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Cu voia ºi ajutorul lui
Dumnezeu, în 25 august,
Biserica Baptistã din Micherechi, prin tinerii, fanfara ºi grupul bãrbãtesc, însoþiþi de pastorul Petricã
Creþu, au rãspuns invitaþiei
de a vizita Biserica Baptistã „Golgota” din Bucureºti.
Fiecare formaþie s-a pregãtit din timp cu mult entuziasm ºi bucurie. Plecarea a
fost pe data de 24 august
dis de dimineaþã. Urmând
drumul spre Arad iar apoi
pe Valea Mureºului pânã la
Deva, fiecare s-a bucurat de
începutul cãlãtoriei. În popasul de la Deva, din depãrtare am admirat Cetatea Devei. Cu acel prilej, am
rememorat cuvintele Mântuitorului care asemãnându-i pe credincioºi cu o
cetate, a spus: „O cetate
aºezatã pe un munte nu
poate sã rãmânã ascunsã!”
Prin aceastã metaforã, Isus
Hristos a dorit sã sublinieze cã urmaºii Sãi sunt vizibili. Ei sunt o priveliºte pentru îngeri, dar în acelaºi
timp ºi pentru semenii lor,
de aceea fiecare trebuie sã
ia seama la calitatea mãrturiei lui.
De la Deva ne-am urmat
drumul spre Sibiu, unde am
fãcut cel de-al doilea popas al cãlãtoriei. Acolo am
vizitat centrul Sibiului,
bucurându-ne de prezentãrile în aer liber oferite de
meºteºugarii care au dorit
sã însceneze din vremurile
apuse, portul popular ºi
meºteºugul care i-a caracterizat. Urmându-ne drumul din Sibiu pe drumul ce
însoþeºte albia râului Olt,
am poposit în staþiunea
Cãlimãneºti-Cãciulata,
unde am vizitat Mãnãstirea
Cozia, în care se aflã mormântul domnitorului Þãrii
Româneºti din secolul al
XIV-lea, Mircea cel Bãtrân.
Acolo am putut admira de
la mãiestria ctitorilor mãnãstirii pânã la mãiestria
creaþiei lui Dumnezeu reve-
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Cãci Domnul este bun
latã în munþii care încadreazã defileul Vãii Oltului.
Frumuseþea era datã nu
doar de un peisaj în culori
infinit, ci de viaþa care abundã începând din apele limpezi ale Oltului pânã pe piscurile înalte ale munþilor ce
însoþesc ºerpuita vale. Am
lãsat Oltul în urmã, pentru
a traversa Dealul Negru ºi
al Deduleºtilor care ne-a
scos pe autostrada dinspre
Piteºti spre Bucureºti, unde
am ajuns înspre searã.

Gazdele noastre ne-au
aºteptat la Facultatea de
Teologie Baptistã din imediata apropierea a Bisericii „Cuibul cu barzã”, în care
a slujit Dumitru Cornilescu
a cãrui traducere a Bibliei
o folosim astãzi în bisericile noastre. Pastorii Daniel Mariº ºi Popovici Trandafir ne-au arãtat dragostea lor, aºteptându-ne cu
cina pusã. Duminicã dimineaþa ºi seara am fost primiþi cu mult respect ºi consideraþie de Biserica Baptistã Golgota de pe Bulevardul Titulescu. Tinerii,
fanfara ºi grupul de fraþi au
condus biserica în închinare
înaintea lui Dumnezeu prin
cântãrile lor. Pastorul
Petricã Creþu a proclamat
Cuvântul Scripturii, predicând douã mesaje din cartea Apocalipsa. Primul a
fost intitulat „Închinarea
îngerilor” ºi a fost inspirat
din capitolul 7, iar al doi-

Micherechenii
în Bucureºti

La Biserica „Golgota” din Bucureºti

lea din capitolul 22 ºi a
purtat numele „O priveliºte
minunatã”. La despãrþirea
de Biserica „Golgota” am
refãcut invitaþia fanfarei de
la aceastã Bisericã de a ne
vizita la Micherechi.
Invitaþia a fost primitã,
astfel cã în perioada 13–
15 septembrie i-am avut ca
oaspeþi pe cei din fanfara
Bisericii din Bucureºti. Ei au
fost însoþiþi de pastorul Bisericii, Daniel Mariº, care
ocupã ºi funcþia de rector
al Institutului Teologic Baptist din Bucureºti. Membrii
bisericii s-au dovedit gazde deosebit de primitoare,
omenindu-i în casele ºi la
mesele lor. Tinerii bisericii
i-au însoþit pe tot parcursul zilei de sâmbãtã,
oferindu-le un program divers. Au vizitat oraºul Bichiºciaba, însoþiþi fiind ºi de
fratele Gheorghe Ardelean,
care în vremea în care slujea la Consulatul Ungariei
de la Bucureºti a cunoscut
Biserica ºi pe pastorii acesteia. Masa de prânz a fost
servitã la un restaurant din
Jula ºi a fost o oportunitate în care tinerii din cele
douã biserici au avut ocazia de a împãrtãºi din experienþele lor. Dupã masã,
însoþiþi de fratele Gherghe
Pãtcaº ºi câþiva tineri ai bisericii, musafirii noºtri au
vizitat oraºul Jula, cetatea
ºi Liceul „Nicolae Bãlcescu”.
Sâmbãtã de la ora 17, la
Biserica Baptistã din Micherechi a urmat o searã
de tineret în care accentul
a fost pus pe problemele
adolescenþilor, ideea de
bazã fiind cã fiecare tânãr
trebuie sã-l onoreze pe
Dumnezeu ºi sã-i cearã în
rugãciune ca El sã-i scrie
povestea de dragoste.
Duminicã dimineaþa, închinarea a fost condusã de
fanfara de la Bucureºti ºi
tinerii de la Micherechi. Alãturi de ei a cântat fratele
Daniel Filipescu, care este
ºi solist la Opera din Bucureºti. Cuvântul a fost proclamat de pastorul Daniel
Mariº, iar textul a fost din

Psalmul 100. Mesajul adus
a gravitat în jurul temei „Bunãtatea lui Dumnezeu”, iar
concluzia a fost cã fiecare
din noi suntem îndatoraþi
de bunãtatea lui Dumnezeu, sã fim buni unii cu alþii. La aceastã întâlnire a
participat din partea autoritãþii locale doamna primar Margareta Tat. Dupã
terminarea slujbei de dimineaþã, musafirii bisericii au

servit masa de prânz în sala
de mese a bisericii, ºi neau mulþumit de gãzduire ºi
ospitalitate.
Pentru noi, cei din Micherechi, vizita la Bucureºti
ºi vizita bucureºtenilor la
noi a însemnat un moment
în care am experimentat
dragostea lui Dumnezeu.
Aceasta, spre deosebire de
dragostea umanã care
adeseori este pervertitã de
prejudecãþi ºi alte cusururi,
este întotdeauna altruistã,
bucurându-se nu numai de
ceea ce primeºte ci ºi de
ceea ce dã. În acest sens al
dragostei modelate de iubirea imuabilã a lui Dumnezeu, credincioºii din Micherechi au hotãrât ca în
prima duminicã a lunii octombrie, sã facã o colectã
specialã pe care apoi sã o
doneze Institutului Teologic Baptist din Bucureºti.
Consemnat de Petricã Creþu

Corurile unite
ale tinerilor
din Micherechi
ºi Bucureºti

Cununie la Micherechi
Sâmbãtã, 7 septembrie,
membrii Bisericii Baptiste
din Micherechi au fost pãrtaºi la cununia tinerilor Elena Ruja ºi Daniel Ruja.
Dupã ce mireasa a fost
cerutã de la pãrinþi, au pornit spre bisericã unde a
avut loc legãmântul de cãsãtorie încheiat între
Ilenuþa ºi Daniel înaintea
Domnului. Slujba de cãsãtorie a tinerilor a avut loc
în biserica din care au fãcut parte amândoi, fiind
botezaþi în aceeaºi zi, pe 13
august 2006, de cãtre pastorul Teofil Tripo.
Pastorul actual, Petricã

Creþu, a þinut o rugãciune
inspirat fiind din Efeseni 5,
unde sunt scrise cuvintele:
„Trãiþi în dragoste, dupã
cum ºi Hristos ne-a iubit ºi
S-a dat pe Sine pentru noi,
ca un prinos ºi ca o jertfã
de bun miros – lui Dumnezeu”. Naºii, pãrinþii spirituali au fost Ioan Oros ºi Ioan
Ruja. Totodatã a fost
transmis ºi mesajul pastorului Csaba Borzási din Chitighaz, dorind ca Dumnezeu sã-i binecuvânteze. A
urmat apoi un program de
închinare prin cântece creºtine ºi poezii ale tinerilor
bisericii locale.
A.C.
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Bucureºti–Micherechi

Schimb de experienþã în vederea pãstrãrii identitãþii
românilor baptiºti din afara graniþelor
Este cunoscut faptul cã membrii Bisericii Baptiste
din Micherechi îºi pãstreazã în mod conºtient identitatea de români ºi depun eforturi pentru aceasta.
Un astfel de efort este ºi întreþinerea relaþiilor cu
credincioºi români din România. Pe 25 august, tinerii, fanfara ºi grupul bãrbãtesc din Micherechi, însoþiþi de pastorul Petricã Creþu, au vizitat Biserica Baptistã Golgota din Bucureºti, ca apoi între 13–15 septembrie, fanfara bisericii bucureºtene ºi pastorul acesteia Daniel Mariº sã soseascã la Micherechi. Despre
scopul ºi importanþa acestor vizite am stat de vorbã
cu cei doi pastori, Petricã Creþu ºi Daniel Mariº, ºi cu
Gheorghe Ruja, cãruia i se datoreazã aceastã iniþiativã.
Vizite reciproce
„În perioada 15–17 decembrie 2012, alãturi de
delegaþia micherechenilor
am participat la a doua
ediþie a Forumului Românilor de Pretutindeni, organizat de Guvernul României. Petrecând ºi o zi de duminicã în Bucureºti, m-am
folosit de ocazie ºi înainte
de masã am vizitat Biserica Baptistã Sfânta Treime,
iar seara Biserica Baptistã
Golgota, bisericã al cãrui
cor mixt în anul 2000 a fost
la noi, la Micherechi. Fratele Daniel Mariº, pastorul
Bisericii Golgota s-a arãtat dispus sã întãrim relaþiile dintre adunãrile noastre ºi am început sã lucrãm
împreunã la realizarea
schimbului de vizite, care
a avut loc în anul acesta”,
ne-a mãrturisit Gheorghe
Ruja, care a accentuat cã
plecarea micherechenilor la
Bucureºti a fost sprijinitã
de Cultul Baptist din Ungaria, Primãria din Micherechi, Autoguvernarea pe
Þarã a Românilor din Ungaria ºi Autoguvernarea
Româneascã din Micherechi.
Refacerea legãturilor
Distanþa geograficã între Micherechi ºi Bucureºti
este mare, însã în ciuda
celor 670 de km de cãlãtorie, micherechenii au plecat
la drum cu bucurie. Pastorul Petricã Creþu spune cã
au dorit sã ajungã la Bucureºti în primul rând pentru cã cei din Bucureºti au
vizitat Micherechiul în urmã
cu 13 ani, ºi invitaþia a fost
fãcutã încã de atunci, ºi în
al doilea rând pentru cã
prin Gheorghe Ruja pastorii bisericii din Bucureºti au
refãcut invitaþia.
– Am început sã facem

pregãtirile cu multã rãbdare pentru fanfara, tinerii ºi
grupul de fraþi care urma
sã ducã la îndeplinire acest
proiect. Am avut în vedere
ca ºi tinerii din bisericã sã
ajungã sã vadã în mai
mare mãsurã þara româneascã ºi capitala României. Relaþiile inter-umane
sunt foarte importante. În
aceastã perioadã, cele mai
multe se realizeazã în mediul virtual. Consider cã dincolo de frontierele acestui
mediu, credincioºii de azi
trebuie sã pãstreze
pãrtãºia cu alþi credincioºi
din alte localitãþi prin planificarea ºi vizitarea bisericilor locale. În felul acesta se pãstreazã vii învãþãturile Sfintei Scripturi cu
privire la primirea de oaspeþi, se completeazã învãþãtura despre practica închinãrii, se consolideazã
relaþii dintre formaþii muzicale, lideri de tineret ºi în
unele cazuri se pun bazele
pentru întemeierea unor noi
familii. Relaþiile credincioºilor baptiºti din Micherechi
cu credincioºii baptiºti din
România au fost foarte
strânse, mai ales în perioada comunistã. Când spun
bisericilor pe care le vizitez
în România, mai ales în Bi-

Petricã Creþu,
pastorul bisericii
din Micherechi

Daniel Mariº, pastorul
bisericii Golgota
din Bucureºti

hor, cã sunt pastor la Micherechi, sunt asaltat de o
mulþime de credincioºi în
vârstã care mã întreabã de
fraþii Cefan, Martin, Ruja,
Hodojou ºi alþii. Îmi dau
seama cã ei s-au cunoscut
foarte bine ºi cã bisericile
româneºti au avut relaþii cu
biserica din Micherechi. În
ultima vreme, aceste relaþii
s-au rãcit, tinerii de azi cunosc mult mai puþin bisericile româneºti ºi pe tinerii care le compun. Din acest
motiv am stabilit deja contacte cu alte biserici ºi alþi
tineri. Ne mai dorim ºi alte
vizite. Din nefericire, programul nostru este foarte
aglomerat în sensul cã o
parte din tinerii bisericii au
început studiile fie la licee,
fie la facultãþi, iar timpul
rãmas este destul de scurt
pentru a face cãlãtorii mai
lungi. Nãdãjduim însã sã
putem planifica vizitarea
altor biserici între care distanþa sã fie mai scurtã.

– Auzisem încã din copilãrie despre Biserica Baptistã Românã din Micherechi, pentru cã m-am nãscut ºi am crescut în Curtici,
judeþul Arad, la graniþa cu
Ungaria. Cu toate acestea,
am vizitat pentru prima
datã Biserica Baptistã din
Micherechi în urmã cu 13
ani, cu ocazia vizitei pe
care am fãcut-o în mai
multe biserici baptiste din
Ungaria, împreunã cu corul Bisericii Baptiste
Golgota din Bucureºti.
Anul trecut i-am invitat pe
cei din Micherechi sã ne
viziteze la Bucureºti, pentru
cã am considerat cã sunt
datori sã ne întoarcã vizita pe care noi le-am fãcuto în urmã cu 13 ani ºi pentru cã am dorit sã strângem ºi mai mult relaþiile de
pãrtãºie dintre bisericile
noastre. În urma vizitei ºi
invitaþiei lor, am decis ºi noi
sã cãlãtorim sute de kilometri pentru fraþii români
din Ungaria din câteva
motive. În primul rând, am
dorit ca prin vizita noastrã
sã cultivãm legãtura frãþeascã dintre biserici. În al
doilea rând, am dorit ca
prin vizita noastrã sã-i încurajãm pe fraþii noºtri români din Ungaria. În al tre-

În pãrtãºie frãþeascã
Pastorul Daniel Mariº
din Bucureºti a vizitat ºi el
Micherechiul în 2000, iar
urmãtoarea lui vizitã acolo a fost în 2013. L-am întrebat ºi pe dânsul despre
scopul acestei înfrãþiri.

ilea rând, am dorit ca tinerii din bisericile noastre sã
se cunoascã mai bine ºi sã
se încurajeze unii pe alþii în
slujire.
– Ce credeþi despre legãturile, înfrãþirile dintre biserici româneºti din alte
þãri?
– Cred cã înfrãþirile dintre bisericile româneºti din
diaspora sunt foarte importante pentru cã ele oferã cadrul specific pentru
încurajare reciprocã în lucrarea de misiune printre
românii din afara graniþelor þãrii. În acelaºi timp, legãturile dintre bisericile româneºti din alte þãri faciliteazã acel schimb de experienþã atât de necesar în
pãstrarea identitãþii românilor baptiºti din afara graniþelor.
– Ce impresii aþi avut la
Micherechi dupã mai bine
de un deceniu?
– Ne-am bucurat sã regãsim dupã 13 ani la Micherechi o bisericã româneascã plinã de viaþã ºi
foarte primitoare. Ne-a
impresionat ospitalitatea
fraþilor ºi surorilor din Biserica Baptistã Românã
din Micherechi. Timpul deosebit petrecut la Micherechi mi-a amintit de perioada copilãriei, când în
Biserica Baptistã din
Curtici, bisericã în care am
crescut, am fost vizitaþi de
fraþii noºtri români din
Ungaria. Am dori ca aceastã colaborare dintre noi ºi
fraþii noºtri din Micherechi
sã cuprindã pe lângã vizite
reciproce ºi organizarea
unor proiecte comune, ca
de exemplu conferinþe pentru tineret, familii, învãþãtori
de copii, surori etc.
Mesajul de încurajare al
pastorului Daniel Mariº
pentru credincioºii români
a fost inspirat de Psalmul
100:5. „Cãci Domnul este
bun, bunãtatea Lui þine în
veci ºi credincioºia Lui din
neam în neam.” Ideea centralã a acestui mesaj a fost
cã bunãtatea lui Dumnezeu
manifestatã în creaþie, în
formarea poporului Sãu ºi
în purtarea de grijã permanentã faþã de noi constituie temelia credinþei, nãdejdii ºi slujirii fiecãrui credincios.
Rita Pãtcaº

