ARGUMENT
Poate vă întrebaţi de ce era necesară apariţia acestei cărţi sau care ar fi scopul
ei? Un răspuns posibil şi corect ar fi pentru că nu există niciuna până în prezent.
De aceea era necesar un astfel de volum, care să reunească în paginile sale
documente care au definit situaţia internă şi externă a creştinilor după Evanghelie
în România.
Apăruţi în România la finele secolului XIX, aceştia au cunoscut o dezvoltare
spectaculoasă în perioada interbelică, au devenit în 1946 cult şi, bineînţeles, au
cunoscut ororile regimului comunist. Vremurile de democraţie şi libertate de după
1989 au adus Cultului Creştin după Evanghelie posibilitatea de a înfiinţa instituţii
de învăţământ, centre sociale, implicări culturale etc. Prin urmare, şi‐a pus
amprenta pe dezvoltarea societăţii româneşti, apărând cu consecvenţă drepturile şi
demnitatea umană, dar nu în detrimentul valorilor biblice. Autoritatea în Bisericile
Creştine după Evanghelie rămâne Biblia.
Având aceste câteva argumente, am considerat necesară apariţia acestui volum
de documente. Dintru început trebuie spus că documentele reunite nu sunt
neapărat inedite, inedit este modul cum sunt structurate. Multe dintre ele sunt
publice. După cum se poate observa, acestea au fost împărţite în două: normative
şi cultice.
La cele normative am reunit extrase din contituţiile României privind
drepturile şi libertăţile religioase, cele trei Legi ale cultelor din România (1928, 1948
şi 2006), decrete, decizii şi legi privind asociaţiile religioase. De mare importanţă
internă sunt statutele de organizare şi funcţionare a Cultului, normă internă a
creştinilor după Evanghelie. Se mai pot citi documente privind Alianţa Evanghelică
din România, la care Biserica Creştină după Evanghelie este membru fondator.
La cele cultice am reunit mărturisile de credinţă şi crezurile care definesc
principiile doctrinar‐dogmatice ale Cultului. Am adăugat şi Crezul Alianţei
Evanghelice, fiindcă defineşte principiile doctrinar‐dogmatice adoptate de cultele
membre (baptist, creştin după Evanghelie şi penticostal).
Studiul introductiv trasează – în linii mari – apariţia, istoria şi evoluţia
creştinilor după Evanghelie în România. Era necesară scrierea lui, şi apariţia
volumului de faţă totodată, pentru a completa un gol existent de prea multă vreme.
Dacă pentru celelalte biserici şi culte există astfel de lucrări de istorie, iată că acum
apare şi pentru creştinii după Evanghelie.
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Socotesc, de asemenea, că prezentul volum va fi probabil completat cu altele,
în măsura descoperirii de noi documente (în special din perioada comunistă). De
aceea îmi asum limitele, umane de altfel, poate omiţând să trec anumite
documente. Dar consider că cele incluse sunt suficiente şi foarte importante
pentru a reliefa evoluţia instituţională şi dogmatică a creştinilor după Evanghelie.
Prin acest demers socotesc că am înlesnit accesul la diverse legi şi decrete,
pentru a uşura munca celui care este interesat de ele. Mai mult, nu am operat
comentarii la documente, ci le‐am lăsat aşa cum au fost emise, iar la finalul
fiecăruia este dată sursa.
După cum lesne se observă, volumul apare sub egida Uniunii Bisericilor
Creştine după Evanghelie din România, drept pentru care mulţumesc domnului
Virgil Achihai, preşedintele Uniunii, pentru întreg sprijinul acordat.
Mulţumesc şi profesorilor mei, ale căror sfaturi şi îndemnuri primite de‐a
lungul anilor de studii mi‐au fost de un real folos în scrierea acestei cărţi. Chiar şi
acum apelez cu încredere la profesionalismul dumnealor, ştiind că oricând sunt
dispuşi să‐mi acorde întreg sprijinul.
La finalul volumului puteţi citi referinţe despre carte, scrise de oameni
competenţi în domeniu. Drept pentru care mulţumesc celor care le‐au scris.
Mulţumesc lui Dumnezeu pentru puterea şi capacitatea pe care mi‐a dat‐o să
duc la final această lucrare, considerând‐o folositoare atât credincioşilor din cadrul
Cultului, cât şi tuturor celor interesaţi de istoria creştinilor după Evanghelie.
Psalmistul numeşte fericit omul care „tot ce începe, duce la bun sfârşit” (Psalmul
1:3). De aceea mă socotesc şi eu fericit.
Fără nici o pretenţie de exhaustivitate, fiind conştient de limitele mele şi
asumându‐mi şi posibilele greşeli, v‐o încredinţez vouă, dragi cititori, cu speranţa
că va fi folositoare!
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