despre Mărturia de Credință a lui Peter Mohila. Am luat
contact cu Dr. Pompiliu Tedor de la Universitatea Babeș- Bolyai, care m-a prezentat la corpul
didactic și a mers cu mine în fiecare dimineață, timp de două săptămâni, la biblioteca, pentru
ca bibliotecarii să-mi dea voie să citesc toate cărțile de care aveam nevoie, și, în același timp,
să fac și copii. Copierea în anii aceia era mult mai dificilă decât citirea. Nu numai ca mi-a
purtat de grijă în fiecare zi, ci mi-a și făcut cunoștință cu alți studenți care își făceau lucrarea
de doctorat, m-a invitat la prezentarea lucrărilor de doctorat și m-a prezentat la o sumedenie
de profesori de limba româna, istorie, și teologie. Am plecat de la Cluj cu surse suficiente
pentru lucrarea pe care planificasem să o fac. Tot la Cluj l-am întâlnit pe Dr. Doru Radosav,
directorul bibliotecii universitare Lucian Blaga. Am încercat să mă întâlnesc și cu profesorul
de istorie ortodoxa Mircea Pacurariu de la Sibiu, dar era plecat de la seminar. Între timp am
aflat că la Princeton University era un bibliotecar care se ocupa cu studii slavonice și care știa
amănunte istorice despre biserica ortodoxa română și era doritor să discute cu studenți
doctoranzi despre cercetările pe care le-a făcut el cu manuscrisele vechi care se găseau în
biblioteca. În sfârșit, lucrarea a fost terminată și timp de un an am făcut pauză de la cărțile de
istorie. Dupa pauza de un an, am scris o scrisoare la Zondervan încercând să aflu dacă ei
Welcome!
doresc să publice lucrarea mea de doctorat. Am trimis vreo doua capitole
din lucrarea mea
de doctorat și am primit răspuns ca nu o vor publica, dar că, citind lucrarea de Bine
doctorat auai veni
ajuns la concluzia că ar dori să scrie o carte cu titlul Can Evangelicals Be Orthodox. Am fost
chemat să particip cu un capitol și să dau răspuns la ceilalți trei care au scris și ei câte un
Romania
capitol. Cartea a fost publicată în engleză și după câțiva ani a fost publicată în limba română.
În anul 2003, SMR a tradus lucrarea mea de doctorat în limba română și anul trecut a fost Baptis
retipărită. Într-o fotografie care a apărut în revista SMR pe acelaș raft sunt cele două volume
Chur
scrise de Ioan Calvin și lucrarea mea de doctorat. În ultimii ani, Dr. Oti Bunaciu, pe care l-am
întâlnit în prima mea călătorie în România în anul 1979, m-a invitat să predau istoria
of PORTLAND
creștinismului în cadrul programului de masterat la Universitatea din București. Am aflat că
mulți dintre studenți au citit cartea mea, și mi-au adus cărțile citite să le semnez. Între timp se
ridică o altă generație care au început să publice noi lucrări despre Reformă și despre
impactul ei asupra poporului român. Sunt studenți români, atât în România, cât și în
străinătate care au continuat lucrarea de studiu a activității reformate în mijlocul poporului
român, activitate pe care biserica ortodoxă continuă să o nege.
... (continuare în buletinul următor)

Jurnal de misiune: Familia Dumitru din Peru
Revista Crestinul Azi - ...(continuare din buletinul urmator)
Am avut parte și de o încurcătură care s-a terminat cu
bine datorită rugăciunilor și harului Domnului. Când
am mers să îi facem certificat de naștere copilului, am
nimerit la un birou care lucra analog, deși în general în
Lima birourile de Stare Civilă lucrează deja digital.
Funcționara ne-a scris de mână certificatul lui Dominic,
și nu era recunoscut la ministerul Afacerilor Externe
pentru apostilare. Pentru a fi digitalizat, depindeam ca
dosarul să fie dus la timp la biroul central, unde să stea
pe masa vreunui funcționar până ajungea rândul lui,
adică putea fi și 3 săptămâni după spusele lor. Noi
aveam nevoie să trimitem documentul digitalizat și
apostilat în România în doar o săptămână. Am dat
telefoane, am rugat pe diverși din lanțul birocratic să
urgenteze. Ne-au spus că nu pot garanta nimic. Nu
ne-a mai rămas decât să ne rugăm ca Dumnezeu să
facă o minune. Și iată că la 5 zile distanță, cu doar 2 zile
înainte de termenul necesar, documentul a fost
înregistrat și emis corespunzător. Am și plâns de
emoție, căci știam că în țara asta nu era normal o asemenea rezolvare rapidă.
La Lima am avut bucuria să întâmpinăm pe ceilalți români din echipa Segadores, care s-au
reîntors din România în luna noiembrie. A revenit în lucrare tânărul Zsolty Nagy, de data
aceasta căsătorit, cu tânăra Estera din Pașcani. Rugați-vă pentru adaptarea lor. A revenit și
familia Acatrinei de la Iași, după o perioadă mai lungă de refacere a sănătății. Ne-am
bucurat pentru felul cum Domnul a lucrat pentru ei. Am încercat să le fim de ajutor găsind
un apartament de închiriat până vor găsi unde să se stabilească pe termen lung. Ei vor
continua să se implice în junglă în zona orașului Atalaya, unde Segadores construiește o
nouă bază misionară.
...(continuare in buletinul urmator)

Unitatea, o carență periculoasă (Alexandru Fintoiu)
Dacă ne uităm în jur, vom vedea atâţi oameni câte gânduri sunt. Şi cert, nu toate gândurile
sunt de la Dumnezeu. Întâi un gând, apoi un cuvânt şi totul se strică. Şi oare câte cuvinte nefolositoare
nu folosim?!
Ne-am aştepta doar ca lumea politică să fie afectată de dezbinare şi lipsă de unitate nu şi noi ca şi
creştini. În faţa lui Hristos noi suntem pulsul ţării. Domnul s-a rugat pentru unitatea noastră, iar
biserica ce a apărut în urma înălţării Domnului la cer, se bucura de pace şi cu ajutorul Duhului Sfânt se
înmulţea.
Astăzi biserica nu se înmulţeşte, se împarte. Şi nu mă refer la anumite comunităţi locale unde Domnul
mai mântuieşte oameni, ci la esenţa bisericii. Se împarte după cravate şi baticuri, după vorbe, după
bani, după rituri şi altele. Vina este a noastră a tuturor. Multe din aceste lucruri se întâmplă de la un
gând şi o vorbă.
Puţini oameni sunt preocupaţi de cer. Iar aceia au necazuri multe. Alţii sunt precum spunea Eminescu,
nemuritori şi reci. Adică, L-au cunoscut pe Hristos, au fost mântuiţi, dar ce folos dacă s-au răcit ulterior
şi n-au dus mântuirea până la capăt?
Unitatea… Putem să schimbăm ţara dar nu înainte de a ne schimba pe noi. Dacă propui ceva nou şi
bun în biserică, pe câţi oameni tulburi? Mulţi nu înţeleg că biserica este făcută să rămână la învăţătura
Scripturii dar să fie eficientă în lucrarea lui Dumnezeu. Nu poţi fi eficient cu metodele din secolul 17.
De-asta avem în biserică videoproiector, laptop, staţii de amplificare şi altele. Dacă cineva se tulbură la
un lucru nou şi bun, omul acela trăieşte ca într-un partid nu ca într-o biserică.
Când în privinţa lui Hristos ne uneşte ideologia se nasc programe de biserică şi membrii; când în
privinţa lui Hristos ne uneşte dragostea de Dumnezeu, se nasc închinări adevărate şi oameni noi.
“Unde există unitate, acolo lipseşte lupta – este o axiomă.” Albert
Ignatenko
Bul ul
di n i n e:
Domnul să ne binecuvânteze cu gânduri albe!
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18 februarie 2018
Ucenici credincioși
Text: Faptele Apostolilor 9:36-43
11 februarie 2018
Verset de aur: Fapte 9:40
O credință disciplinată
Prezentarea lecției:
Text: Iacov 3:1-12
Jurnal de misiune: Familia Dumitru din Peru
Scopul – Să înțelegem lecția pe care o
Verset de aur: Iacov 3:8
învățăm de la Dorca și care este legătura
Prezentarea
lecției:
revistacrestinulazi.ro/2018/01/jurnal-de-misiune-familia-dumitru-din-peru/
dintre suferință și credință în cazul
Scopul – Să identificăm metaforele despre
Revista Crestinul Azi
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împreună cu biserica locală de care aparținem în Peru la sărbătoarea anuală a misiunii.
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Martie 3. cu bebelușul în întâlnirea pentru surori, unde a dat o
mărturie despre viața în junglă ca mămică misionară. La începutul lui decembrie Marc a
Church Services
fost invitat să susțină chiar și predica de duminică dimineața, deschizând sezonul bisericii
Duminica Dimineata
Miercuri
pentru sărbătorirea
Nașterii Domnului.
Am fost binecuvântați de atenția fraților și surorilor
- 09:30AM-10:00AM
Rugăciune
7:00PM-9:00PM
Rugăciune+Studiu
care ne-au dăruitStudiu
lucruriBiblic
pentru bebeluș- precum
scutece, creme,
jucării, pătuț,Biblic
scaun
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(bărbați)
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Vineri
si Inchinare
altfel de cheltuieli pentru început.
- 7:00PM-8:30PM Rugăciune + Serviciu de
- 11:45AM-12:30PM Predica
zidire și evanghelizare
Am Seara
avut parte și de o încurcătură care s-a terminat
cu bine datorită rugăciunilor și harului
Duminica
Sambata
Domnului. Când
am mers
- 6:00PM-8:00PM
Serviciu
de să îi facem certificat de naștere copilului, am nimerit la un birou
- 6:00PM – 7:30PM Studiu biblic +
zidire
evanghelizare
caresilucra
analog, deși în general în Lima birourile de Stare Civilă lucrează deja digital.
Rugăciune (tineret)
Funcționara ne-a scris de mână certificatul lui Dominic, și nu era recunoscut la ministerul
Rom
a
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Afacerilor Externe pentru apostilare. Pentru aPfirdigitalizat,
10115 SE ta y A , Por n , Ore
97222, US - Pho : 503.785.0372
la timp la biroul central, unde să stea pe masa vreunui funcționar până ajungea rândul lui,
adică putea fi și 3 săptămâni după spusele lor. Noi aveam nevoie să trimitem documentul
digitalizat și apostilat în România în doar o săptămână. Am dat telefoane, am rugat pe
diverși din lanțul birocratic să urgenteze. Ne-au spus că nu pot garanta nimic. Nu ne-a mai

