„El a pus o mărturie în Iacov, a dat o Lege în Israel
şi a poruncit părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii,
ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte
şi care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor;
pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu…”
(Psalmul 78:5-7a)

SCURT ISTORIC AL BISERICII –
FILIALA CREŞTINĂ BAPTISTĂ EMANUEL
CLADOVA

UN SECOL si UN DECENIU
1903 – 2003 – 2013 = 100 + 10
110 ani de credinţă creştină baptistă

„Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai
casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din
casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi
proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.”
Efeseni 2:19-20

A sumariza istoria unei biserici locale, care a împlinit un secol şi un
deceniu de existenţă, nu este cea mai importantă lucrare de îndeplinit a
credincioşilor, după cum nu este nici o condiţie necesară pentru a merge înainte.
Totuşi, evocarea câtorva date care s-au păstrat este ceva bun şi necesar pentru
prezent şi pentru viitor. Înţelegerea trecutului şi a faptului că Dumnezeu a purtat
de grijă, aduce slavă lui Tatălui, iar pe noi ne poate motiva mai mult în trăirea
pentru Împărăţia cerească.
Redarea datelor păstrate şi transmise despre biserica locală baptistă
din Cladova poate fi făcută în mai multe moduri. De asemenia, structurarea
materialului adunat poate fi pusă în mai multe forme. S-a ales o variantă
combinată. S-a făcut o îmbinare între cronologie şi evenimente, între aspecte
spirituale şi administrative, între scris şi imagini.
Dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot harul Său.
Materialul este lucrat şi pus la dispoziţie, cu toată dragostea,
Păstor Mirăuţe Ioan
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I. ÎNFIINŢAREA BISERICII
În Autorizaţia de funcţionarea a Bisericii – filială Creştină Baptistă
EMANUEL din localitatea Cladova este trecută ca şi dată a înfiinţării Bisericii
anul 1903, an în care au fost primii convertiţi şi botezaţi. În anul 2003 s-a făcut
o sărbătoare care să evoce istoria celor de 100 de ani de mărturie baptistă în
localitatea Cladova, Judeţul Arad.
I.1. Primii convertiţi, anul 1903
În datele istorice adunate cu ocazia unei sărbători în anul 1974, întocmit
de către fratele Ghiţă Blaj, este arătat că, încă din anul 1902 au început să
vină, la Cladova, fraţi baptişti din Păuliş şi din alte părţi. Fraţii din Păuliş au
fost: fratele Torţan, fratele Albu, fratele Chereş. Alături de aceşti fraţi a mai
venit la Cladova şi fratele Vărşăndan din Radna. Rodul muncii lor s-a soldat
cu primii convertiţi şi botezaţi. Acest fapt s-a petrecut în anul 1903, când este
marcat începutul din punct de vedere spiritual al Bisericii. Primii convertiţi şi
botezaţi au fost în număr de 5 suflete. Apoi s-au mai întors la Domnul şi alţii
ajungându-se la un număr de 10. Printre numele păstrate în evidenţe se numără
fraţii: Dehelean, zis şi Rancu, Blaj Teodor, zis şi Todoruţ, Moscior Ilie, Maria,
Saveta, Măriuţa şi Drăgan Lazăr.
I.2. Construirea casei de rugăciune, anul 1909
Credincioşi din Cladova, la început s-au adunat în casa fratelui Dehelean
şi în casa fratelui Blaj, până când fratele Teodor Blaj a donat un teren pentru
construirea Casei de rugăciune. Acest fapt s-a întâmplat în anul 1909.
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Fratele Drăgan Lazăr, fiind constructor de case, a zidit, cu ajutorul fraţilor,
Casa de adunare. Casa a fost întabulată. Proprietatea este pe Biserica Creştină
Baptistă din Cladova. Este acelaşi teren şi aceiaşi casă în care credincioşii s-au
adunat de-a lungul istoriei lor şi se adună şi prezent, anul 2013, când este adus
la zi istoricul Bisericii.

II. EVENIMENTELE UNUI SECOL DE EXISTENȚĂ
De-a lungul istoriei existenţei bisericii au avut loc diverse evenimente,
atât în plan spiritual, cât şi în plan administrativ.
II.1. Perioada 1903-1989
În perioada 1903-1989 au avut loc evenimente, cum ar fi: botezuri, care
au dus la creştere numerică, la formarea unui cor bisericesc, închiderea casei de
rugăciune, pe vremea restriştei şi redeschiderea ei, scăderea numerică, diverse
reparaţii la casa de adunare, etc.
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Botezuri şi creştere numerică
Privitor la botezuri, se pot aminti câteva dintre ele:
• cinci suflete botezate în anul 1903, care au reprezentat primii convertiţi
amintiţi mai sus;
• alte cinci suflete din familiile primilor creştini baptişti, fără a se şti
exact anul botezului;
• 9 suflete botezate, numărând pe sora Blaj Elena şi Blaj Floarea, de
asemenea neştiindu-se anul botezului;
• în 1923, un alt botez cu 6 suflete, numărând pe Dehelean Iosif, Drăgan
Ştefan, Blaj David şi Lidia, Dehelean Floriţa şi Moscior Elena;
• până la al doilea Război Mondial au mai fost botezaţi alţi fraţi şi
surori, fără a avea numele lor, ci doar o esteimare a numărului total
de membri de 40, timp în care s-a început şi corul bisericesc iniţiat şi
condus de fratele Drăgan Ştefan.
Închiderea şi redeschiderea casei de rugăciune
În perioada lui Antonescu, Biserica a fost închisă şi sigilată. Fraţii se
adunau totuşi în case, dar cu mare risc. În perioada de persecuţii mulţi fraţi au
renunţat la biserică, astfel încât au rămas puţini membri.
După Război s-au mai convertit Ciorogar Dumitru, Drăgan Lazăr şi
Lucreţia, Blaj Elena (mama fratelui Ghiţă Blaj), Blaj Floarea şi fratele Moscior.
Fiindcă, la un moment dat, numărul membrilor a fost sub 20, Biserica a
fost afiliată la Biserica Baptistă din Radna. Casa de rugăciune se închide din
nou şi fraţii s-au adunat în casa fratelui Drăgan Lazăr.
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În martie 1957, fraţii din Cladova au fost vizitaţi de 2 credincişi din
Arad – Speranţa, fratele Iencicău Petrică şi fratele Iacob Petru. Aceşti doi
fraţi oaspeţi împreună cu fraţii din loc şi fratele Blaj Ghiţă merg la Casa de
rugăciune, o deschid, fără alte aprobări şi de atunci încep să se adune iarăşi
la Casa Domnului. De atunci, lucrarea spirituală din Cladova a fost ajutată de
fraţii din Arad – Speranţa.
Progres şi regres
În anul 1958 a avut loc un botez pe Valea Cladovei cu 6 persoane, din
care 4 au fost din Cladova. Numele celor din Cladova sunt: Blaj Marta, Blaj
Dumitru, Blaj Gheorghe şi fratele Ghiţă Blaj, care a slujit în Cladova până în
1978, când s-a mutat în Păuliş.
La un moment dat, după anul 1980, în Biserica din Cladova au mai rămas
două surori şi 2-3 aparţinători. Aceste două surori au continuat să se adune şi în
fiecare duminică aşteptatu să vină cineva pentru a ţine serviciile divine, iar dacă
nu venea nimeni, citeau ele ceva din Biblie şi se rugau, iar apoi plecau acasă.
Sărbătoarea din anul 1974
În anul 1974 o porţiune din zidul lateral s-a surpat. Fiind nevoie să se
refacă zidul, au ajtat fraţii Ilin Nica, din Gai – Arad şi fratele Ungureanu, din
Şiria. Fraţii au adus şi scânduri pentru pardoseală. Fratele Hambaraş, din Şiria,
s-a ocupat de curentul electric. Zidul a fost refăcut, iar întreaga casă a fost
tencuită şi zugrăvită interior şi exterior. Tot în acel an, 1974, se face o sărbătoare
şi sunt marcaţi 65 de ani de existenţă a Casei de rugăciune.
La acea sărbătoare s-a făcut o prezentare a istoriei Bisericii Baptiste din
Cladova. Datele din acel istoric s-au păstrat şi au fost preluate de la fratele
Blaj Gheorghe şi redate în datele prezentului istoric. În acea prezentare sumară
a istoriei Bisericii se arată că, după război şi înainte de anul 1974, numărul
membrilor a oscilat între 7 şi 10 credincioşi baptişti.
Desigur, în cursul anilor, la nevoie şi în funcţie de posibilităţi, clădirea
Bisericii a fost reparată, zugrăvită şi întreţinută. Mulţi fraţi care veneau să
slujească duminica văzând starea cladirii au fost însufleţiţi să facă ceva.
Un nou avânt
În anul 1988, mai exact, 26 iunie, se botează familia Tironiac, fratele
Nelucu (numele fiind Ioan, dar este cunoscut sub numele Nelucu) şi soţia lui,
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sora Francisca, precum şi sora Minodora. Botezul a fost oficiat de către fratele
păstor Iacob Iosif. În acelaşi an, 1988, se botează şi sora Lili Vesa (acum, în
urma căsătoriei poartă numele de Petruţ), la Biserica Baptistă din Arad – Şega.

Botezătorul a fost fratele păstor Mihai Gongola. Sora Lili nu s-a putut
boteza şi ea la Păuliş pentru că nu a lăsat-o tatăl ei. La scurtă perioadă de timp,
are loc botezul sorei Savetuţa, la Pâncota. Botezătorul a fost fratele păstor Dorel
Popa.

Până la Revoluţia din 1989, la Cladova au slujit diverşi fraţi, ca de
exemplu, fratele Costică Aioanei, fratele păstor Iacob Iosif, fratele păstor
Magu Lazăr, care oficiau şi Cina Domnului. Biserica, deşi cu puţini membri, a
fost mereu vizitată de fraţi şi grupuri de tineri, care au adus mereu încurajare
credincioşilor din Cladova. Aici poate fi amintit grupul din Biserica Speranţa,
Arad, din care făceau parte fraţii: Nelu Simion, Marius Lipovan, Sami Costea,
Victor, Emil Barna, Nelu Andraş, Adorian Stanca, Ioan si Aurel Mirăuţe, Cornel
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Hrdălău, Nelu Făşie, Adi Zaharia şi alţii. Dintre surori amintim pe: Titiana,
Mărienuţa, Maria, Luminiţa, Simona, Lidia, Ani Făşie şi alte surori.
Biserica a fost vizitată şi de alţi fraţi, ca de exemplu fraţii din Lipova.
Înainte de Revoluţie, pentru că starea uşii de la intrare era deplorabilă, fratele
Nicu Gruia, împreună cu fratele Rusu Iacob, din Lipova au luat iniţiativa şi au
schimbat uşa de la intrare.
Desigur au fost multe alte lucruri care s-au intamplat, dar nu s-au pastrat
toate datele.
II.2. Perioada 1989 – 2003
Biserica a trecut prin situaţii grele, în unele momente părea a se stinge
flacăra Evangheliei, dar prin perseverenţă şi credinţă, cu ajutorul lui Dumnezeu
s-a mers mereu înainte.
Noi oportunităţi
La Revoluţia din anul 1989, când ţara noastră a intrat într-o nouă etapă,
Biserica din Cladova avea un număr restrâns de membri, fapt care presupunea
să aparţină în continuare de o Biserică mai mare. Astfel credincioşii baptişti din
Cladova au fost şi încă sunt cu statutul de Biserică filială, afiliată la Biserica
Creştină Baptistă Betania, din Radna (Lipova).
Mai mulţi slujitori
La începutul anilor 1990, la Cladova au slujit mai mulţi fraţi, printre care
amintim pe fratele Marius Lipovan, fratele Teodor Râpan, fratele Iosif Zene,
fratele Toni Magu, şi alţi predicatori şi evanghelişti care au vizitat Biserica. Cea
mai lungă perioadă de slujire constantă, de după Revoluţie a fost cea a fratelui
Daniel Crişan, de aproximativ de 10 ani.
Fratele Daniel Crişan a slujit cu mare credincioşi şi dăruire. El a
interacţionat cu oamenii din sat şi i-a ajutat în multe feluri. Prin relaţia fratelui
Crişan cu misionari din America, aproape în fiecare an, aceştia veneau cu
medicamente şi consultaţii gratuite pentru toţi săteniii. De fiecare dată se
încheia cu un serviciu special de evanghelizare. În anul 1998 se botează sora
Zina Gabor.
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Deoarece fratele Daniel Crişan a fost ales ca păstor la Biserica Baptistă
din Arad – Poltura a fost nevoit să se retragă din slujirea de la Cladova.
La data de 21 septembrie, 2001 se botează sora Mirela Tironiac. Botezul
a avut loc la Biserica Baptistă din Arad – Micalaca, iar botezătorul fiind fratele
păstor Magu Lazăr.

Biserica a continuat să fie slujită prin alţi fraţi păstori: fratele Magu Lazăr
(Toni) şi apoi fratele Toma Mircea, care slujea şi la Biserica Baptistă Betania,
din Radna.
Fratele Nelucu a pastrat o evidenta a felului in care erau programati
diversi frati pentru a sluji la Cladova. Aceasta se întâmpla în anul 2001. În
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duminica întâi din fiecare lună, dimineaţa era programat fratele Gabor Ioan din
Biserica Creştină Baptistă sin Şoimoş, iar după masa veneau fraţi din Radna.
În duminica a doua venea fratele păstor Toni Magu şi fraţi din Micalaca. În
duminica a treia slujea Biserica din Radna, iar în a patra fraţii tineri din Micalaca.
Deoarece cei doi fraţi Toma Mircea şi Magu Lazăr aveau fiecare Biserica
unde slujeau, fratele Magu la Biserica Renaştereea din Arad – Micalaca, iar
fratele Toma Mircea la Biserica Betania – Radna, ambii au vorbit cu fratele
Mirăuţe Ioan, care era disponibil la acea vreme, să vină în slujire la Cladova,
fapt care s-a şi întâmplat. Deci, din primăvara anului 2002, la Cladova a început
să slujească fratele păstor Mirăuţe Ioan, care continuă să slujească şi în prezent.
Lucrare cu copiii
Revenind la perioada slujirii la Cladova a fratelui Daniel Crişan amintim
şi lucrarea cu copiii. Sora Dorina, soţia fratelui Daniel, s-a ocupat de lucrarea
cu copii.

Sora a predat şi religia baptistă în şcoala din Cladova. În lucrarea cu
copiii, sora Dorina a fost ajutată de sora Francisca, iar mai apoi de sora Mirela
Tironiac. La fiecare sărbătoare a naşterii Domnului sau la Paşti, se făcea
program cu copii, scenete şi colinzi. Copiii primeau daruri.
		
Asistenţă socială şi caritate
În diverşi ani, începând cu 2003 s-au făcut câteva servicii de asistenţă
socială şi ajutorare. A fost implicată şi Asociaţia RCE Speranţa Copiilor. A fost
ajutat un frate care nu avea casă. Biserica a mai purtat de grijă unui om singur,
venit în sat. După ce a fost dus la spital şi apoi a decedat, Biserica Baptistă şi-a
asumar rolul de a face serviciul de înmormântare.
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Aproape anual, prin fraşi din SUA împreună cu români au avut loc
binefaceri pe plan medical, consultaţii, medicamente, uneori ochelari, etc.
Lucrări la casa de rugăciune
În peroada slujirii fratelui Crişan Daniel s-a reparat zidul din spate şi
s-a consolidat cu o fundaţie din piatră şi beton. În interior s-a pus pietriş şi
apoi pardoseală nouă. Tot în perioada de slujire a fratelui Daniel s-a curăţat
şi aranjat cimitirul. Fratele Nelucu a lucrat la împrejmuirea cu gard a terenului
pentru îngroparea a credincioşilor baptişti.
În anul 2002, după venirea fratelui păstor Mirăuţe, prin ajutorul unor fraţi
din SUA, care au dăruit 700 de Dolari s-au făcut treptele din faţa clădirii Casei
de adunare, precum şi platforma din interiorul Bisericii, unde s-a turnat beton şi
s-a pus gresie. A fost zugrăvit şi interiorul.
Sărbătoarea de 100 de ani
În anul 2003 s-a celebrat 100 de ani de
credinţă baptistă în localitatea Cladova. S-au
făcut pregătiri, s-au făcut anunţuri şi invitaţii
şi au participat mulţi fraţi care au fost şi sunt în
tangenţă cu grupul de credincioşi baptişti din
satul Cladova.
Printre fraţii care au predicat au fost
fratele păstor Iacob Iosif, Mircea Andreican,
Morar Teodor, Aioanei Sorin şi păstorul
misionar Park Keon Kyu.
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III. EVOLUŢIA BISERICII ÎN ULTIMUL DECENIU,
2003-2013
Perioada ultimului deceniu de existenţă a Bisericii, având în vedere data
întocmirii acestui istoric, este cunoscută foarte bine de noi cei care compunem
grupul de credincioşi baptişti din Cladova. Aici pot fi date multe detalii, până
chiar şi ce predici au fost predicate sau numărul celor prezenţi la întâlnirile de
închinare.
Totuşi, acest deceniu de istorie, 2003-2013, va surprinde doar anumite
aspecte care sunt bine de ştiut şi care să rămână şi pentru viitor. Pentru că
suntem noi aici încă prezenţi şi noi suntem cei ce am trăit istoria aceasta, nu
dorim să ne lăudăm pe noi înşine, căci nu avem cu ce, ci dorim să-I aducem
laudă lui Dumnezeu, Tatăl nostru şi Domnului Isus, Mântuitorul nostru. El ne-a
ţinut şi Îşi va ţine Biserica până la venirea Lui. Mărit să-I fie Numele.
III.1. Aspecte generale ale lucrării bisericeşti din Cladova
În această perioadă Biserica Baptistă din Cladova a fost ajutată şi de alţi
fraţi care au fost în colaborare cu fratele păstor Mirăuţe şi care au venit constant
la Biserică pentru a predica. Pot fi amintiţi fraţii: Cornel Ştefănescu din Cuvin,
fratele Emanuel Jurcoi, tot din Cuvin, fratele Titus Bădău din Păuliş şi fratele
Nelu Făşie tot din Păuluiş. Aceştia au fost programaţi pentru a acoperi serviciile
Bisericii, atunci când nu era fratele păstor. În puţinile excepţii când nu venea
nimeni din altă parte, slujirea din Biserică a fost făcut cu conşticiozitate de
către fratele Nelucu Tironiac. Au mai fost şi alţi fraţi care au vizitat Biserica şi
au predicat, însă doar la evanghelizările planificate sau la evenimente speciale.
Au fost făcute evanghelizări personale vizitându-se oamenii din sat. Au venit
echipe de fraţi misionari din SUA sau din Coreia de Sud şi au slujit în localitate
şi la Biserică. De mai multe ori s-a făcut o acoperire a satului cu invitaţii la
filmul „Viaţa lui Isus”, la servicii de evanghelizarea în perioada de primăvară.
Unii au răspuns afirmativ, chiar hotărându-se să-L urmeze pe Domnul, dar nu a
fost continuitate şi nu s-au alăturat numărului membrilor Bisericii.
Cartea nouă, Cântările Evangheliei
În anul 2003, prin grija Uniunii Baptiste, s-au tipărit cărţi noi de cântări.
Cântările au fost revizuite, iar melodia a fost asezată pe note. Fraţii au cumpărat
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cărţi şi s-a cântat imediat după aceste cărţi noi. La Cladova cântarea merge
bine, chiar dacă suntem un mic grup de credincioşi.
Autorizaţie nouă
În anul 2004, tot sub iniţiativa Uniunii, prin intermediul Comunităţii
s-a făctut demers pentru autorizaţie nouă. Noi, Biserica – filială am primit
autorizaţie nouă. Cu această ocazie am hotărât împreună ca Biserica să poarte
numele EMANUEL, în ideea că Dumnezeu este cu noi.

Lucrarea cu copii şi tineretul
Sora Mirela Tironiac a lucrat mult timp cu copiii. Ea a participat la cursuri
de instruire şi de întâlnire cu învaţătorii de copii, din Arad, de unde procura şi
materiale. Uneori fratele Mirăuţe aducea şi el materiale sau facea câte o lecţie
cu copiii. Obişnuinţa de a avea servicii speciale cu copiii, la sarbatorile naşterii
Domnului şi la Paşti, s-a păstrat. Ba mai mult s-a introdus şi colindatul în sat.
Sora Mirela a fost ajutată la copii de Anamaria Petruţ şi de Timeia Petruţ.
Timeia preluand la un moment dat rolul de învaţătoare cu copii, deoarece
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Mirela, din pricina serviciului era foarte ocupată şi mult plecată. Totuşi Mirela
a rămas şi este alături de copii şi de Timeia pentru aceasta lucrare.

Din moment ce în Cladova s-au ridicat câţiva tienri credincioşi, membri,
fie în Biserica Baptistă, fie în Biserica Penticostală sau pur şi simplu prieteni
din sat şi prieteni între ei, s-a ivit nevoia de a se face ceva în direcţia aceasta.
În urmă cu 5-6 ani, adică în perioada anilor 2006-2010-20011, tinerii
se adunau pentru a face repetiţii sau pentru părtaşie. Grupul era compus din
următorii (se dă doar prenumele): Mirela, Anamaria, Sami, Romina, Mădălina,
Timeia, Ioana. Acest grup este încă închegat, chiar dacă nu există o întâlnire
continuă. La grup se mai adaugă Beni şi Naomi, cari mai merg şi la copii.

Au fost perioade de întâlniri consecutive, săptămână de săptămână, dar
şi sporadice. La întâlnirile la care participa şi păstorul se parcurgeau lecşii
specifice vârstei, ca de exemplu, depsre prietenie. Au fost luate şi teme, în ordine
alfabetica, din cartea Proverbelor şi s-au dezbatut în mod practic. Nevoia de a
continua să ne adunăm a rămas, dar pentru că fiecare este implicat în diverse
locuri, la şcoală, servici, etc., realizarea acestui deziderat devine tot mai greu.
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Un nou suflet care se botează
În anul 2008, la numărul Bisericii s-a mai adăugat un suflet. Este vorba
de sora Anamaria Petruţ, care a fost botezată la Biserica Creştină Baptistă
Betezda din Sântana. A fost botezată acolo deoarece, fratele păstor Mirăuţe a
girat o perioadă Biserica din Sântana. Câţiva tineri din Sântana, care au fost la
tabăra din Şiştarovăţ, unde a fost şi sora Anamaria, s-au hotărât pentru botez.
Atunci s-a hotărât şi sora Anamaria Petruţ şi, prin urmare a şi fost botezată şi ea
la Biserica Baptistă din Sântana.
Parteneriat de colaborare
Anul 2010 a fost marcat de o evanghelizare care a fost făcută în
parteneriat cu Biserica Creştină Baptistă „Speranţa” din Arad. În urma serilor
de evanghelizare s-a întocmit un Proiect de colaborare cu Biserica „Speranţa”
şi astfel, de atunci, un serviciu din duminica a doua a lunii a fost acoperit de
către fraţii din Arad. Fratele Ciprian Ardelean a fost responsabilul cu această
slujire. Imediat după evanghelizarea din 12, 13 şi 14 Martie, anul 2010 s-a
introdus şi servicii de după masa tocmai pentru a impulsiona mai mult lucrarea
lui Dumnezeu. S-a ajutat şi lucrarea cu copiii prin Ema şi Cristina Martin, din
Biserica Speranţa, Arad.
III.2. Lucrările de consolidare a Casei de rugăciune – 2010
În luna mai, 2010, fratele Tuţu Torneanu, din SUA s-a interesat de starea
casei de rugăciune a Bisericii Baptiste din Cladova şi a lansat ideea de a se
face ceva pentru consolidarea clădirii. Această minunată şi binevenită idee s-a
suprapus cu faptul că familia Braswell din Vinga, încă din vara anului 2009 au
gândit şi au promis că vor ajuta financiar pentru a se face ceva, în mod special
la acoperişul casei, care era şubred şi se infiltra apă la ploi sau topirea zăpezilor.
În urma discuţiilor şi a analizării situaţiei existente, de comun acord,
fratele Tuţu Torneanu şi fratele păstor Mirăuţe au chemat pe fratele Vali Julean
să preia lucrarea de consolidare a cladirii Bisericii, fapt care s-a şi întâmplat.
În luna iunie, 2010 o echpă formată fin fraţii: Vali Julean, Ioan Mirauţe,
Samuel Gorgan şi Daniel Bodea au venit la faţa locului, să studieze şi să
analizeze ce fel de lucrări se impun, cum şi când anume să înceapă. S-au decis
că este nevoie să se facă următoarele lucrări:
• Gard cu fundaţie în spatele cldirii – din beton armat – pentru a rupe
pânza freatică;
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• Placă de beton, în spate, cu pantă de scurgere spre râu;
• Subzidire laterală – cu alee laterală;
• Consolidarea terenului din faţă cu fundaţie şi beton;
• Terasă acoperită în faţă;
• Acoperiş - schimbat leaţurile şi pozii (cutiile laterale);
• Rezolvarea la horn – izolare şi tablă;
• Pardoseala să fie izolată şi refăcută.
În funcţie de banii disponibili s-au hotărât priorităţile lucrărilor. Prioritar
fiind rezolvarea pânzei freatice şi a acoperişului.
În urma acestor decizii s-a trecut la începerea lucrărilor. S-a primit de la
familia Brawell suma de 5.250 lei, echivalentul de atunci a 1.500 de dolari, care
au fost puşi pentru începerea lucrărilor de consolidare a clădirii. Primile lucrări
au demarat la sfârşitul lunii iulie. S-a început cu fundaţia din spatele clădirii,
apoi s-a continuat cu fundaţia de consolidare din faţă. S-au turnat betoanele
necesare pentru fundaţie şi placa din spate şi din faţă. S-a consolidat lateralul
clădirii şi s-a turnat aleea. S-a rezolvat acoperişul, schimbându-se leaţuri şi în
loc de ţiglă s-a pus tablă. S-a zidit zidul din spate pentru magazia de lemne, s-a
acoperit şi s-a săpat şi zidit un nou WC. În continuare sunt date şi câteva poze
care să arate cum au decurs lucrările. Pentru toate aceste lucrări îi dăm slavă
lui Dumnezeu. Noi, cei din loc, adică credincioşii din Biserica Baptistă, cât
chiar şi cei din satul Cladova, vedem în toate aceste intervenţii şi lucrări de la
Casa Domnului, ca fiind un har şi o mare binecuvântare cerească. Putem spune
Eben-Ezer, până aici Dumnezeu ne-a ajutat.
Imaginile următoare ilustrează cum arata casa înainte de începerea
lucrărilor şi apoi cum au evoluat lucrările.
Aşa arăta lateralul clădirii înainte de începerea lucrărilor de consolidare.
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Este evidenţiată starea deplorabilă a acoperişului (partea laterală stângă),
care presupunea refacerea lui.
În imaginile următoare se vede partea din spate; şanţul pentru fundaţie şi
fundaţia propriu-zisă.

Aici se vede fundaţia din spate şi
zidul, placa de beton şi izolaţia, precum şi
aleea din lateral.
În partea din faţă a clădirii s-a făcut
o scurgere îndreptată spre dreapta, în şanţul
lateral. În faţa treptelor s-a săpat un şanţ
pentru fundaţie şi s-a turnat betorn şi placa.
Acoperişul clădirii a fost schimbat.
S-au întărit şi corectat în linie dreaptă
grinzile prin punerea alături de grinzi noi.
S-au înlocuit leaţuri unde a fost
nevoie şi s-a acoperit cu tablă „Lindab”.
Sub streaşină s-au pus lambriuri (pozii).
Costurile
pentru
schimbarea
acoperişului a fost pe măsură, dar s-a meritat
pentru că astfel s-a uşurat şi greutatea
acoperişului.
Tot la capitolul slujire şi lucrare trebuie amintită echipa de la bucătărie.
Familia Tironiac s-a oferit să pregatească, la ei acasă, zilnic, masa de prânz.
Sora Francisca şi Mirela au fost ajutate de tinerele Romina, Mădălina, Ioana,
Timeia şi de tânărul Beni. Dumnezeu să le răsplătească din plin.
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Aici, la această minunată şi ospitalieră familie, lucrătorii de la Casa
Domnului au venit de fiecare dată, la prânz, pentru o mâncare caldă şi o apă
răcoritoare.
Echipa de lucru a fost diversă, în funcţie de natura lucrărilor executate.
Amintim doar conducătorii de lucrare: fratele Sami Gorgan şi fratele Dani
Bodea, precum şi fraţii păstor Vali Julean, care a coordonat logistic lucrarea.
De la distanţă, în mod indirect, dar cu cel mai mare rol, cel legat de partea
finanţelor, ne-a ajutat fratele Tuţu Torneanu, prin Biserica din Arizona, din care
face parte.
În spatele clădirii s-a făcut un şopru, care uneşte zidul din spate şi gardul
dinspre vecini, unde a fost pusă o temelie pentru ruperea pânzei freatice. Alături
de şopru s-a făcut şi un nou WC.
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Acestea au fost lucrărilor exterioare. În urma acestor intervenţii se speră
ca zidurile casei să fie protejaţi de umezeală şi igrasie. Casa este situată pe un
deal, iar la ploi mari apele vin şi se scurg înspre casă.
Noi, credincioşii baptisşti din Cladova mulţumim tuturor celor ce s-au
implicat şi au lucrat efectiv şi celor care au dăruit. Mulţumim totodată şi fraţilor
şi surorilor Bisericii care au slujit în diverse feluri.
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru toate aceste lucrări mari şi
importante. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze şi să răsplătească pe cei ce au
dăruit, pe cei ce au lucrat şi pe cei ce se vor închina în această Casă de rugăciune.
Toată slava să fie a Domnului. Amin.
III.3. Perioada Buletinelor Bisericești
Începând cu ianuarie 2011 şi până în prezent, în fiecare lună calendaristică,
mai exact în duminica Cinei Domnului, duminica a treia a lunii, s-a redactat
Buletinul Bisericesc. Scopul a fost ca prin acest buletin să împărtăşim informaţii,
să ne încurajăm spiritual, să fie ca o mică unealtă de evanghelizare, prin a da
unui prieten din sat şi să ne încurajăm reciproc.
În mod normal toate faptele care s-au derulat în aceşti ultimi trei ani sunt
trecute în buletinele Bisericii. Din raţiuni de spaţiu şi, dat fiind natura acestei
broşuri, aceste buletine nu vor fi ataşate aici (poate, cu ajutorul lui Dumnezeu,
într-o carte ce va aparea ulterior).
Vrem să amintim câteva aspecte ai acestor ultimi ani:
În fiecare an s-a organizat seri de evanghelizare.
• În 2011 s-a organizat seri speciale pentru familii. Au slujit fraţii Magu
Lazar şi Mircea Mândruţău.

Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze familiile nostre.
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• În anul 2012 au slujit fraţii din pozele care urmează, unde sunt date şi
numele lor.

Grupul Mesaj

Grupul din Horia

Grupul din Poltura

Fr. Cristi Zaharia

Fr. Florin Lucaci

Fr. Daniel Crişan

Anul 2012 a fost marcat frumos de botezul sorei Timeia Petruţ, care a
mărturisit pe Domnul Isus ca Mântuitor şi Domn al ei personal.

Fie Numele Domnului binecuvântat pentru harul Lui cel mare oferit
nouă celor din Cladova!
Tot în acest an, 2012, s-au făcut mai multe misiuni cu Biserica, s-a mers
la Pecica, la Sâmbăteni, la Fântânele, la Zarand, Chişinău-Criş, Radna. Aceste
ieşiri au fost pricini de burcurie şi de întărire spirituală.
• Anul acesta, 2013, în serile de evanghelizare au slujit tienrii din Şagu
şi Cruceni, împreună cu fratele Nelu Balaci şi orchestra din Cuvin
împreună cu fratele Mircea Andreican. La încheiere, duminica au
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slujit o clasă de la Liceul Baptist ”Alexa Popovici”, împreună cu
fratele Cipri Ardelean.

•
În această duminică, 17 martie, după masă, de la orele 16.00,
va avea loc încheierea seriei de evanghelizare cu slujirea unei clase de la Liceul
Baptist, împreună cu fr. păstor şi profesor Ciprian Ardelean.
2013 ne-a mobilizat in jurul sărbătorii pe care tocmai o evocăm, 110 ani
de credinţă baptistă în Cladova, însemnând un secol şi un deceniu de mărturie
creştină evanghelică în Cladova. Cu această ocazie am început să ne rugăm şi
să ne pregătim încă din primele luni ale anului.
În proiectul nostru au intrat lucrările administrative şi organizatorice, dar
şi pirituale, după cum urmează.
1. Panou de poze
• Unul cu un secol – 1903-2003;
• Unul cu un deceniu – 2003-2013;
• Un slaid cu evenimente, poze, înregistrări, etc.
2. Istoricul Bisericii într-o brosură – aceasta de faţă
3. Interiorul Casei de rugăciune
• Reparat zidul cu crăpături (s-a rezolvat prin fratele Samuel Gorgan şi
fratele Nelucu);
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• Zugrăvit tot interiorul;
• Dat cu lunar soba;
• Pus gresie sub sobă şi la uşă (s-a realizat prin fr. Adi Zaharia);
4. Exteriorul
• Făcut o inscripţie pe frontispiciu (Casa de rugăciune a B.C.B.
EMANUEL Cladova)
• Făcut un trotuar cu dale/pietriş de la coltul aleii dinspre sat spre poarta
Casei de rugăciune – pentru a facilita urcarea (s-a realizat prin fratele
Samuel Gorgan şi alţi fraţi care o oferit dalele şi transportul);
5. Invitaţiile şi anunţurile, pregatirea programului propriu-zis;
6. Pregătirea pentru servire mesei de dragoste; (în Căminul Cultural
al satului) – se ocupă surorile din Biserică.
7. Susţinerea în rugăciune a întregului proiect, ca Domnul să lucreze
pentru slava Lui.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutorul Lui măteţ. Numele Lui Îl
înălţăm. Amin.
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SCURTĂ PREZENTARE A BAPTIŞTILOR
Baptiştii sunt numiţi aşa de la cuvântul BAPTIZO, care înseamnă
botezat. După Marea Reformă, din secolul al XVI-lea, printre reformatorii
radicali s-au numărat şi cei ce s+au numit la început anabaptiştii. Ei, în baza
Bibliei, au subliniat importanţa botezului administrat celui ce crede în Domnul
Isus Hristos, deci un botez al credinţei, la vâtrsta discernământului personal şi
al credinţei personale. Aşa au început să se boteze şi au fost porecliţi anabaptişi,
adică rebotezaţi, pentru că nu au mai considerat botezul copiilor mici, ca fiind
valabil. Nemaibotezând copiii lor, ca şi copii mici, ci doar atunci când au fost ei
în stare să creadă, în timp, au fost numiţi baptişti, adică botezaţi. Prima Biserică
baptistă oficială a fost înfiinţată în Amsterdam, Olanda, în 1609.
Ce cred baptiştii?
• Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, care are autoritate
totală în viaţa creştină;
• Baptiştii cred în Dumnezeu Tri-Unic, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, adică,
există un singur Dumnezeu, dar care Se manifestă în trei persoane
egale, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumenzeu Duhul Sfânt;
• Omul este creat de Dumnezeu, după „chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu”, dar a căzut în păcat şi nu se poate salva singur;
• Mântuirea este doar prin Isus Hristos, prin har, prin credinţă, nu prin
fapte;
• Botezul adevărat este al celui născut din nou, care s-a pocăitde
păcatele lui şi crede în Domnul Isus Hristos;
• Biserica este una universală, reprezentată de toţi credincioşii de
pretutindeni şi din toate timpurile, dar şi una locală, însumând
credincioşii dintr-o arie geografică ce se adună împreună pentru
închinare, zidire şi evanghelizarea;
• Isus Hristos va reveni, cei credincioşi vor merge în cer, iar cei
credincioşi vor merge în iad. Există veşnicie, există viaţă după moarte.
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Scurte mărturii ale unor slujitori care ajută lucrarea de la Cladova
• Fr. Cornel Ştefănescu – Biserica Baptistă din Cuvin
„Deşi Biserica Baptistă din Cladova este mică
la număr, din istoria ei, vedem că a avut un
început mare. Într-un sat mic, Dumnezeu poate
să facă o lucrare mare. Pentru aceasta mă bucur
să slujesc şi eu aici alături de fraţii mei minunaţi.
Dumnezeu să dea binecuvântarea Lui peste
Cladova. Amin.”
• Familia Zaharia – Biserica Creştină Baptistă din Pecica
„În Cladova vedem o lucrare de viitor. De aceea am şi acceptat să venim
să ajutăm lucrarea de aici. Este al treilea an de când venim consecutiv, în
fiecare a doua duminică a lunii, pentru a sluji şi a ne bucura în Domnul, aici
în Biserica Baptistă EMANUEL, din frumosul sat Cladova. Vom continua atât
timp cât Dumnezeu va găsi de cuviinţă, pentru că avem speranţa că Dumnezeu
are ceva special de împlinit aici. Fie ca oamenii din sat să-L cunoască cu
adevărat pe Mântuitorul nostru drag Isus Hristos. Amin.”
Scurte mărturii ale membrilor Bisericii
• Fr. Nelucu

• Sora Lili

„Biserica Baptistă EMANUEL din Cladova este
a Domnului. El ne-a purtat şi ne poartă de grujă.
Aici L-am primit pe Domnul Isus ca Mântuitor,
aici îmi este locul şi aici vreau să slujesc cât
trăiesc. Dumnezeu să-mi ajute. Amin.”

„Dumnezeu este cu noi. Aici, oridecâteori vin mă
hrănesc spiritual, mă zidesc şi mă închin lui
Dumnezeu, care merită toată lauda noastră. Îi
mulţumesc lui Dumnezeu pentru Biserica
noastră.”
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• Sora Zina

„Dumenzeu este în orice Biserică unde
credincioşii se adună să se roage. Cred că
Dumnezeu ne iubeşte şi pe noi aici la Cladova.
Eu sunt bucuroasă că pot veni aici să mă rog şi
ştiu că Tatăl ceresc mă ascultă. Lui Îi
mulţumesc.”

• Sora Mirela
„Îmi place la noi la Biserică pentru că suntem uniţi şi se leagă părtăşii
frumoase. Aici am crescut spirituaal şi aici îmi găsesc locul pentru zidire şi
slujire. Aşa cum am dorit să se numească Biserica noastră, EMANUEL, care
înseamnă «Dumnezeu este cu noi» aşa cred că se şi îtâmplă. El, Dumnezeu
Tatăl nostru a fost, este şi cred că va fi cu noi încontinuu. El ne promite aceasta
şi eu Îl cred deplin. Amin.”
• Sora Anamaria
Îmi place la Biserica noastră pentru că este o unitate şi ne simţim ca într-o
familie. Cred că Dumnezeu are lucruri frumoase pentru noi şi mai departe.”
• Sora Timeia
„Bucuria mea legată de Biserica noastră este aceea că, după ce L-am
primit pe Domnul Isus ca Mântuitor şi Domn al vieţii mele, sunt implicată
în lucrarea cu copiii. Pentru moment acesta este rolul şi locul meu aici şi-I
dau slavă Domnului pentru aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze copiii din
Cladova, pentru că ei sunt viitorul. Amin.”
• Fr. păstor Mirăuţe Ioan
„Dumnezeu mi-a deschis o uşă pentru slujire
aici, în Cladova. Am intrat pe ea cu bucurie.
Împrună cu fraţii mei din micuţa Biserică a
celor salvaţi din Cladova ne adunăm pentru
închinare, creştere şi evanghelizare. Sunt
bucuros şi mă simt foarte bine aici. Dumnezeu
să fie binecuvântat, în veci. Amin.”
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„Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată rămăşiţa casei lui
Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârşia
voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la naşterea
voastră: până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi, până
la cărunteţea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot
vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc.”
(Isaia 46:3-4)

Întocmit cu ocazia sărbătorii de 110 ani,
care s-a ţinut la data de 25 august 2013.
(păstor Mirăuţe Ioan)

