Militari creætini

Urmaºii sutaºului
Corneliu în România
„În Cezarea era un om cu numele Corneliu,
sutaº din ceata de ostaºi numitã „Italiana”. Omul
acesta era cucernic ºi temãtor de Dumnezeu,
împreunã cu toatã casa lui. El fãcea multe milostenii
norodului, ºi se ruga totdeauna lui Dumnezeu”.
(Fapte 10.1,2)
Tatãl Ceresc a pregãtit o modalitate de a-i încuraja pe
credincioºii evanghelici înrolaþi în armatã. Dupã ce Dumnezeu a
transformat viaþa unui ofiþer, Emil Constantin, a pus în inima lui o
puternicã dorinþã de slujire. Pentru acesta tot El a deschis o uºã la
Ministerul Apãrãrii, în cadrul Secþiei de Asistenþã Religioasã, unde
a fost încadrat în funcþia de capelan militar. Începând cu 1 august
1999 Emil Constantin devenea primul capelan evanghelic din istoria
Armatei României, ce reprezenta militarii credincioºi care aparþin
cultelor Alianþei Evanghelice: Baptist, Penticostal ºi Creºtin dupã
Evanghelie.
Emil Constantin a fost un deschizãtor de drumuri, o fãclie care
a a purtat lumina dãtãtoare de speranþã, chiar dacã trupul sãu a
fost consumat, pentru mai mulþi ani, de o boalã incurabilã. În vara
anului 2004 Emil a plecat dintre noi, pentru a fi cu Cel pe care L-a
iubit ºi L-a slujit cu drag.
Mãrturia sa personalã este prezentatã într-o carte scrisã în
timpul vieþii, cu titlul ,, Dar acum ochii mei Te-au vãzut”.
Mesajul cãrþii a fost rezumat de cãtre autor prin urmãtoarele
cuvinte:
,,Ce minunat este Dumnezeu! Dintr-un ateu, cum am fost, a
fãcut din mine un adevãrat creºtin, dintr-un serv al Diavolului –
secretar de partid în armatã- m-a fãcut un un serv al sãu -pastor
într-o bisericã- dintr-un bolnav de leucemie pe care armata l-a
trecut în rezervã ºi l-a trimis acasã sã aºtepte moartea, el m-a adus
înapoi în armatã, nu ofiþer, ci capelan militar. ”
Începând cu data de 1 iunie 2005, Dumnezeu a încredinþat
continuarea acestei misiuni pastorului Gabi Gheorghiaº, care a
devenit astfel al doilea capelan militar evanghelic din Armata
României.
În acest timp, a devenit tot mai clar faptul cã ar fi nevoie de
încurajarea militarilor evanghelici ºi prin organizarea unor întâlniri
locale ºi naþionale. În perioada 13-15 aprilie a.c. s-a desfãºurat la
Bucureºti prima Conferinþã Naþionalã a Militarilor Evanghelici din
România, având ca motto Matei 5:16 (foto).
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Cuvântul Adevãrului

La finalul acestei Conferinþe s-a pus în discuþie necesitatea ºi
oportunitatea înfiinþãrii unei Asociaþii a Militarilor Creºtini,
propunere susþinutã ºi aprobatã în unanimitate de cei aprox. 100
de participanþi. La data de 23. 07. 2007 Judecãtoria Ploieºti a
emis hotãrârea de înfiinþare a Asociaþiei de prietenie a militarilor
creºtini din România - Cornelius.
Asociaþia îºi propune urmãtoarele obiective:
a) dezvoltarea spiritualã, profesionalã ºi culturalã a
membrilor ºi simpatizanþilor sãi, având la bazã valorile creºtine;
b) dobândirea ºi promovarea respectului faþã de principiile
biblice ºi legile þãrii în rândul militarilor;
c) încurajarea reciprocã a militarilor de a deveni modele de
trãire creºtinã în mijlocul colegilor de serviciu, în comunitatea în
care trãiesc ºi muncesc, ºi în familiile lor;
d) încurajarea abordãrii fiecãrei probleme personale ºi
profesionale din perspectiva eticii creºtine;
e) cultivarea relaþiilor de prietenie ºi de sprijin reciproc, atât
în cadrul unor filiale locale cât ºi la nivel naþional, prin conferinþe
ºi alte activitãþi cu specific creºtin;
f) implementarea unor programe de asistenþã socialã ºi
spiritualã pentru ajutorarea familiilor militarilor eroi ºi ale
militarilor deveniþi invalizi în cursul unor misiuni;
g) dezvoltarea legãturilor frãþeºti cu militarii creºtini din alte
zone ale lumii, prin schimburi de experienþã ºi vizite reciproce;
h) rãspândirea Cuvântului lui Dumnezeu, editarea de
publicaþii (cãrþi, broºuri, reviste, etc.) ºi utilizarea materialelor
audio/video cu mesaj creºtin;
Pot fi membri ai „Asociaþiei de prietenie a militarilor creºtini
din România” persoane care îºi exprimã calitatea lor de creºtini ºi
dovedesc prin conduita lor în familie, serviciu ºi societate, cã au o
relaþie personalã cu Dumnezeu ºi cã au avut parte de naºterea din
nou, indiferent de confesiunea creºtinã din care fac parte:
a) militari în activitate, în rezervã sau retragere;
b) capelani militari;
c) funcþionari publici din armatã;
d) personal civil contractual din armatã;
e) soþii/soþiile categoriilor de persoane enumerate mai sus.
Persoanele interesate de înscrierea în Asociaþie ca membri
sau simpatizanþi pot lua legãtura cu noi prin intermediul postei
electronice, la adresa soldier4christ@gmail.com, sau prin telefon:
Brumã Mihai – 0344 104 827, 0728 175 745, Nistor Ion- 0751
121 169.
În perioada 2-4 noiembrie 2007 va avea loc a doua Conferinþã
Naþionalã a Militarilor Creºtini din România, la ªelimbãr –
Misiunea „Pacea” în jud. Sibiu. Punctele de contact pentru cei
care doresc sã participe sunt cele mai sus menþionate.
Capelan militar GABI GHEORGHIAª

