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CITESTE - Faptele apostolilor 11:22-30; 13:1-3
 22Vestea despre ei a ajuns și la urechile bisericii care era în Ierusalim, astfel că l au trimis 
pe Barnabas să meargă până în Antiohia. 23Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, 
s a bucurat și i a îndemnat pe toți să rămână lângă Domnul cu o inimă devotată. 24Căci 
Barnabas era un om bun și plin de Duhul Sfânt și de credință. Și o mulțime mare de oameni a 
fost adăugată la Domnul. 25S a dus apoi la Tars ca să l caute pe Saul 26și, când l a găsit, l a 
dus în Antiohia. Astfel, timp de un an întreg, ei s au adunat cu biserica și au dat învățătură la o 
mare mulțime de oameni. În Antiohia, ucenicii au fost numiți pentru prima oară „creștini“
27În acele zile, au coborât din Ierusalim în Antiohia niște profeți. 28Unul dintre ei, pe nume 
Agab, s a ridicat și a arătat, prin Duhul Sfânt, că urmează să vină o mare foamete în toată 
lumea. Și așa s a și întâmplat în timpul lui Claudius. 29Atunci ucenicii au hotărât să le trimită 
ajutor fraților care locuiau în Iudeea, fiecare după posibilitățile lui; 30și așa au și făcut, 
trimițând acest ajutor bătrânilor, prin Barnabas și Saul.

13:1-3
1În biserica din Antiohia erau niște profeți și învățători: Barnabas, Simeon, numit și Niger, 
Lucius din Cirena, Manaen – care fusese crescut împreună cu tetrarhul Irod – și Saul. 2În timp 
ce slujeau ei Domnului și posteau, Duhul Sfânt le a zis: „Puneți Mi deoparte pe Barnabas și pe 
Saul pentru lucrarea la care i am chemat!“ 3Atunci, după ce au postit și s au rugat, și au pus 
mâinile peste ei și i au lăsat să plece.

Septembrie a fost întotdeauna una dintre lunile mele preferate.  Unul dintre motive este că pe 
14 septembrie, acum 35 de ani, Karen și cu mine ne-am căsătorit.

 

Da, am fost amandoi  destul de mari pt a ne casatori! Septembrie este, de asemenea, un alt 
motiv de sarbatoare, este luna in care in urma cu 32 de ani ne am mutat in Peterborough 
pentru incepe un proiect ceaa ce azi e KingsGate. Astăzi, după cum putem vedea, sărbătorim 
punerea unei pietre de hotar, o călătorie de 10 de la începutul KingsGate Cambridge.
Dacă există un lucru în comun între căsătoriile reusite după 35 de ani, și o biserică care dupa 
32 de ani e inca puternica si vie este că persoanele implicate au o caracteristică speciala pe 
care vreau să o rezum în 2 caracteristici: 

LOIALITATEA DRAGOSTEI

IT’S A NEW DAY FOR 
LOVING LOYALTY

with Dave Smith



 Acest lucru este, în general, adevărat, dar cred că este dificil de afirmat cu atat mai mult în 
sezonul  în care suntem acum, cu atât mai mult cand totul e asa schimbator, incert, fortat. 
Fie că suntem singuri sau căsătoriți, suntem noi în biserică, sau membri de lungă durată, 
dacă vrem ca viețile noastre să înflorească și să prospere în acest timp, atunci avem nevoie 
de aceasta atitudine de loialitate in dragoste. O dragoste care nu este capricioasă, nu e 
schimbatoare in functie de emotiile noastre sau nu renunță atunci când lucrurile merg greu, ci 
dimpotriva este loiala, tenace o dragoste neconditionata. 
Astăzi, pe măsură ce ne continuăm studiul despre biserica NEW DAY din Antiohia, în Faptele 
Apostolilor 11 și 13, vreau să mă concentrez asupra unui anumit personaj, care este unul 
dintre cele mai bune exemple de DRAGOSTE LOIALA în întreg Noul Testament, un barbat 
numit Barnabas. Am facut referire la el in nenumarate  ocazii în ultimele 3 săptămâni. Astăzi 
vreau să  dam zoom pe el.   El apare pentru prima dată, cu aproximativ 10 ani mai devreme 
în Faptele Apostolilor capitolul 4, în primele zile ale bisericii din Ierusalim.  El este un evreu 
convertit, un levit, al cărui nume real a fost Joseph - Nicknamed:

Barnabas -  “fiul incurajarii”

Nu știu ce porecle ati primit sau ce porecle ati dat altora, dar “fiul incurajarii” e o porecla tare. 
Luca, scriitorul Faptelor Apostolilor vorbeste despre el ca un exemplu suprem de dragoste 
loiala și generozitate.  Extrem de semnificativ e că 10 ani mai târziu, când Domnul începe să 
facă lucruri noi în acest oraș din Antiohia, mulțimi de greci care încep să vină la Hristos, il  aleg 
de asemenea pe Barnabas ca  pe cineva care a fost un purtător al ADN-ului din sezonul vechi, 
conducand prin exemplul său și încurajarea lui el stârnește o cultură de loialitate iubitoare.
Deci, astăzi, dacă vă place Barnabas, daca sunteti urmasi credinciosi ai lui Isus și membri ai 
KingsGate, sau dacă sunteți creștini mai noi la KingsGate, toți impreuna , vechi și noi avem o 
noua zi, o oportunitate de a ne schimba, de a ramane in aceasta loialitate a dragostei. Numai 
atunci vom putea prospera cu adevărat în această nouă zi. Exista  3 dimensiuni ale loialității  
dragostei noastre : 1..Ne încurajează pe toți:

1. Să rămânem credinciosi dragostei  lui  Isus

De ce?   În primul rând pentru că Isus are o dragoste loiala pentru noi.  Nu cu jumătate 
de inimă, El si -a aratat dragostea prin moartea Sa, astfel încât să putem fi ai Lui.  Nu se 
oprește aici, dragostea și harul Sau continuă pe tot parcursul călătoriei noastre. El este mirele 
nostru ceresc, curtându-ne, stand în picioare credincios, întotdeauna cu noi prin Duhul Său.  
Dragostea lui nu renunță niciodată, nu renunță niciodată.   Deci, credinciosia dragostei noastre 
față de El, este ca un răspuns la harul Său și loialitatea dragostei Sale față de noi.
La acest lucru a meditat Barnabas, s-a lasat modelat și s-a predat.  Interesant e ca nu avem 
nici o relatare a modului în care  Barnabas a venit la Hristos. Nu a avut nici o experiență 
dramatică ca si a lui Pavel pe drumul Damascului. Experienta noastra poate fi una 
dramatica, memorabila sau doar un proces liniștit. Ceea ce contează este că timp de 10 ani 
a experimentat perturbarea uriașă a persecuției si cu toate acestea nu a dat inapoi si a fost 
considerat,

... un om bun, plin de Duhul Sfânt și credință...
Fapte11:24 NIVUK

Asta e ceea ce contează, nu atât de mult cum am inceput, ci perseveranta noastra.  Prin 
urmare, atunci când el ajunge la Antiohia și vede cum harul evident al lui Dumnezeu lucreaza 
printre acești creștini noi, 

... el e bucuros și ii incurajeaza pe toți să rămână fideli Domnului cu toată inima lor.



Fapte11:23 NIVUK

Observați prima bucurie în harul lui Dumnezeu – ceea ce Chris atât de util a prezentat pentru 
noi săptămâna trecută, dar el nu se oprește aici, ci încurajează noii credincioși să fie parteneri 
la acest har și să rămână credinciosi Domnului Isus cu toata inima lor. Sa ramana hotarati, 
statornici in cuvantul lui Dumnezeu. Apoi ii incurajeaza sa ramana loiali dragostei lui Isus cu 
toata inima lor. Continuă să-i învețe un an întreg.  
Ei isi iau angajamentul sa Il urmeze,  în mijlocul unei culturi foarte păgâne, non-creștine pline 
de idolatrie și promiscuitate sexuală . Erau inflacarati  pentru Hristos atat de mult incat au 
primit porecla “Christiano”= creștini. E un apel pentru noi, de asemenea, traim  într-o cultură 
care este în multe feluri non-creștine și secularizata, să nu mergem cu mareea, ci prin harul 
lui Dumnezeu sa facem un stand pentru Hristos. Sa nu acceptam compromisul în niciun 
domeniu al vieții noastre. Sa fim radicali in ceea ce priveste cultura noastra. Dacă esti cineva 
ca Barnabas, creștin de ani de zile , sau esti nou in credinta si încă in verificarea lucrurilor, te 
chem la o DRAGOSTE LOIALA față de Isus.  Pune-L pe primul loc , cu timpul tau, relațiile tale, 
finanțele, deciziile tale ...  aceste angajamente, această decizie, vor fi ca o ancoră în furtună.  
Nu înseamnă că nu ne vom simți niciodată slabi, dar când suntem tentați să ne clatinam sau 
sa tremuram, avem această promisiune: 

2 Cron. 16:9 NIVUKCăci ochii DOMNULUI străbat întreg pământul ca să i întărească pe cei a 
căror inimă este devotată Lui. 

2. Să rămânem loiali in dragoste unul fata de celalalt  

Unul dintre lucrurile pt care sunt atât de recunoscător, este ca de ani de zile  sute de oameni 
au ramas loiali , au rămas fideli unii celorlalti,  și familiei de aici, din KingsGate.  Prea multi 
pentru a-i menționa, dar unii au fost aici chiar din primele zile.  Cu câteva săptămâni în urmă, 
Karen și eu am ieșit la o plimbare și o băutură cu un cuplu de prieteni de lungă durată - Pete și 
Peryn

(imagine)

 

Cand biserica era la inceput nu am avut nici un muzician (în afară de mine pe tamburina mea). 
Pete a fost trimis de biserica din Huntingdon pentru 1 an de zile inital. 31 de ani mai târziu el 
este încă aici. A facut parte din echipa de conducere a bisericii, echipa de inchinare, director 
și acum in echipa de bun venit. El  inca are o dragoste loiala, din Dumnezeu pentru oameni. 
Exista sute de oameni loiali în mod similar plini de dragoste în întreaga KingsGate, în locațiile 
noastre diferite,  timp de 5, 10, 15, 20 de ani.  Desigur, un exemplu maret,  sunt Simon și 
Zia Deeks care fac parte din KingsGate Pet. Faptul ca Barnabas, in momentul respectiv, a 
acceptat schimbarea si loialitatea sa pt dragostea Domnului e ca si cum ar fi pus din ADN-ul 
lui in minunata familie care e acum KingsGate Cambridge.
Dragoste loiala nu înseamnă doar longevitate, ci inseamna sa ai si aceste 3 caracterisitici 
exemplificate de Barnaba.
            1 Sa pastram

2 Să rămânem loiali unul altuia.
a) Încurajarea

  Barnabas a fost  poreclit fiul incurajarii, o caracteristica distinctiva, a fost cineva care iti e 



alaturi și prin cuvintele sale imbarbateaza pe cei din jurul lui. Primul lucru pe care il citim 
despre el este că el a fost “încurajarea” acestor noi creștini.  Cineva care și-a folosit cuvintele 
ca să ridice, nu să doboare.  A fost cineva care a adus putere, speranță și viață oamenilor.  
Cunosc mulți oameni ca el.  Cred că trebuie să fim contra culturii de acum în acest sens. 
Exista atât de multa critica, nu în ultimul rând în cadru foarte public precum  mass-media 
sociale. Haideți să fim înțelepi și iubitori, să construim, să ne încurajăm unul pe altul.  
Să fim încurajatori ca si Barnaba. 2 Sa fim

2 Să rămânem loiali unul altuia.
b) Inclusiv

Din nou, acest lucru este un semn distinctiv al lui.  El pare să fi avut o flexibilitate și inima 
pentru a include altele persoane care sunt diferite de el.  Diferite în fundal, diferite și ca 
personalitate precum Saul, cineva cu un trecut problematic, dar Barnabas îl include în 
evanghelizare. In primul rând atunci când Saul ni se arată în Jer și apoi aici, în Antiohia, 
merge la  Pavel să-l includă în conducerea acestei biserici în mare măsură a neamurilor și se 
spune ca restul este istorie.
De asemenea, el a fost cineva care a fost deschis față de oamenii cu o cultură diferita, nu o 
persoană rigidă, cu prejudecati. Evreu in fundalul sau, un Levit și totuși - conștient de Marea 
Misiune, să ia Evanghelia de la rădăcinile sale evreiești din Ierusalim și Iudeea la Samaria 
și pana la capetele pământului. A fost un instrument in convertirea  mulțimilor de greci. Cu 
toate acestea mai târziu îl vedem facand parte dintr-o echipă de conducere, cu diverse talente 
și activitati multiculturale.  El pare să fi înțeles, mai repede decât mulți dintre ceilalți creștini 
timpurii că Evanghelia a fost pentru toți oamenii și pentru toate națiunile. 
Deci, haideți să fim în mod similar inclusiv oameni de fundal diferit, daruitori, cu personalitate 
și cultură.  Să nu permitem orbirii culturale a ne opri sa acceptam si sa includem cu 
adevărat  oamenii care sunt diferiti de noi. Stim că aceasta  tine de Evanghelie – dar, este 
de asemenea, relationata cu  dragostea.  Am intalnit de multe ori, eu și alții dintre noi povești 
extrem de dureroase despre modul în care membrii bisericii noastre experimenteaza rasismul 
in fiecare zi.  Oameni pe care îi cunosc și iubesc, oameni care sunt loiali dragostei lui Isus. 
Biblia ne invata ca dacă un membru sufera noi toți suntem răniti.  Deci, haideti sa invatam sa 
ascultam, sa empatizam cu cei din jur. Vreau să va încurajez pe  toți să fim Barnaba pentru a 
demonstra o dragoste loiala unul față de celălalt oriunde am fi.  Știind că, la fel ca în biserica 
de la Antiohia evrei / problemele neamurilor noi suntem la fel, va determin sa fim familia pe 
deplin multiculturala, pentru care Isus a venit sa moara.  În cele din urmă, vreau ca fiecare 
persoană care vine la KingsGate să se simtă ca acest lucru, ca este ACASĂ.
Deci, să încurajăm, inclusiv... în al treilea rând să fim 

2 Să rămânem loiali unul altuia.
c) Generosi

Generozitatea a fost o caracteristica in centrul  ucenicilor, bisericii timpurii și in mod special 
a acestui tip numit Barnabas.  De fapt, vedem în Faptele apostolilor 4  el a fost sutinut ca 
un lider în generozitate.  Cineva care a fost destul de bogat  a vândut un câmp pentru a da 
bisericii, distribuit celor care au nevoie.  Prin urmare, nu este surprinzător faptul că, în calitate 
de lider primar în biserica din Antiohia - atunci când profeții au venit vorbind de o foamete, 
același spirit de generozitate a fost  răspândit printre credincioși - “fiecare a dat cat a putut” - 
dincolo de ei înșiși credinciosilor  din Antiohia.
Săptămâna trecută, Chris a subliniat frumos importanța de a  fi generos financiar - atât pentru 
cei din cadrul bisericii cat și în comunitatea mai largă și în lume.  Dar, pe lângă faptul că 
suntem generoși cu bunurile noastre, trebuie să fim generoși cu timpul nostru, cu rugăciunile 
noastre.  O revărsare a harului lui Dumnezeu care dă cu adevărat viață.   



Pentru noi toți

2 Să rămânem loiali unul altuia.
a) Încurajarea
b) Inclusiv
c) Generosi 

 - să rămânem loiali poporului lui Dumnezeu = să fim încurajatori, inclusivi și generosi ...  În 
cele din urmă 

3. Să rămânem loiali dragostei in misiunea noastră de la Dumnezeu

Mulți dintre voi  știu că misiunea noastră ca familie a bisericii KingsGate este 

“Transformarea vietilor vecinilor nostri, națiunii noastre prin puterea iubirii lui Dumnezeu.”
Declarația misiunii KingsGate

Este important să ne reamintim că traim într-o zi  când metodele noastre pot fi diferite, dar 
misiunea noastră ramane aceasi.
 Vad autobuze încă conducand prin Peterborough, facand publicitate  serviciilor noastre de 
Paști de la începutul acestui an .

(FOTO)

  

Înseamna foarte mult-1  - într-un an în care credem si facem planuri pentru manturie ca 
niciodată pana acum. Acest lucru scoate în evidență o provocare a acestui sezon de criză 
perturbatoare pentru ca nu am ajuns să materializam serviciile de Paști pe care le am tot 
planificat.  2- subliniază oportunități uriașe ale acestui sezon - pentru că până sa fim online am  
ajuns la 3x mai multe persoane de Paști decât în orice moment în istoria noastră de 32 de ani.  
3rd - cel mai important mesajul “ESTI IUBIT” este în continuare același.  Există un Dumnezeu 
care a iubit atât de mult lumea încât Și-a dat singurul Fiu (să vină pe acest pământ, să moară 
pe cruce și să se ridice din nou), astfel încât toți cei care cred în El să nu piară, ci să se 
bucure de viață abundentă.  Multe s-au schimbat, dar mesajul nu s-a schimbat.
Lucrul pe care trebuie sa il  înțelegem în acest sezon de mare provocare și oportunitate, este 
că Dumnezeu este încă la lucru, cu putere. Vedem in introducerea din video: 

Vezi, fac un lucru nou!  Acum răsare; Nu-l percepi?...
Isaia 43:19 NIVUK

Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere prin această pandemie - el face un lucru bun din 
unul rau, El face lucrurile noi - partea noastră este de a “vedea” și “percepe” acest lucru.  
Barnaba a modelat asta.  O parte din misiunea explozivă care a avut loc în Ierusalim 10 ani 
mai devreme. Acum suntem conștienti de faptul că martorii anonimi au răspuns la criza de 
persecuție prin luarea posibilitatii de a împărtăși vestea bună mai mult decât oricând înainte.  
Sunt mulțimi convertite în Antiohia. Continuă misiunea în biserica din Antiohia - la sosirea sa 
nu numai că încurajează pe cei care au fost salvați, dar prin slujirea sa 

... un număr mare de oameni au fost aduși la Domnul.
Fapte11:24 NIVUK



Întrebarea nu este dacă Dumnezeu face ceva nou, ci dacă îl percepem.  Și avem 
oportunitatea în această nouă zi de a împărtăși vestea bună a lui Isus ca niciodată înainte.  
O mulțime de vești proaste în jur, o mulțime de întuneric, creșterea stresului, anxietate și 
pierderea de sănătate mintală - frica de viitor. Faceti ca vestea buna   bună a lui Isus sa 
straluceasca. Avem “posibilitatea de a împărtăși” dragoste și compasiune pentru alții , de a 
invita oamenii weekend-ul viitor pentru a începe seria Bibliei.  Mai ușor invita ca înainte de 
acest sezon. 
Aceasta este misiunea noastră locală, in cartiere, dar, de asemenea, trebuie sa facem un 
apel mai larg. Unul dintre motivele pentru care îmi place acest text în Antiohia este că a fost 
pasajul pe care Dumnezeu mi l-a  dat atunci când ne pregăteam să mergem în orașul nostru 
“al doilea” , Cambridge.  Simteam  ceva despre acest lucru, ca ne permit ca un minister sa 
ajungem dincolo.  Asta e ceea ce s-a întâmplat în Antiohia. S-a stabilit în orașul lor, apoi a avut 
un timp de cult, rugăciune și post - așa facem în mod regulat aici, doar am făcut recent.  În 
acea atmosferă, Duhul Sfânt a apărut și a vorbit – 

În timp ce slujeau ei Domnului și posteau, Duhul Sfânt le a zis: „Puneți Mi deoparte pe 
Barnabas și pe Saul pentru lucrarea la care i am chemat!“ Faptele Apostolilor 13:2

Prin evanghelizare  cuvantul a ajuns  la alte orașe și națiuni. In KingsGate avem 2 strategii 
de evanghelizare: alte orașe, evanghelizare online.  Dar, de asemenea, am primit un minister 
mai larg pt biserica și națiune în general. Echiparea liderilor prin intermediul comunităților de 
învățare și resursele bisericilor prin campanii de predare.
Este o nouă zi - un nou sezon suntem = apel să rămânem  loiali  dragostei lui Isus, unul 
pentru altul și misiunii noastre în Dumnezeu.  Daca facem asa  ne vom întări și acest lucru ne 
va ajuta să fim credincioși CELUI care ne este cu totul credincios...  

Angajament / Rugăciune de reangajare/


