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al Uniunii Baptiste
Cluj-Napoca, 17-18 mai 2007

Cluj Napoca. Bapti[tii români în s\rb\toare

De[i ini]ial a fost programat pentru
zilele de 18 [i 19 mai, Congresul
Cultului Cre[tin Baptist din România
a fost decalat cu o zi pentru a nu se
suprapune cu referendumul na]ional
privind suspendarea pre[edintelui.
Astfel, prima zi a Congresului a coincis cu s\rb\toarea În\l]\rii Domnului.
Motto-ul Congresului a fost „Preg\ti]i
calea Domnului“, Isaia 40:3. Gazd\
bun\ a evenimentului a fost Biserica
Baptist\ nr. 1 din cartierul M\n\[tur
din Cluj-Napoca, p\storit\ de Gheorghe Cosman [i Aurel Abrudan, care
într-un efort comun cu celelalte biserici baptiste din Cluj au oferit g\zduire
[i au acoperit o parte din cheltuielile
necesare desf\[ur\rii congresului.
Dis de diminea]\ curtea destul de
înc\p\toare a bisericii a început s\ se
umple de participan]i veni]i din toate
col]urile ]\rii. Tineri voluntari din
bisericile clujene, îndruma]i de personalul Uniunii Baptiste, s-au ocupat
de înregistrarea delega]ilor [i de
informarea participan]ilor.
Congresul a urm\rit trei importante
obiective: armonizarea Statului de
organizare [i func]ionare a Cultului

Baptist cu proasp\t adoptata lege a
cultelor [i cu realit\]ile prezentului;
desc\rcarea de gestiune a vechii conduceri a Uniunii Baptiste; alegerea [i
validarea noii conduceri a Uniunii
Baptiste pentru urm\torii patru ani.
Dup\ ora de rug\ciune condus\ de
doi dintre pastorii bisercilor gazde,
Gheorghe Cosman [i Vasile Tama[,
lucr\rile congresului au fost deschise
cu un salut din Filipeni 2 de pre[edintele în func]ie, Paul Negru], care timp
de opt ani a condus Uniunea Bisericilor Cre[tine Baptiste din România.
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„Preg\ti]i calea Domnului“
a fost motto-ul
Congresului Cultului Cre[tin Baptist

Din acest moment, conducerea
Congresului a fost delegat\ unui
birou de zi. Pre[edintele de zi al
Congresului a fost desemnat Vasile
Al. Talo[, pastorul Bisericii „Bunavestire“ din Bucure[ti, fost pre[edinte
al Uniunii Baptiste în perioada
1991-1999. Vicepre[edin]i în biroul
de zi au fost pastorii Vasile Talpo[ [i
Cornel Vere[, iar secretari, pastorii
Ovidiu Ghi]\ [i Marius D.Cruceru.
Invita]ii speciali au fost pofti]i s\
se adreseze adun\rii. Din partea
Conven]iei Maghiare din România a
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al\, la un popor care nu are lideri,
pentru c\ fiecare popor are liderii pe
care îi merit\. Boala, buboiul este
mult mai profund. Criza adev\rat\
este în profunzime, ea coboar\ în cel
din urm\ c\tun, în cea din urm\ familie, [i anume, necunoa[terea lui
Dumnezeu. Biserica din România are
misiunea de a duce lumina în orice
familie, în orice loc din ]ar\. „Pentru
c\ nu-L c\uta]i pe Domnul, ci oameni providen]iali, am s\ v\ dau ca
lideri copii [i femei. Fi]i doar un glas
în pustie [i atunci ve]i în]elege c\
„orice f\ptur\ e ca iarba“. Nu v\ l\sa]i
intimida]i de duhul lumii!
Vestea cea bun\ este prezen]a lui
Dumnezeu în mijlocul turmei. Trebuie s\ descoperim slava lui
Dumnezeu. Ce vede lumea în biserica noastr\? Proiectele noastre? Catedralele noastre? Programele noastre?
Biserica nu se confund\ cu proiectele. Trebuie s\ ne întoarcem la
turme nu la proiectele noastre pentru
ele. P\storii s\ slujeasc\ turma ca ea
s\ devin\ o comunitate a harului [i
iubirii cre[tine, a credin]ei [i a
speran]ei. Casa noastr\ s\ fie o biseric\. Scopul lucr\rii liderilor este s\
echipeze biserica pentru lucrarea de
slujire. Biserica trebuie s\ slujeasc\.

adus salut\ri pastorul Josef Kovacs,
secretarul general al Conven]iei,
informând participan]ii c\ în
România exist\ 238 de biserici baptiste de limb\ maghiar\ având 8694
de membri [i 4595 de apar]in\tori.
Din partea comunit\]ii penticostale regionale Cluj, pastorul Aurel
Moldovan a exprimat dorin]a ca
Dumnezeu s\-i ajute pe cei prezen]i
la congres s\ aleag\ oameni care s\
caute voia lui Dumnezeu. Reprezentantul Departamentului de Misiune
Interna]ional\ al Conven]iei Baptiste
de Sud din S.U.A. a îndemnat asisten]a s\ ia în serios [i în mod personal textul biblic ce constituie
motto-ul evenimentului. Viorel
Clintoc jr. a adus un salut din partea
Asocia]iei Bisericilor Baptiste
Române din Statele Unite [i
Canada, în mod special din partea
organiza]iei tinerilor, inspirat din 2
Tesaloniceni 1.11.

Pentru c\ nu i-a fost acordat\ permisiunea de a ie[i din Republica
Moldova, Valeriu Ghile]chi, episcop
al Uniunii Baptiste din Moldova, a
trimis delega]ilor la Congres o scrisoare de salut care a fost citit\ de
unul dintre secretarii congresului,
Ovidiu Ghi]\.
A urmat mesajul pastorului Vasile
Al. Talo[ din Isaia 40:1-11, din care
spicuim câteva gânduri: Cuvântul
Domnului se adreseaz\ unui rob cu
buze necurate, dar pe care Dumnezeu
vrea s\-l transforme într-unul cu buze
curate. Apare în scen\ Robul pl\cut
Domnului, Isus Hristos. În Isaia
Dumnezeu deplânge faptul c\
poporul nu-L caut\ pe Domnul, ci
alian]e omene[ti. Isaia nu se uit\ la
vârful icebergului, care reprezint\
doar 10% din volumul acestuia, adic\
la criza politic\, la liderii politici; el se
uit\ la restul de 90%, la criza spiritu-

La o prim\ num\r\toare, înainte
de pauza de mas\ erau prezen]i 389
de delega]i cu drept de vot. Pân\ la
sfâr[itul primei zile, la lucr\rile
Congresului s-au înscris 417 delega]i
cu drept de vot [i 74 de participan]i
f\r\ drept de vot.
Cea de-a doua parte a zilei a fost
dedicat\ prezent\rii [i dezbaterii proiectului de revizuire [i armonizare a
statutului de organizare [i func]ionare a Uniunii Baptiste cu noua Lege a
Cultelor [i cu realit\]ile prezentului.
Proiectul, în forma propus\
discu]iilor în Congres, a fost preg\tit
de o comisie coordonat\ de pastorul
Vasile Al. Talo[ [i este rezultatul
mai multor runde de dezbateri în
Consiliul Uniunii. Fundamentat pe
un set de principii prezentate în
introducere, statutul reglementeaz\
func]ionarea Cultului Baptist în
toate structurile sale interne,
începând cu biserica, dar este [i un
document normativ o dat\ ce
prime[te recunoa[terea Guvernului
României. Structurat dup\ formele
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de organizare din cadrul Cultului
(biseric\, cerc pastoral, comunitate,
uniune, alte institu]ii cultice), „statutul ofer\ un cadru suficient de bine
conturat pentru a stabili în mod clar
lucrurile care ne definesc; dar suficient de maleabil pentru ca fiecare
biseric\ s\ aib\ libertatea de a
ac]iona a[a cum Duhul Domnului o
c\l\uze[te în contextul în care se
afl\“, cum foarte bine a sintetizat
unul dintre delega]i, pastorul Marian
Ghi]\ din Constan]a.
Indiscutabil, sec]iunea cel mai viu
dezb\tut\ din statut a fost cea referitoare la Biseric\: membralitatea, disciplinarea, statutul p\storilor, ordinarea [i tipurile de slujitori
duhovnice[ti, contribu]ia financiar\.
Lecturarea [i dezbaterea fiec\rei
sec]iuni a fost urmat\ de vot. În
unele situa]ii s-a cerut repetarea
votului, cum a fost în cazul
discu]iilor privind condi]ionarea sau
nu a calit\]ii de delegat al bisericii de
contribu]ia membral\ a bisericii.
Dup\ argumentarea ambelor variante
[i dup\ primul vot favorabil
condi]ion\rii, s-a repetat votul
invocâdu-se gre[eli de num\rare, de
aceast\ dat\ câ[tig de cauz\ având, cu
un plus de cinci voturi, cei ce
sus]ineau eliminarea condi]ion\rii.
În urma unor dezbateri animate,
s-a hot\rât c\ slujitorii bisericii [i
membrii comitetului de conducere
nu pot fi agen]i sau colaboratori ai
serviciilor secrete, iar p\storii nu pot
fi membri ai partidelor politice.
Discu]iile au fost reluate cu ocazia
adopt\rii rezolu]iilor Congresului, în
cea de-a doua zi.
Faptul c\ unele prevederi ale proiectului de statut au suscitat dezbateri
intense, a f\cut ca adoptarea lui s\ fie
amânat\ pentru cea de-a doua zi.
Statutul a fost adoptat, cu modific\rile votate, cu o larg\ majoritate
(doar trei voturi împotriv\).
Dup\ ob]inerea recunoa[terii
guvernului, statutul va fi multiplicat
[i pus la dispozi]ia celor interesa]i.
Datorit\ faptului c\ rapoartele au
fost distribuite tuturor delega]ilor,
biroul de zi al congresului a propus s\
se fac\ o prezentare general\ a
con]inutului acestora. Astfel, pastorul
Paul Negru] în interven]ia sa a f\cut
o trecere în revist\ a activit\]ii întregii
echipe de-a lungul ultimului mandat:
bisericile au fost chemate [i încurajate
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spre misiune [i plantare de noi biserici, spre p\strarea indentit\]ii [i crezului baptist, s-au f\cut unele clarific\ri
doctrinare, s-a vegheat la unitatea [i
autonomia doctrinar\ [i organizatoric\ a Cultului, s-a gestionat cu
în]elepciune patrimoniul, s-a ac]ionat
pentru o lege democratic\ a cultelor,
chiar dac\ n-au fost luate în seam\
toate propunerile Cultului, s-a
urm\rit clarificarea rela]iilor noastre
cu alte organiza]ii baptiste interna]ionale, de[i înc\ acest deziderat nu s-a
îndeplinit. Pastorul Negru] a dezv\luit congresului faptul c\ un document
de arhiv\ arat\ decizia Comitetului
Uniunii Baptiste din România, luat\
anul 1976, de a afilia Cultul la
mi[carea ecumenic\ interna]ional\.
Documentul arat\ c\ doar pastorii
Pascu Geabou [i Iosif Serac au obiectat [i au respins aceast\ decizie.
Dup\ ce unul dintre membrii
comisiei de cenzori, pastorul Daniel
Cornea, a subliniat lipsa neregularit\]ilor din activitatea financiar-contabil\
a Uniunii, s-a dat loc discu]iilor pe
marginea rapoartelor. Unii dintre cei
înscri[i la cuvânt [i-au manifestat
dezaprobarea fa]\ de afilierea la
mi[carea ecumenic\, solicitând congresului s\ se exprime prin vot asupra
acestei situa]ii. Delega]ii au exprimat
prin vot aproape unanim (dou\ voturi
împotriv\ [i o ab]inere) nerecunoa[terea acelei decizii luate în 1976,
cerând viitoarei conduceri s\ fac\
demersurile necesare de ie[ire grabnic\
din acest gen de afilieri. Legat de
activitatea Casei de Pensii a Cultului,
pastorul Talo[ a f\cut propunerea de
indexare a unor pensii pentru pensionarii care au fost p\stori în perioada
comunist\, propunere aprobat\ cu o
singur\ ab]inere.
Propunerea de desc\rcare de gestiune a vechii conduceri a Uniunii a
fost aprobat\ în unanimitate.
Plecând de la unele subiecte discutate deja – implicarea în politic\ a
p\storilor [i rela]iile cu fosta securitate sau cu serviciile secrete [i alte
organiza]ii [i grup\ri – s-au prezentat
spre discutare [i aprobare câteva
rezolu]ii. Prima s-a referit la colaborarea cu fosta securitate comunist\ ca
poli]ie politic\, iar delega]ii au votat
aproape în unanimitate (un vot
împotriv\ [i patru ab]ineri) aceast\
rezolu]ie. Rezolu]ia a prilejuit o confesiune personal\ a pre[edintelui

Congresului, pastorul Talo[, privitoare la perioada de început a slujirii
pastorale, când a avut de-a face în
mai multe rânduri cu oamenii fostei
securit\]i. M\rturisirea este reprodus\
la rubrica Restituiri a acestui num\r
al revistei. A doua privea implicarea
în lupta politic\ sau în servicii sau
alte organiza]ii secrete interne [i

Rezolu]iile
Congresului

n Având în vedere c\ fiecare
candidat a depus o declara]ie
notarial\ [i a dat o declara]ie verbal\ în fa]a Consiliului Uniunii
Baptiste din România c\ nu a
colaborat într-un fel sau altul cu
organele de securitate sau nu a
facilitat informa]ii care au adus
prejudicii fr\]iet\]ii sau constituie
abateri de la morala cre[tin\ [i
principiile biblice, în cazul în care
documente eliberate de organe
abilitate infirm\ cele declarate, sau
în cazul unor sentin]e r\mase
definitive privind colaborarea cu
fosta securitate, cel în cauz\ este
automat demis din func]ia pe care
o ocup\ [i nu mai poate candida
pe viitor la nici o func]ie în
Consiliul Uniunii.
n Având în vedere radicalizarea
vie]ii politice din România,
Congresul Uniunii Baptiste din
România hot\r\[te c\ nici o persoan\ dintre cei care candideaz\,
respectiv, ocupan]i ai unei func]ii
în Comitetul Executiv al Uniunii
Baptiste, nu poate fi membru al
unui partid politic, serviciu special
de informa]ii intern sau extern,
precum [i al vreunei organiza]ii
secrete oculte (cu obiective sau
ideologie împotriva principiilor
biblice) din România sau
str\in\tate.
interna]ionale a p\storilor [i a fost
votat\ de marea majoritate a
delega]ilor (dou\ voturi împotriv\ [i
treisprezece ab]ineri).
Ultima parte a lucr\rilor Congresului a fost dedicat\ alegerii noului
executiv. Rând pe rând au luat cuvântul candida]ii pentru func]iile

Comitetului Executiv: pentru func]ia
de pre[edinte Otniel Ioan Bunaciu [i
Onisim Mladin; pentru secretar general Ionel Tu]ac [i Gheorghe Dobrin;
pentru vicepre[edinte pentru educa]ie
biblic\ Viorel Iuga [i Paul Negru];
pentru vicepre[edinte pentru slujire
pastoral\ Ilie Tinco [i Dan
Boingeanu; pentru vicepre[edinte
pentru misiune Viorel Candrianu [i
Samuel Tu]ac, (Beniamin Popl\cean
s-a retras datorit\ nedepunerii
declara]iei notariale privind necolaborarea cu fosta securitate); pentru secretar general adjunct Timotei Rusu [i
Dorel Popa. Dup\ ce candida]ii [i-au
prezentat inten]iile, au declarat c\ nu
au colaborat cu fosta Securitate [i s-a
trecut la vot. Cei 466 de delega]i cu
drept de vot au decis componen]a
noului Comitet Executiv:
Ø Pre[edinte – Otniel Ioan
Bunaciu (pastor al Bisericii
„Providen]a“ din Bucure[ti, decan al
Facult\]ii de Teologie Baptist\ din
Universitatea Bucure[ti) 283 voturi.
Ø Secretar general – Ionel Tu]ac –
pre[edintele Comunit\]ii Bisericilor
Baptiste Timi[oara (pastor al Bisericii
„Harul” din Lugoj) 272 voturi.
Ø Vicepre[edinte (educa]ie biblic\)
– Paul Negru] (rectorul Universit\]ii
„Emanuel” din Oradea; pastor al
Bisericii “Emanuel” Oradea) 235
voturi.
Ø Vicepre[edinte (misiune) –
Viorel Candrianu (reales în aceea[i
func]ie; pastor al Bisericii Baptiste
din Ipotesti, jud. Suceava) 265 voturi.
Ø Vicepre[edinte (slujire pastoral\)
– Ilie Tinco (pastor al bisericii din
Boc[a, vicepre[edinte al Comunit\]ii
Baptiste Timi[oara) 242 voturi.
Ø Vicepre[edinte pentru
Conven]ia Bisericilor Baptiste
Maghiare – Kovacs Iosef (secretar
general al Conven]iei, ales la congresul Conven]iei Maghiare din
prim\vara acestui an).
Ø Secretar general adjunct –
Timotei Rusu (pastor al bisericii din
Deva; pre[edintele Comunit\]ii
Baptiste Hunedoara) 314 voturi.
În timpul num\r\rii voturilor,
plenului Congresului i s-au propus
spre adoptare dou\ mo]iuni, una privitoare la pozi]ia Cultului fa]\ de
Legea Cultelor [i ce-a de-a doua privitoare la legiferarea c\s\toriei doar
între un b\rbat [i o femeie [i respin-
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gerea legifer\rii homosexualit\]ii.
Con]inutul lor îl g\si]i în cuprinsul
acestui num\r al revistei. Ele au fost
adoptate în unanimitate [i vor fi trimise institu]iilor abilitate ale statului.
Dup\ ratificare de c\tre plenul congresului a reprezentan]ilor ale[i de
comunit\]ile teritoriale în Consiliul
Uniunii a fost prezentat\ noua echip\
de conducere, iar prin rug\ciunile
în\l]ate înaintea lui Dumnezeu de
pastorii mai vârstnici prezen]i la
eveniment, Mihai Hu[anu (Cluj),
Ioan Mânzat (Dej), Mihai Chiu
(Arad), Pascu Geabou (Alexandria),
întreaga echip\ a fost dedicat\ acestei
lucr\ri spirituale de conducere a
Cultului pentru urm\torii patru ani.
Al\turi de cei ale[i, men]iona]i deja,
din Consiliul Uniunii mai fac parte
urm\torii fra]i: Romic\ Iuga [i Petru
Bozian (Comunitatea Arad); Ionel
Chivoiu (Com. Bac\u); Ovidiu Ghi]\
(Com. Br\ila); Daniel Mari[ [i Irinel
Cazacu (Com. Bucure[ti); Cornel
Vere[, Vasile T\ma[ [i Liviu Cioflica
(Com. Cluj); Daniel Fodoreanu
(Com. Constan]a); Sergiu Dobre
(Com. Hunedoara); Ioan Maior
(Com. Oltenia); Florin Negru],
Gheorghe P\dure, Dorin Hnatiuc [i
Marius Cruceru (Com. Oradea);
Marcel Cordo[ [i Teofil Cotr\u (Com.
Sibiu); Dan Boingeanu (Com.
Suceava); Samuel Tu]ac, Mihai Mihu],
Marius Ianc, Viorel }u] [i Ilie Milutin
(Com. Timi[oara); Dorel Popa (Com.
Valea Cri[ului Alb); Gergely Istvan [i
Kovacs Iuliu (Conven]ia Maghiar\);
Vasile Talpo[ (Inst. Teol. Baptist din
Bucure[ti); Ilie }undrea (Univ.
„Emanuel“ din Oradea) [i Vasile Al.
Talo[ (Casa de Pensii).
În încheiere, noul pre[edinte al
Cultului, Otniel Ioan Bunaciu, a rostit un scurt cuvânt în care a mul]umit
pentru încrederea acordat\ [i a asigurat bisericile de dedicare [i implicarea
sa în aceast\ slujire. Folosind ca surs\
de inspira]ie textele din Matei 5. 1316 [i Isaia 42, Otniel Bunaciu a
îndemnat credincio[ii din România
la o bun\ m\rturie într-o ]ar\ s\rac\,
suferind\ [i f\r\ Dumnezeu [i la unitate în Hristos, „S\ fim o Uniune
unit\ în jurul Cuvântului lui
Dumnezeu, sensibil\ la cei marginaliza]i, cu o Evanghelie curat\ pentru o
lume în nevoi.“
Lucr\rile congresului au luat sfâr[it
în jurul orei 17.
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interviu

Otniel Ioan Bunaciu

La început
de mandat

Reporter: Congresul s-a încheiat. Ce impresie v-a l\sat acest
eveniment de seam\ al vie]ii cre[tinilor bapti[ti din România?
Otniel Ioan Bunaciu: Congresul mi-a l\sat o impresie foarte
bun\. Am fost pl\cut impresionat în special de faptul c\ noul
statut al Cultului Cre[tin Baptist a putut fi adoptat, iar acesta
cred c\ este un semn bun în ce prive[te unitatea fr\]iet\]ii.
Câteva capitole ar fi putut constitui puncte de neîn]elegere, dar
s-a g\sit, într-o manier\ fr\]easc\, un numitor comun.

O viziune pentru
bisericile baptiste
din România
Voi sunte]i sarea p\mântului… voi sunte]i lumina lumii…
Evanghelia dup\ Matei 5:13,14

6

Viziunea mea este de a înfl\c\ra
mi[carea baptist\ din România pentru a dezvolta o Uniune a Bisericilor
Baptiste care s\ sprijineasc\ slujirea
bisericilor locale în îndeplinirea
misiunii încredin]ate lor de
Dumnezeu prin Domnul Isus
Hristos, s\rb\torind astfel extinderea
Împ\r\]iei Sale pe p\mânt prin
puterea Duhului Sfânt.

De ce o viziune baptist\?
O viziune împ\rt\[it\ de toate
bisericile baptiste din România este
necesar\ pentru o slujire eficient\ [i
o m\rturie puternic\ a bapti[tilor din
]ara noastr\.

n Otniel Ioan BUNACIU

Documentul vine ca un r\spuns
fa]\ de solicitarea Comunit\]ii
Bisericilor Baptiste Cluj care a cerut
ca persoanele ce accept\ asumarea
unui rol de slujire în Uniunea
Baptist\ s\ propun\ o viziune pentru
aceast\ slujire.

Pozi]ia teologic\ biblic\
Ca [i credincios baptist accept în
totalitate autoritatea Sfintelor

Se poate vorbi [i despre diversitate teologic\?

O.I.B.: În primul rând statutul aduce o potrivire, o
armonizare cu noua Lege a Cultelor [i sper\m c\ el va fi
acceptat în spiritul în care credincio[ii bapti[ti au f\cut
propunerea. Se a[teapt\ un r\spuns din partea autorit\]ilor. El mai aduce [i o deschidere, cred eu, în ce prive[te
lucrarea bisericilor, o acceptare implicit\ a unei diversit\]i
[i o acceptare a rolului bisericii locale, care întotdeauna a
caracterizat via]a bapti[tilor. Deci, nu este chiar o noutate.
Când spune]i diversitate, v\
referi]i la ceva de substan]\ sau
doar la diferen]e de suprafa]\, stil
sau culoare vestimentar\ etc.?

interviu

Ce aduce nou acest statut?

O.I.B.: Eu nu cred c\ în Uniunea Baptist\ din
România exist\ o diversitate teologic\ foarte mare pentru
c\ avem o m\rturisire de credin]\ care ne ]ine uni]i. Este
adev\rat c\ în ultimii [aisprezece ani, dup\ Revolu]ie, am
fost expu[i la mai multe influen]e teologice [i exist\
opinii diferite în puncte mai mici cum ar fi escatologia,
dar în ce prive[te adev\rurile esen]iale ale credin]ei,
bapti[tii din România au r\mas aproape de Sfânta
Scriptur\, potrivit m\rturisirii de
credin]\. Eu i-a[ descrie pe
bapti[tii din România, a[a cum
am f\cut-o întotdeauna, ca fiind
în ceea ce prive[te adev\rurile credincio[i biblici.

„

O.I.B.: Când spun diversiesen]iale ale credin]ei, bapti[tii din Este cunoscut faptul c\, în
tate, m\ refer la faptul c\ biseriperioada elabor\rii Legii Cultelor,
cile baptiste sunt diferite în
România au r\mas aproape de
rela]iile Cultului Baptist [i ale
zona urban\ de zona rural\, în
altor culte/confesiuni cu statul au
Sfânta Scriptur\
ora[ele mari de ora[ele mici,
fost cam încordate, din cauza unor
biserici cu membri mai în vârst\
diferen]e de opinie. Cum privi]i
[i cu membri mai tineri; de
raporturile Cultului cu statul în
asemenea, [i în felul în care perperspectiva imediat\?
cep viziunea misionar\, modul
O.I.B.: Eu cred c\ este foarte clar pentu noi, credinde organizare, studiu biblic sau pe grupe mici. Aceast\
cio[ii bapti[ti, c\ viziunea baptist\ asupra societ\]ii este
diversitate exist\ de fapt, iar prin statut este doar
„o biseric\ liber\ într-un stat liber“. Noi întotdeauna am
recunoscut\.
afirmat [i am promovat separa]ia bisericii fa]\ de stat.

èèè

Scripturi pe care le consider norma
pentru via]a cre[tin\. În acela[i timp
afirm M\rturisirea de Credin]\ a
Uniunii Bisericilor Cre[tine Baptiste
din România [i apreciez umblarea cu
Dumnezeu pe calea îngust\ practicat\ de bapti[tii din România. Cred
c\ este important ca bapti[tii din
România s\ împ\rt\[easc\ experien]a rela]iei lor cu Domnul Isus
Hristos [i altor credincio[i din ]ar\ [i
din lume pentru a îmbog\]i experien]a acestora [i pentru a fi
îmbog\]i]i în acest proces. Potrivit
cu înv\]\tura Scripturii este bine s\
c\ut\m p\rt\[ia [i s\ avem leg\turi
cu credincio[i [i comunit\]i de
credincio[i bapti[ti [i evanghelici
pentru a avea un mai mare impact în
evanghelizare, misiune [i slujire
social\. Asemenea contacte [i
leg\turi nu trebuie s\ duc\ la
pierderea propriei identit\]i, ci la
îmbog\]irea acesteia.
Afirm cu convingere principiul
baptist al separ\rii bisericii de stat.
Acest principiu se refer\ în primul
rând la separarea bisericii de controlul statului în ce prive[te predi-

carea Evangheliei [i tr\irea vie]ii
cre[tine. Cu privire la salarizarea
p\storilor de la stat p\rerea mea este
c\ aceasta nu este solu]ia prezentat\
de Sfânta Scriptur\. Adun\rile locale
trebuie s\ poarte grija nevoilor celor
care le slujesc, iar, în cazul
misionarilor, adun\rile care s-au
angajat în lucrarea de misiune trebuie s\ î[i asume aceast\ responsabilitate. Totodat\, acest principiu se
refer\ [i la în]elegerea faptului c\
bisericile nu trebuie s\ se implice în
politic\, ci s\ promoveze valorile
Împ\r\]iei lui Dumnezeu în lume.
Uniunea Baptist\ trebuie s\ fie
gata s\ asculte [i glasul bisericilor ale
c\ror resurse sunt mici, s\ în]eleag\
problemele lor [i s\ încerce s\
g\seasc\ solu]ii (cum ar fi încurajarea adun\rilor cu resurse s\ sprijine
misiunea). Fa]\ de aceast\ problem\,
Uniunea Baptist\ a avut deja o
discu]ie urmat\ de hot\rârea de la
Conferin]a Na]ional\ din Deva.

Responsabilit\]i asumate
Deoarece o viziune în cadrul
Uniunii Baptiste nu se poate realiza
decât prin participarea cât mai multor persoane, adun\ri, precum [i a
tuturor institu]iilor din cadrul
Uniunii Baptiste, trebuie s\ existe
angajamente cât mai clare în acest
sens precum [i în]elegerea c\ succesul unei viziuni depinde de participarea tuturor, de rug\ciunile [i via]a
cre[tin\ autentic\ a fiec\rui credincios baptist.

Prin producerea acestui document m\ angajez:
n S\ încurajez un spirit de unitate
în Hristos în cadrul Uniunii Baptiste
[i nu formarea de partide care s\
duc\ la „politizarea” rela]iilor.
n S\ renun] la pozi]ia de
Prorector al Institutului Teologic
Baptist din Bucure[ti pentru a fi mai
èèè
disponibil pentru problemele
Uniunii Baptiste.
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F\r\ îndoial\ c\ principiul trebuie contextualizat prin
perspectiva c\ membrii Uniunii Baptiste sunt cet\]eni ai
]\rii, deci exist\ responsabilit\]i [i rela]ii care decurg din
calitatea de cet\]ean [i din calitatea noastr\ de organiza]ie
care func]ioneaz\ legal în ]ara aceasta. Dar eu v\d separa]ia bisericii de stat, în principal, sub aspectul neamestecului statului în treburile interne de organizare a bisericii,
în predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, în misiunea
bisericii precum [i în func]ionarea Cultului Cre[tin
Baptist din ]ara noastr\. V\d o linie foarte clar\ pe care
noi am trasat-o [i lâng\ care am stat pân\ în prezent.
A]i vorbit la Congres despre o viziune care s\ exprime un
viitor posibil, s\ fie realist\, o rezultant\ a unor dezbateri
cât mai largi. Ce înseamn\ în mod concret acest lucru?
O.I.B.: În mod concret înseamn\ c\ viziunea trebuie s\
fie ceva ce ne dorim ca [i comunitate de credincio[i [i în
acela[i timp ceva ce putem s\ [i realiz\m. Înseamn\ c\ ar
trebui s\ izvorasc\ dintr-o în]elegere comun\ a bisericilor
baptiste din România. De aceea mi-am propus ca prima
parte a mandatului, în anul acesta, s\ fie o perioad\ de
ascultare în care s\ vizitez comunit\]ile s\ ascult vocea
bisericilor pentru a auzi [i a în]elege cum v\d bisericile
din România slujirea Uniunii [i care sunt nevoile principale care ar trebui adresate. În urma acestei ascult\ri
vreau s\ ini]iez o consultare în cadrul Consiliului Uniunii,
urmând ca rezultatele acesteia s\ fie puse în fa]a
Conferin]ei Na]ionale pentru a identifica unele obiective
de scurt\ durat\ [i unele de lung\ durat\. Dup\ aceasta,
n S\ particip la formularea unei
viziuni caracteristic\ umbl\rii cu
Dumnezeu a bapti[tilor români care
s\ slujeasc\ adun\rile membre ale
Uniunii Baptiste.
n S\ ridic problemele convenite
(formularea viziunii, aspectele institu]ionale necesare implement\rii
acesteia) în fa]a forurilor care trebuie
s\ le dezbat\ [i s\ le adopte
(Comitetul Executiv, Consiliul
Uniunii, comunit\]i, Conferin]a
na]ional\).
n S\ urm\resc implementarea
viziunii de c\tre persoanele [i institu]iile din cadrul Uniunii Baptiste
care [i-au asumat responsabilit\]i în
slujire.
n S\ m\ implic direct la implementarea p\r]ii din viziune ce
reprezint\ responsabilitatea mea de
slujire.

Succesul acestui demers
depinde de:
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n Îmbr\]i[area viziunii de c\tre
persoanele care slujesc în conducere

„

eu v\d separa]ia bisericii de stat,

în principal, sub aspectul neamestecului statului în treburile interne de
organizare a bisericii, în predicarea
Cuvântului lui Dumnezeu, în misiunea bisericii precum [i în

func]ionarea Cultului Cre[tin Baptist
din ]ara noastr\

urmeaz\ s\ stabilim pa[ii [i strategiile prin care bisericile
vor s\ fie slujite de Uniune. În acest sens eu în]eleg c\
aceast\ viziune este un proces deschis care s\ ne duc\ în
direc]ia dorit\ de biserici sub c\l\uzirea Duhului Sfânt.
Spune]i c\ succesul acestui demers presupune o participare
asumat\ [i ni[te angajamente clare. Ce înseamn\ ele? Se
vor concretiza în form\ scris\?
O.I.B.: Eu cred c\ participarea asumat\ trebuie s\ vin\
din partea mai multor participan]i. M-am referit în

[i de c\tre institu]iile Uniunii
Baptiste (dup\ discutarea, formularea [i acceptarea acesteia).
n Participarea activ\ a slujitorilor
[i institu]iilor Uniunii la implementarea p\r]ilor din viziune care au
fost convenite [i care intr\ în responsabilitatea lor.
n Sus]inerea viziunii prin post [i
rug\ciune, printr-o tr\ire cre[tin\
exemplar\, prin participarea financiar\ a adun\rilor [i prin corectarea
ei atunci când este nevoie.

Caracteristicile viziunii
O viziune cre[tin\ trebuie s\ fie în
primul rând biblic\ în caracter.
Fundamentarea ei potrivit înv\]\turii Scripturii asigur\ c\ în continuare
bapti[tii din România merg pe calea
îngust\, conservatoare, caracteristic\ vie]ii credincio[ilor [i a bisericilor din ]ara noastr\.
În al doilea rând, o viziune a
comunit\]ii de credincio[i bapti[ti
trebuie s\ se încadreze în ceea ce

Statutul Uniunii Baptiste stabile[te
ca scopuri [i responsabilit\]i pentru
Uniune [i pentru cei implica]i în slujire. {ansa unei viziuni institu]ionale
vine [i din în]elegerea procesului
prin care o asemenea viziune poate fi
aplicat\ de institu]ia respectiv\.
În al treilea rând, viziunea trebuie
s\ fie o expresie a modului în care
Dumnezeu a vorbit [i continu\ s\
vorbeasc\ în via]a credincio[ilor [i a
adun\rilor de credincio[i din
România. Sunt convins c\ via]a
spiritual\ a adun\rilor baptiste din
România poate fi o inspira]ie pentru
credincio[ii din alte ]\ri. P\rt\[ia în
lucrare cu alte comunit\]i de
credincio[i bapti[ti [i evanghelici nu
trebuie s\ duc\ la o dependen]\ ideologic\ [i teologic\, ci s\ înt\reasc\
modul în care adun\rile noastre continu\ s\ experimenteze prezen]a lui
Dumnezeu. În contextul integr\rii
României în Uniunea European\ [i a
prezen]ei unei diaspore semnificative, angajarea în slujire al\turi de cei
ce au aceea[i credin]\ cu credincio[ii
români devine o nevoie urgent\ [i o
resurs\ important\.

Între obiectivele viziunii se afl\ [i slujirea adun\rilor
prin preg\tirea slujitorilor angaja]i [i a celor voluntari.
O.I.B.: Când m-am gândit la slujirea adun\rilor, m-am
gândit c\ Uniunea Baptist\ trebuie s\ ofere aceast\ slujire
în cadrul pe care îl ofer\ statutul, prin departamentele
care exist\ – misiune, educa]ie biblic\, slujire pastoral\.
Am f\cut o referire la educa]ie având în vedere implicarea
În încheiere, viziunea trebuie s\
arate motiva]ia personal\ [i pasiunea,
izvorâte din rela]ia personal\ cu
Domnul Isus Hristos, a persoanei
care accept\ slujirea.

Viziunea trebuie s\ exprime un
viitor posibil pe care în final întreaga
comunitate de credincio[i îl împ\rt\[e[te. Din acest punct de vedere,
viziunea trebuie s\ fie realist\, rezultatul rug\ciunilor, al discu]iilor [i al
dezbaterilor cât mai largi pentru a
facilita o implicare cât mai ampl\ la

mea în procesul educa]ional. Eu cred c\ formarea continu\ este o nevoie pe care to]i slujitorii ar trebui s\ o aib\
în vedere, dac\ doresc s\ se împrosp\teze în lucrarea pe
care au acceptat-o. M\ refer aici nu numai la preg\tirea
pastorilor, avem dou\ institu]ii de înv\]\mânt superior,
care preg\tesc p\stori. Eu cred c\ este nevoie de formare
continu\ dup\ absolvirea pastorilor tineri – poate chiar
prin dezvoltarea unui sistem de mentorare. O alt\ sugestie pentru formarea p\storilor mai cu experin]\ ar fi organizarea unor conferin]e de înviorare. Acestea sunt dou\
lucruri la care m-am gândit eu sub acest aspect.

interviu

Congres la participarea mea [i am f\cut cu acea ocazie
preciz\ri în leg\tur\ cu disponibilitatea mea – ceea ce
doresc s\ fac [i la ceea ce urmeaz\ s\ renun]. Participarea
trebuie s\ fie asumat\ [i la nivelul bisericilor locale [i la
nivelul comunit\]ilor, pentru c\ dac\ nu exist\ o participare comun\, atunci viziunea aceasta va r\mâne doar un
proiect pe o hârtie. V\ pot da un exemplu foarte concret:
în momentul de fa]\, sus]inerea financiar\ a Uniunii din
partea bisericilor reprezint\ numai în jur de 30-35% din
bugetul necesar. Este clar c\ un viitor va fi posibil numai
în m\sura în care Uniunea sluje[te bisericile, iar bisericile
sus]in Uniunea. Eu îmi propun s\ încerc s\ g\sesc o cale
de entuziasmare a bisericilor pentru un proiect comun
care s\ fie al Uniunii Bisericilor Cre[tine Baptiste din
România; [i m\ refer aici la Uniune nu doar ca institu]ie,
ci ca la un mod institu]ional în care este exprimat\
mi[carea baptist\. Tr\im într-o lume în care avem nevoie
de institu]ii, pentru c\ a[a func]ioneaz\ lumea, dar noi,
bapti[tii, ar trebui s\ fim o mi[care plin\ de via]\. Sper
ca bisericile s\ se al\ture acestei viziuni: Uniunea este cea
care le sluje[te în îndeplinirea mandatului lor.

{i cu privire la slujitorii voluntari…?
O.I.B.: La acest capitol eu cred c\ Uniunea nu poate
s\-[i asume un alt rol decât acela de a încuraja bisericile
s\ se uite cu mult\ responsabilitate la ace[ti slujitori
voluntari [i s\-i ajute în îndeplinirea sarcinilor pe care li
le încredin]eaz\, echipându-i în acela[i timp. De exemplu, biserica noastr\ are oameni care merg în misiune tot
timpul. Este foarte util s\ existe un program prin care
aceste persoane s\ fie ajutate s\ se formeze pentru c\ nu
to]i ace[ti slujitori voluntari vor reu[i s\ mearg\ la
Seminar. Dac\ vom reu[i s\ dezvolt\m un asemenea program ar fi interesant, dac\ Uniunea [i-ar propune, dar nu
pot eu vorbi pentru toat\ Uniunea Baptist\. Este o
problem\ care apar]ine departamentelor educa]ie [i misiune, Consiliul Uniunii trebuie s\ decid\ în sensul acesta.
Sunt câteva gânduri pe care le-am sugerat ca provoc\ri.

construirea ei. Însu[irea viziunii de
c\tre cât mai multe p\r]i din cadrul
Uniunii Baptiste va contribui la dezvoltarea unei voin]e pentru aplicarea
viziunii.

În urma adopt\rii viziunii, trebuie
stabilit\ o strategie de aplicare [i un
calendar, care s\ exprime în mod cât
mai clar ce obiective posibile se
doresc a fi abordate [i în ce orizont
de timp.

èèè

Explicarea viziunii
Prima parte a viziunii este
s\rb\torirea. Începând cu o
în]elegere trinitarian\, s\rb\torim
prezen]a Împ\r\]iei Tat\lui, învierea
Domnului Isus Hristos [i p\rt\[ia
Duhului Sfânt, atât în via]a personal\, cât [i în cea a adun\rilor baptiste.
Motivele acestea sunt suficiente
pentru a s\rb\tori [i pentru a-L
l\uda pe Dumnezeu pentru ceea ce
face în mijlocul nostru.
Recunoscând [i s\rb\torind prezen]a
lui Dumnezeu ca Tat\, Fiu [i Duh
Sfânt reprezint\ o încurajare ca s\
continu\m s\ fim „sarea” [i „lumina”
lumii. Cei 150 de ani de m\rturie
baptist\ în România reprezint\ o
dovad\ a modului în care Dumnezeu
a lucrat prin comunitatea baptist\ în
]ara noastr\.
M\rturisirea este a doua parte a
viziunii. În calitatea noastr\ de
credincio[i bapti[ti, anima]i de
în]elegerea c\ „fiecare baptist este un
èèè
misionar”, trebuie s\ cultiv\m o
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Ave]i obiective personale în acest mandat?
O.I.B.: În primul rând a[ vrea s\ spun c\ m-am sim]it
foarte smerit [i onorat în acela[i timp de modul în care
fr\]ietatea a r\spuns viziunii propuse de mine. Mul]umesc
lui Dumnezeu [i mul]umesc tuturor celor care au avut
încredere s\-mi acorde votul lor. Un obiectiv personal pe
care mi l-am propus ar fi ca Uniunea Baptist\ s\ revin\
uniunea de slujire, iar pre[edintele în cadrul ei s\ î[i
îndeplinesc\ doar mandatul de reprezentare. Eu v\d rolul
pre[edintelui diminuat din punct de vedere executiv, dar
asta este deocamdat\ doar o p\rere personal\, deoarece
statutul prevede alte atribu]ii pentru pre[edinte. În alte
]\ri, pre[edintele este ales anual sau o dat\ la doi ani [i
are o func]ie de reprezentare pentru a putea s\ promoveze
via]a de p\rt\[ie a bisericilor. Deocamdat\ acesta nu este
un obiectiv, dar este un lucru la care m\ gândesc.
Mai aminti]i în viziunea prezentat\ Congresului despre
o slujire a lumii. Cum o vede]i îndeplinit\, fie c\ este vorba
despre Uniunea Baptist\ sau despre comunitatea local\ a
credincio[ilor?
O.I.B.: Eu cred c\ bisericile trebuie s\ ias\ cu
Evanghelia în afara zidurilor bisericilor. Nu cred c\ bisericile se pot transforma în organiza]ii neguvernamentale,
de caritate sau [coli. Biserica este locul unde se predic\
Evanghelia, în primul rând. Dar cred c\ predicarea
Evangheliei nu trebuie s\ fie f\cut\ numai la nivel de
proclamare, ci [i la nivel de r\spuns la nevoile locale. În
ce prive[te Uniunea Baptist\, m\ gândesc c\ ar trebui s\
existe o mai mare angrenare cu diferitele probleme care
apar în societatea românesc\. Uniunea ar trebui s\

gândire „misional\” [i evanghelistic\
în cadrul adun\rilor [i la nivelul
credincio[ilor. Aceast\ gândire trebuie s\ fie cea care animeaz\ dorin]a
de a duce Evanghelia tuturor celor
care au nevoie s\ o primeasc\.
Împreun\ cu misiunea [i cu
evanghelizarea, promovarea valorilor
credin]ei cre[tine baptiste reprezint\
un aspect principal al m\rturiei.
Promovarea acestor valori se poate
face prin exprimarea lor în pres\
(înfiin]area unui birou de pres\ [i
apari]ia regulat\ a revistei cultului) [i
prin discutarea problemelor în
forurile existente (Consiliul Uniunii,
Conferin]a Na]ional\).
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Slujirea este partea principal\ a
viziunii [i include: slujirea
Cuvântului, slujirea adun\rilor [i
slujirea nevoilor lumii. Prin slujirea
Cuvântului se promoveaz\ unitatea
doctrinar\ a adun\rilor din Uniune.
M\rturisirea de credin]\, revista cul-

exprime pozi]ia bapti[tilor, cum a [i f\cut-o în Congres
prin anumite rezolu]ii, prin anumite declara]ii, [i în
m\sura în care avem competen]e [i posibilit\]i, poate
chiar oferirea unor solu]ii.
Ave]i un mesaj direct c\tre biserici?
O.I.B.: Mesajul meu direct c\tre biserici ar fi, a[a cum
am spus [i în Congres, c\ ar trebui s\ fim sarea p\mântului [i lumina lumii. Biserica local\ este locul în care
acest lucru poate s\ se întâmple. Nu cred c\ Uniunea
Baptist\ poate s\ înlocuiasc\ vreodat\ biserica local\. Ea
poate s\ slujeasc\, s\ sprijine biserica local\ în anumite
privin]e. A[ vrea ca Uniunea s\ fie o încurajare pentru
bisericile locale s\-[i dezvolte misiuni proprii, o maturitate spiritual\ proprie, prin puterea Cuvântului lui
Dumnezeu [i prin p\rt\[ia avut\ [i prin implicarea în a
r\spunde nevoilor care exist\ atât spiritual, cât [i social
unde este cazul, acolo unde Dumnezeu le-a încredin]at
misiunea aceasta.
O a doua parte a mesajului meu ar fi c\ a[ dori s\
provoc bisericile baptiste din România la misiune [i la
evanghelizare. Anii care sunt înaintea noastr\ sunt o
provocare. Ca [i comunitate de credincio[i, suntem
chema]i s\ privim spre un viitor posibil, [i acest viitor
depinde de implicarea noastr\ în misiune [i evanghelizare. Pentru c\, dac\ renun]\m la caracterul evanghelistic [i misionar pe care bapti[tii din România l-au avut
dintotdeauna, suntem în pericol s\ ne pierdem nu numai
indentitatea, ci [i for]a pe care o avem.n

tului [i prezen]a unui calendar de
studiu biblic sunt instrumente ce pot
fi folosite pentru înt\rirea acestei
unit\]i. Îmbun\t\]irea acestor
instrumente reprezint\ un proiect la
care întreaga comunitatea de credincio[i bapti[ti trebuie s\ fie invitat\ s\
participe.
În cadrul slujirii adun\rilor se
g\se[te [i nevoia de preg\tire a slujitorilor. Uniunea Baptist\ trebuie s\
fie implicat\ în sprijinirea [i
sus]inerea educa]iei teologice pentru
slujitori, dar [i în sprijinirea
educa]iei celor care doresc s\ slujeasc\ în via]a adun\rilor nefiind
angaja]i de acestea. Astfel, este
nevoie de dezvoltarea unei strategii
pentru preg\tirea celor care predau
în [colile duminicale, lucreaz\ cu
tinerii, a misionarilor [i pentru alte
categorii de slujitori.
În ce prive[te slujirea nevoilor
lumii, rolul Uniunii Baptiste poate fi
cel de a facilita un r\spuns din partea

comunit\]ii de credincio[i bapti[ti
fa]\ de astfel de nevoi. Pe lâng\
implicarea fiec\rei adun\ri în parte
Uniunea Baptist\ poate pune în fa]a
comunit\]ii credincio[ilor nevoi la
care ace[tia pot r\spunde (cum a
fost, de exemplu, situa]ia
inunda]iilor în care s-au implicat
unele comunit\]i).
M\ rog ca direc]ia oferit\ prin
aceast\ viziune s\ fie în armonie cu
planul lui Dumnezeu pentru credincio[ii bapti[ti din România. Fie ca
prin dezvoltarea viziunii numele lui
Dumnezeu s\ fie în\l]at [i Împ\r\]ia
Sa s\ se extind\ în ]ara noastr\ [i în
lumea întreag\.n

„Cre[tineasca“ du[m\nie
În Slobozia din jude]ul Arge[, localitate cu 6000 de
locuitori situat\ la 65 de km de Pite[ti, func]ioneaz\ din
anul 1998 o biseric\ filial\ a Bisericii Baptiste din Pite[ti.
În luna august 2006, biserica din Pite[ti a depus documenta]ia pentru eliberarea autoriza]iei de construc]ie a
unui loca[ de închinare pentru filiala din Slobozia, care
are în prezent 14 membri. Vestea a ajuns repede la urechile preotului care a pornit o campanie de denigrare a
grupului de credincio[i bapti[ti [i de instigare a locuitorilor comunei împotriva acestora. În slujbele publice
preotul Ionel Jianu îi eticheta pe bapti[tii din comun\
„r\t\ci]i“, „soli ai satanei“, „sect\ p\gân\“, „sectan]i pl\ti]i
de americani“, „tr\d\tori de neam“ etc.
În aceste condi]ii tensionate, primarul comunei a sugerat ca pastorul bisericii din Pite[ti, Corneliu Pelea[e, s\
participe la o [edin]\ a consiliului local pentru a sus]ine
cererea de construc]ie [i în acela[i timp pentru o
expunere despre cine sunt bapti[tii, care este crezul lor,
care sunt diferen]ele dintre bapti[ti [i ortodoc[i. Din
spusele primarului Alexandru Ni]u, la respectiva [edin]\
ar fi trebuit s\ participe doar cei 13 consilieri locali, dar
la data fixat\ în fa]a prim\riei erau cei [apte preo]i din
bisericile comunei împreun\ cu un grup de 130-150 de
oameni agita]i [i g\l\gio[i. La [edin]a respectiv\, dup\
formalit\]i [i prezent\rile de rigoare, i s-a oferit întâi
cuvântul preotului Jianu, care timp de 15 minute s-a
lansat într-o triad\ de acuza]ii extrem de grave [i calomnioase. A afirmat c\ bapti[tii sunt o sect\ p\gân\ care nu
are nimic în comun cu credin]a [i cu Dumnezeu [i de
aceea trebuie împiedicat\ cu orice pre] s\ intre în
comun\; locul unde bapti[tii vor s\-[i construiasc\ biserica este ales strategic, între o gr\dini]\ [i o [coal\, pentru
a fura sufletele copiilor, de aceea to]i p\rin]ii trebuie s\
lupte prin toate mijloacele contra lor; bapti[tii din
comun\ sunt ni[te tr\d\tori care [i-au vândut sufletul
pentru dolarii americanilor. A încheiat prin a cere tuturor
consilierilor s\ voteze la vedere împotriva autoriza]iei de
construc]ie. Pre[edintele de zi al [edin]ei a comunicat
îns\ c\ votul va fi secret. Atunci s-a creat un adev\rat
vacarm, preotul a început s\ strige acuzându-i pe con-

reportaj

Slobozia, jude]ul Arge[

silieri c\ [i ei au fost mitui]i de americani s\-[i vând\
credin]a. Pre[edintele a r\mas ferm [i a dat cuvântul pastorului care, dup\ ce s-a prezentat, [i a explicat cum a
ajuns s\ slujeasc\ în Slobozia, a oferit tuturor celor
interesa]i cópii ale m\rturisirii de credin]\ a Cultului
Baptist din care s\ în]eleag\ c\ suntem cre[tini.
În tot acest timp preotul [i sus]in\torii lui vociferau.
Vrând s\ ofere explica]ii, pastorul baptist a scos Biblia,
traducerea ortodox\, [i i-a cerut preotului s\ fac\ acela[i
lucru. Cum era de a[teptat, nici el [i nici vreunul dintre
preo]i nu aveau o biblie la ei.
Discu]iile au fost curmate de primar care le-a spus c\ el
îi va trata pe to]i în calitate de cet\]eni ai ]\rii, potrivit
legilor ]\rii, nu în func]ie de etnie sau religie, ci egali în
drepturi. Bapti[tii sunt un cult recunoscut în România, se
bucur\ de toate drepturile, cererea lor este legal\, drept
pentru care Consiliul va aproba autoriza]ia de
construc]ie. Preotul l-a amenin]at c\ va pl\ti pentru asta
[i c\ preo]ii îi vor îndemna pe oameni s\ nu-l mai voteze
în noul mandat pentru c\ a tr\dat ortodoxia.
Primarul s-a ]inut de cuvânt, preotul l-a înfierat vreme
de s\pt\mâni în slujbele de duminic\, dar lucrurile s-au
mai lini[tit, pân\ când pe 21 aprilie 2007, voluntari din
biserica din Pite[ti s-au apucat de construc]ia loca[ului de
închinare din Slobozia. Agita]ia preo]ilor a crescut. Au
fost instiga]i oameni care s\ intre pe proprietate [i s\
surpe temelia [i s\ dea foc materialelor de construc]ie.
Pe data de 1 mai (zi liber\ conform legisla]iei din
România), Episcopia Arge[ului [i Muscelului a solicitat o
audien]\ la prim\ria din Slobozia. Vreme de câteva ore
reprezentan]ii Episcopiei au f\cut presiuni asupra primarului pentru retragerea autoriza]iei de construc]ie. Au
cerut chiar cópii dup\ proiect, iar dac\ au fost refuza]i au
recurs la tot felul de amenin]\ri subtile. Au fost înfrunta]i [i de viceprimarul sosit între timp [i care a fost v\dit
deranjat de atitudinea clericilor ortodoc[i.
Poate lucrurile ar fi r\mas nespuse în public. Dar, pe
26 mai, a trecut la Domnul, în urma unui accident vascular, sora Maria C\lin, în a c\rei cas\ sunt g\zduite
continuare în pagina 22
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oameni

ar trebui

s\ fim^
n Paul NEGRU}

În urm\ cu opt ani, când am acceptat slujirea ca
pre[edinte al Cultului Baptist, la Lugoj, am avut un
mesaj din cartea Apocalipsa, capitolul 1. Ast\zi*, când
închei aceast\ slujire, Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe
inim\ un mesaj din A doua epistol\ a lui Petru. {i
Apocalipsa, [i II Petru au de-a face cu acela[i mesaj: cum
s\ tr\iasc\ Biserica pân\ la revenirea Domnului. În timpul acestor opt ani de zile, am vorbit mereu despre
preg\tirea noastr\ pentru revenirea glorioas\ a Domnului
nostru Isus Hristos. S\rb\torim ast\zi În\l]area
Domnului. Când S-a în\l]at la cer, în fa]a ucenicilor,
mesajul cerului a fost: „Acest Isus pe care-L vede]i
în\l]ându-Se va reveni în acela[i fel.“ De la În\l]are [i
pân\ la revenirea Lui, noi suntem în a[teptare. {i cartea
Apocalipsa se încheie cu acest strig\t al Bisericii: „{i
Duhul, [i Mireasa zic: «Vino!» {i cel ce aude s\ zic\:
«Vino!» Vino, Doamne Isuse!
În vremea aceasta a a[tept\rii, apostolul Petru întreab\:
„Cel fel de oameni ar trebui s\ fim noi?“

Ce fel de oameni ar trebui s\ fim noi în
vremea a[tept\rii^
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Ca s\ ne explice cum ar trebui s\ fim, apostolul Petru
prezint\ istoria omenirii în trei mari perioade. {i ca s\ ne
*Predic\ rostit\ în serviciul divin al Bisericii Baptiste „M\n\[tur“ în
seara primei zile a Congresului de la Cluj-Napoca.

asigure c\ Domnul vine, în primele cuvinte ne spune:
„Fra]ilor, s\ nu v\ l\sa]i influen]a]i de cei ce vor lua în
batjocur\ ideea c\ Domnul va reveni. {i când vor spune
c\ toate au r\mas la fel ca pe timpul zidirii, nimic nu s-a
schimbat, s\ nu v\ l\sa]i influen]a]i de ei. Uita]i-v\ la
istoria omenirii ca s\ în]elege]i cum Dumnezeu conduce
istoria Universului acestuia“. Petru ne mai spune c\ istoria p\mântului nostru are trei mari perioade, sunt trei
lumi, a[a cum le nume[te apostolul Petru în acest capitol
(capitolul 3, n.red.)
Mai întâi ne spune c\: „înadins se fac c\ nu [tiu c\
odinioar\ erau ceruri [i un p\mânt scos prin Cuvântul lui
Dumnezeu din ap\ [i cu ajutorul apei, [i c\ lumea de
atunci a pierit tot prin ele, înecat\ de ap\“. De la Crea]ie
pân\ la potop a fost o lume, ne spune Petru. De la potop
pân\ la revenirea Domnului Isus Hristos este o alt\ lume.
„Iar cerurile [i p\mântul de acum sunt p\strate prin
acela[i Cuvânt, pentru focul din ziua de judecat\ [i de
pieire a oamenilor nelegiui]i.“ Lumea de acum este lumea
de dup\ potop [i pân\ la a doua venire a Domnului. {i
noi tr\im în aceast\ perioad\ a istoriei. Versetul 13 ne
spune c\ „a[tept\m, dup\ f\g\duin]a Lui, ceruri noi [i un
p\mânt nou, în care va locui neprih\nirea“. Istoria va
continua [i dup\ ce se va încheia perioada pe care o tr\im
acum, într-un alt Univers, într-o alt\ perioad\ sau lume
pe care apostolul o nume[te: „ceruri noi [i un nou
p\mânt“.

Lumea în care tr\im noi nu este ve[nic\

Este primul lucru pe care ni-l spune apostolul Petru.
Lungimea ei este stabilit\ de Dumnezeu. Suntem în
partea final\ a acestei perioade din istoria lumii. Când se
va încheia, Dumnezeu va judeca lumea aceasta printr-un
foc, printr-un incendiu, printr-o conflagra]ie cosmic\, un
incendiu universal care va topi [i va arde totul. „În ziua
aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cere[ti se vor
topi de mare c\ldur\, [i p\mântul cu tot ce este pe el va
arde.“ Ce fel de oameni ar trebui s\ fim noi [tiind c\
lumea în care tr\im se duce spre final? Lumea de acum
nu este peren\, de aceea Petru ne spune s\ nu ne punem
n\dejdea în ea, s\ nu ne ancor\m în ea, s\ nu ne leg\m
de ea. Mergând în cimitir la diferite înmormânt\ri v\d
pe monumentele funerare inscrip]ii de genul: „aici este
locul de veci al lui cutare sau cutare“. Fereasc\-ne
Dumnezeu de astfel de locuri de veci! Pentru c\ p\mântul cu tot ce este pe el va arde cu trosnet. Nu este locul
de veci pe care ni-l dorim. Tr\im într-o vreme în care ne
ancor\m tot mai mult în p\mântul acesta [i avem
senza]ia c\, dac\ ne ancor\m în el, avem stabilitate. Ce
fel de oameni ar trebui s\ fim noi?
Ca s\ în]elegem cum ar trebui s\ tr\im, apostolul ne
îndeamn\ s\ privim la modul în care au tr\it oamenii
dinainte de lumea noastr\. Lumea de dinaintea celei în
care tr\im este materialul didactic folosit de Petru pentru
a ne înv\]a cum trebuie s\ tr\im acum, cum s\ citim
corect semnele vremurilor noastre.
De aceea v\ invit s\ privim în Scripturi la lumea trecut\, cum a fost [i ce s-a întâmplat cu ea, ca s\ [tim ce
avem de f\cut ast\zi. Capitolele 4-7 din Geneza ne
explic\ tot ce s-a petrecut în lumea de dinaintea noastr\,
de la Crea]ie pân\ la potop [i cum s-au derulat evenimentele când lumea aceea s-a apropiat de final. Vom
examina câteva caracteristici ale vremii de atunci [i vom
vedea ce corespondent au în vremea noastr\.

Explozia demografic\

„Când au început oamenii s\ se înmul]easc\ pe fa]a
p\mântului…“ (Genesa 6.1). Când lumea trecut\ se
apropia de final, p\mântul a cunoscut o explozie
demografic\. A fost un fenomen ciudat, s-a înmul]it
extraodinar popula]ia p\mântului. În deceniile din urm\,
p\mântul nostru cunoa[te o explozie demografic\ cum
n-a mai fost de dinainte de potopul biblic. Popula]ia
lumii a trecut de [ase miliarde. Sunt ]\ri care, ele singure,
au dep\[it un miliard de locuitori. Explozia demografic\
este atât de puternic\ încât pune în încurc\tur\ marile
organiza]ii mondiale. Lumea nu [tie cum s\ reac]ioneze
la aceast\ cre[tere exponen]ial\ a popula]iei. S-a întâmplat atunci, [i se întâmpl\ [i în vremea noastr\ o

înmul]ire alarmant\ a popula]iei p\mântului.

Urbanizarea accelerat\

edificare spiritual\

Lumea care a existat de la Crea]ie pân\ la potop este o
lume a trecutului, s-a dus. Lumea care va fi de la
revenirea Domnului înainte este lumea pe care o
a[tept\m. Noi tr\im în aceast\ perioad\ de la potop la
venirea Domnului Isus. Ce fel de oameni ar trebui s\ fim
noi? Cum ar trebui s\ tr\im în lumea aceasta?

Mai afl\m din capitolul 4 al Genezei un aspect: „Cain
a început apoi s\ zideasc\ o cetate [i a pus acestei cet\]i
numele fiului s\u Enoh“ (v. 17). Tot în vremea aceea a
avut loc un proces de urbanizare. S-a întâmplat ceva cu
popula]ia lumii: au fost atra[i înspre cet\]i, atra[i înspre
mari aglomer\ri urbane. A fost ceva care i-a atras ca un
magnet. Oamenii s-au dus înspre marile ora[e [i au fost
fascina]i s\ locuiasc\ în cet\]i. Dup\ unele statistici, în
prezent peste 80% din popula]ia lumii tr\ie[te în mediu
urban, în cet\]i, în ora[e [i metropole. Este un proces de
urbanizare accelerat\ cum nu s-a mai v\zut de la potop.
Se manifest\ acest miraj: oamenii sunt atra[i înspre marile ora[e ale lumii, conglomerate ale lumii. Sunt ora[e care
au popula]ia mai mare decât popula]ia României.
Oamenii sunt atra[i înspre ora[e. Mi-aduc aminte de
vremea copil\riei mele – m-am n\scut în marea
„metropol\“ Burzuc, sper c\ a]i auzit de ea, cu 400 de
case – când, dac\ se muta cineva din Burzuc în satul
al\turat, se spunea despre acel cineva c\ s-a dus în
str\in\t\]i. Era ciudat s\-]i iei lucrurile [i s\ te mu]i.

”

ast\zi familia este supus\ unor
presiuni din partea celui r\u cum
n-a mai cunoscut omenirea.
Presiuni uria[e stric\ temelia
familiei.

Oamenii se sim]eau bine dac\ r\mâneau toat\ via]a acolo
unde s-au n\scut. S-au schimbat lucrurile. Pe plan mondial, oamenii sunt atra[i înspre marile ora[e, se mut\
dintr-o parte în alta. Este fenomenul de urbanizare. {i
Clujul este tot mai mare, centura tot mai aglomerat\.

Modificarea rela]iilor de familie

Concomitent cu urbanizarea se mai întâmpl\ ceva
(Geneza 4.19: „Lameh [i-a luat dou\ neveste: numele
uneia era Ada, iar numele celeilalte era }ila.“). Încep s\
apar\ modific\ri în structura familei. Oamenii nu mai
erau mul]umi]i cu familia stabilit\ de Dumnezeu: un singur b\rbat în leg\mânt de c\s\torie cu o singur\ femeie,
pentru toat\ via]a. {i a mai spus: ce Dumnezeu a unit,
omul s\ nu despart\. Nemul]umi]i, oamenii au început s\
alc\tuiasc\ alt gen de familie. {i în vremea noastr\
oamenii nu mai sunt mul]umi]i cu familia rânduit\ de
Dumnezeu, vor s\ defineasc\ familia altfel, în temenii lor
[i dup\ ideile lor p\c\toase, modific\ structura familiei [i
apar tot felul de ciud\]enii. Eram în str\in\tate în timpul
unui referendum pentru definirea familiei, [i unul dintre
localnici m-a întrebat ce p\rere am despre ei, dac\ î[i
pun problema redefinirii familiei prin referendum. I-am èèè
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spus: „Dac\ poporul vostru define[te familia altfel decât o
face Dumnezeu, peste cât\va vreme ve]i defini familia ca
rela]ia dintre un om [i un animal.“ Când oamenii se
îndep\rteaz\ de standardele divine, nu se mai pot opri.
Vedem, deci, fenomenele care marcau vremea aceea:
explozia demografic\, urbanizarea [i stric\ciunea care
ataca familia. {i ast\zi familia este supus\ unor presiuni
din partea celui r\u cum n-a mai cunoscut omenirea.
Presiuni uria[e stric\ temelia familiei. S-a întâmplat
atunci [i se întâmpl\ ast\zi.

O alt\ muzic\

Ne mai spune Geneza (cap. 4, 20) c\ din familia aceea,
altfel decât a conceput-o Dumnezeu, s-au n\scut copii.
Unul dintre ei, Iubal a fost p\rintele „tuturor celor care
cânt\ cu al\uta [i cavalul“. Apare o nou\ muzic\, instrumente [i genuri muzicale noi. Oamenii simt nevoia de
noi forme de distrac]ie, de divertisment. Nu voi insista
pe acest domeniu. Oamenii nu mai sunt mul]umi]i cu o
muzic\ echilibrat\, le trebuie una dezechilibrat\. Am citit
despre un compozitor care [i-a propus s\ compun\
muzic\ pentru dezechilibrarea mintal\ a ascult\torilor. {i
nu este vorba doar despre muzicieni, sunt doi filozofi
contemporani, Deleuze [i Guattari, care [i-au propus o
tehnic\ filozofic\ numit\ schizoanaliza, care s\ schizofrenizeze societatea. C\r]ile lor se predau în universit\]i.
Propunerea lor este s\ dezechilibreze mintal lumea.
Tr\im o vreme în care oamenilor nu le mai place armonia, echilibrul, [i sunt atra[i de altceva. S-a întâmplat
atunci, se întâmpl\ [i ast\zi.
Probabil c\ cei de vârsta mea v\ uita]i cu surprindere la
cei care s-au n\scut mai târziu decât noi. Nu le spunem
copii sau tineri, pentru c\ nu le place. Îi vede]i cu ni[te
sârme care ajung la urechi [i dând mereu din cap. Dac\
ar fi doar gimnastic\ aerobic\, n-ar fi r\u. Dar cum în
cap avem, pe lâng\ alte substan]e, [i ap\, v\ imagina]i ce
se întâmpl\ cu ea dac\ o tot agit\m… Ne uit\m la ei
cum merg pe strad\ bâ]âindu-se. Ne întreb\m ce se
întâmpl\. Este un duh al vremii care duce într-acolo.

O nou\ tehnologie

Versetul 22 ne spune c\ alt copil al acelei familii,
Tubal-Cain, a fost „f\uritorul tuturor uneltelor de aram\
[i de fier“. Începe prelucrarea metalelor, apar noi
tehnologii. Trecerea la noi tehnologii duce societatea
spre alte dimensiuni. Se petrece o revolu]ie tehnologic\.
Se întâmpl\ la fel [i ast\zi. Când eram în liceu, ni se vorbea de revolu]ia tehnico-[tiin]ific\. În „metropola“ în
care m-am n\scut aveam la Sfatul Popular un telefon cu
manivel\. Învârteai la manivel\ ca s\ semnalezi apelul
undeva la central\. Acestea erau mijloacele de comunicare. Doar în câteva decenii, tehnologia a cunoscut o
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explozie incredibil\. Ast\zi se lucreaz\ la tehnologii fascinante, inimaginabile alt\dat\: ordinatoare cu comand\
ideatic\. Computerul î]i capteaz\ gândul [i execut\
comenzile. Se lucreaz\ la avioane comerciale care în
decurs de dou\ ceasuri s\ str\bat\ orice distan]\ pe glob.
Iei micul dejun la New York, prânzul la Sidney, în
Australia, iar seara cinezi în Argentina, la Buenos Aires.
Ai c\l\torit în jurul lumii pentru c\ în dou\ ceasuri ajungi oriunde. Este explozia tehnologic\. Ceea ce se întâmpl\ acum, ca [i atunci, nu este doar sofisticarea tehnologic\, ci are loc asocierea tehnologiei cu tic\lo[ia. Când
ele se unesc, p\mântul devine teribil de nesigur. Având
acces la tehnologie, oamenii nelegiu]i provoac\ pagube,
dezastre, ravagii sau stric\ciuni imense pe care alt\dat\,
f\r\ tehnologie nu le-ar fi putut face.
O dat\ cu revolu]ia tehnologic\ intr\ într-un domeniu
pe care îl g\sim în Genesa 6: „Uria[ii erau pe p\mânt în
vremurile acelea, [i chiar dup\ ce s-au împreunat fiii lui

”

se lucreaz\ intens ca Biblia s\
fie tradus\ în limba tuturor
grupurilor etnice [i pus\ la
îndemâna acestora… Oriunde
sunt oameni pe glob, acolo
ajunge mesajul lui Dumnezeu.

Dumnezeu cu fetele oamenilor, [i le-au n\scut ele copii:
ace[tia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu
nume. I-a p\rut r\u Domnului c\ l-a f\cut pe om pe
p\mânt [i S-a mâhnit în inima Lui.“ Este un text controversat, dar n-am s\ intru în controverse. Textul ne spune
c\ s-a întâmplat ceva, un atentat la structura genetic\ a
resei umane. S-a încercat o interven]ie în structura
genetic\ a rasei umane. Eu cred c\ este vorba de linia
mesianic\; era o încercare a celui r\u de a strica planul lui
Dumnezeu pân\ la nivelul codului genetic. Povestea se
repet\ ast\zi când din cauza tehnologiei [i a felului în
care tr\ie[te lumea ast\zi f\r\ Dumnezeu: tehnologiile
reproducerii, ingineria genetic\, clonarea. Se pare c\ sunt
agen]ii care au trecut la clonare pe subiec]i umani. În
urm\ cu doi ani citeam c\ o agen]ie a g\sit o molecul\ de
ADN din trupul lui Isus din Nazaret, c\ doresc s\-L
cloneze [i vor face public faptul c\ Isus din Nazaret este
în laboratorul X.
Citi]i acum ce spune Domnul Isus c\ se va întâmpla în
vremea din urm\. „Când se va zice iat\-l în od\i]e
ascunse“, citi]i laboratoare. Imagina]i-v\ pân\ unde
ajunge omenirea, s\-L cloneze pe Isus din Nazaret [i s\
ne spun\ c\ ei L-au f\cut. Ce s-a întâmplat atunci, aceea
se întâmpl\ [i ast\zi: omenirea se îndreapt\ spre o direc]ie

Evanghelia pân\ la marginile
p\mântului

”

La toate semnele din vremea lui Noe, Domnul Isus
mai adaug\ [i vremurile lui Lot, când lumea s-a sodomizat, [i un alt element care aduce lucrurile c\tre noi, c\tre
Biseric\: „Evanghelia aceasta a Împ\r\]iei va fi

Când Domnul în suveranitatea Lui
va considera c\ lucrarea Sa a fost
îndeplinit\, va aduce ziua extraordinar\ când p\mântul cu tot ce e
pe el, cu oamenii care vor fi pe el,
va arde cu trosnet.

propov\duit\ în toat\ lumea ca s\ slujeasc\ de m\rturie
tuturor neamurilor, atunci va veni sfâr[itul.“ (Matei
24.14). Atunci când stric\ciunea, r\ul, oamenii f\r\
Dumnezeu vor merge din r\u în mai r\u, va fi o escaladare a nelegiuirii [i a r\ului. Pe p\mânt, copiii lui
Dumnezeu vor fi pasiona]i de Evanghelie, vor r\spîndi
Evanghelia cu pasiune pân\ la marginile p\mântului.
Vom fi plini de dorin]a arz\toare de a duce Evanghelia
celor de lâng\ noi, celor din state [i ora[e s\ trecem
grani]ele [i s\ ducem Evanghelia pân\ la marginile
p\mântului.
Din statisticile organiza]iilor misionare [i a societ\]ilor
care traduc Biblia afl\m c\ au mai r\mas doar pu]ine
triburi pe glob în a c\ror limb\ Biblia nu a fost tradus\.
Dar se lucreaz\ intens ca Biblia s\ fie tradus\ în limba
tuturor grupurilor etnice [i pus\ la îndemâna acestora.
Prin intermediul undelor electromagmetice, prin radio [i
televiziune, Evanghelia acoper\ tot p\mântul. Oriunde
sunt oameni pe glob, acolo ajunge mesajul lui
Dumnezeu. Preg\ti]i calea Domnului!

Gr\bind ziua Domnului

Ce fel de oameni ar trebui s\ fim noi? Oameni care s\
recunoasc\ înaintea Domnului c\ genera]ia noastr\
merge spre dezastru, spre final, iar Dumnezeu întârzie s\
aduc\ judecata, nu pentru c\ I s-a stricat ceasul, nu pentru c\ ar fi pierdut controlul, ci pentru c\ are un motiv.
Petru spune: „Domnul nu întârzie în împlinirea
f\g\duin]ei Lui cum cred unii, ci are o îndelung\ r\bdare
pentru voi [i dore[te ca niciunul s\ nu piar\, ci to]i s\
aib\ via]\ ve[nic\.“
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c\reia Dumnezeu îi va pune cap\t dup\ ceasul cerului. Ce
fel de oameni ar trebui s\ fi]i voi în asemenea vremuri?

Câ]i dintre noi nu avem în familie pe cineva care înc\
nu este întors la Dumnezeu? {ti]i de ce întârzie
Dumnezeu? Pentru ca acei de lâng\ noi s\ nu piar\. S-ar
fi putut s\ aduc\ finalul, focul sfâr[itului, dar El se uit\ la
oamenii de lâng\ noi [i dore[te ca ei s\ nu piar\. Ce fel
de oameni ar trebui s\ fim noi a[teptând [i gr\bind ziua
Domnului... Cum s\ o gr\bim? Împlinind voia
Domnului, împlinind lucrarea Lui, mergând în toat\
lumea cu Evanghelia. Când Domnul în suveranitatea Lui
va considera c\ lucrarea Sa a fost împlinit\, va aduce ziua
extraordinar\ când p\mântul cu tot ce e pe el, cu oamenii
care vor fi pe el, va arde cu trosnet. Pentru oamenii f\r\
Dumnezeu focul va continua o ve[nicie întreag\ în iad.

Judecata lui Dumnezeu

Ideea unui p\mânt care arde cu troznet m\ înfioar\.
M-aduc aminte de scena îngrozitoare când avioanele cu
terori[ti au intrat în turnurile gemene din New York.
Erau oameni la etajul 108, care a[teptau de undeva salvare. Elicopterele nu se puteau apropia din cauza c\ldurii
degajate de fl\c\ri. Au fost oameni care au s\rit de la
acea în\l]ime în gol. N-au putut suporta focul, era atât
de însp\imânt\toare ideea de a arde în foc încât au
preferat s\ se arunce în h\u. Cu doar un an înainte fusesem într-unul dintre turnuri. Când priveai de acolo
aproape te lua ame]eala, era aproape o jum\tate de kilometru în\l]ime.
Când ne gândim la toate acestea ni se poate p\rea c\ e
nedrept. De ce s\ aduc\ Dumnezeu judecata peste noi
to]i? De ce peste vremea lui Noe Dumnezeu a adus judecata înecându-i de vii pe to]i, iar peste lumea noastr\ s\
aduc\ focul? Nu e Dumnezeu nedrept? Ori de câte ori se

”

Problema noastr\ este c\ suntem entuziasma]i la biseric\ [i
plictisi]i acas\. Suntem plini de
energie la biseric\ [i plini de
dispre] acas\.

vorbe[te despre judecata lui Dumnezeu sunt oameni care
cred c\ El este nedrept, iar predicatorul care vorbe[te
despre judecata Sa este r\u…
Când Dumnezeu ne anun]\ de judecat\, o face în
dragoste pentru a nu ajunge acolo. Mul]i sunte]i p\rin]i,
e r\u p\rintele care îi spune copilului s\-[i nu bage degetul în priz\? E r\u cel care-i spune copilului s\ nu umble
cu cu]itul sau s\ nu traverseze strada prin locuri nepermise? Faptul c\ îl avertizezi de pericolul posibil este

èèè
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semn c\ îl iube[ti, c\ î]i pas\ de el. Ne întreb\m dac\ nu
e nedrept ca Dumnezeu s\ ajung\ s\ aduc\ judecata peste
genera]ii întregi. În lumea trecut\, înainte de a aduce
sfâr[itul, judecata, Dumnezeu a trimis mesageri care s\-i
avertizeze. Unul dintre ei era Noe, pe care Biblia ni-l
prezint\ ca predicator al neprih\nirii. Le-a predicat celor
din vremea lui 120 de ani, cât a durat construc]ia corabiei
destinat\ pentru a-i salva pe aceia care vor asculta avertismentele lui. În timp ce se înal]a corabia, Noe le predica
celor din jur. Dumnezeu îi vorbea lui Noe. Noe vorbea
oamenilor. Iar oamenii de atunci, ca [i cei din zilele
noastre, î[i b\teau joc de Noe. Pân\ în ziua când corabia
a fost gata. Atunci a avut loc ceva ciudat. Imagina]i-v\ c\
am fi tr\it în vremea aceea [i am vedea animale din toate
soiurile, dou\ câte dou\, intrând pe rând în corabie. Un
fenomen absolut neobi[nuit. Apoi, dup\ ce au intrat
toate animalele în corabie, Noe cu so]ia [i cei trei fii ai
s\i cu so]iile lor au intrat în corabie pentru c\ au a[teptat
împlinirea promisiunii lui Dumnezeu.

M\rturia lui Noe

”

Oare nu le-a fost greu celor trei, Ham, Set [i Iafet?
Imagina]i-v\ c\ Sem ar fi fost la liceu [i l-ar fi întrebat
colegii: „Tat\l t\u e cam ciudat, dar nici voi nu sunte]i în
regul\, am v\zut c\ [i voi lucra]i acolo cu el. Ce v-a apucat?“ Iar Sem le-ar r\spunde: „Tata spune c\ va veni

Ce fel de oameni ar trebui s\ fie
bapti[tii, ce fel de oameni ar trebui s\ fie p\storii [i diaconii, dirijorii de cor [i ceilal]i slujitori^
Oameni preocupa]i de mântuirea
altora.

judecata lui Dumnezeu, iar noi ne facem o corabie.“
Speciali[tii spun c\ pân\ atunci nu ploase niciodat\,
p\mântul era udat de rou\, iar corabia era a[ezat\ pe un
loc înalt, nu la marginea m\rii. Oamenii spuneau despre
cei din familia lui Noe c\ sunt cam ciuda]i, c\ n-au niciun viitor, c\ nu sunt preocupa]i de lucrurile de aici, c\ nu
se distreaz\, c\ nu tr\iesc ca oamenii. Ce cunoscute ne
sunt aceste afirma]ii!
Copiii lui Noe privesc atent la tat\l lor [i-i calc\ pe
urme. Intr\ [i ei în corabie. M-am întrebat cu ce anume
i-a fascinat Noe pe copiii lui pentru a-i face s\ intre în
corabie. Fiin]ele care v\d cel mai bine cât este de
adev\rat\, de corect\ [i de puternic\ credin]a unui om
sunt cei din familie. I-am întrebat odat\ pe copiii fratelui
Visky, cu care m\ aflam într-o excursie în vremea de
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dinainte, cum de s-au întors la Dumnezeu când pentru ei
poc\in]a a adus numai necazuri. Unul dintre ei mi-a spus:
„Cine i-au v\zut pe tata [i pe mama cum au tr\it, a
în]eles c\ nu e o cale mai frumoas\ de urmat ca aceea a
p\rin]ilor no[tri.“ Oare cu ce i-a fascinat Noe?
Noe nu s-a dus acas\ plictisit, nu [i-a luat ziarul sau
telecomanda s\ butoneze. Noe era implicat cu
Dumnezeu la cea mai extraordinar\ aventur\ posibil\.
Corabia lui Noe avea capacitatea unei garnituri de tren

”

Lumea are nevoie de cer pentru
rezolvarea problemelor ei. Din
cer a venit Mântuitorul, de la El
vin vremurile de înviorare. Noi
suntem cet\]eni ai cerului pe
p\mânt.

cu 522 de vagoane. Este greu de imaginat a[a ceva.
Copiii lui Noe l-au v\zut pe tat\l lor încercând lucruri
mari cu Dumnezeu. Problema noastr\ este c\ suntem
entuziasma]i la biseric\ [i plictisi]i acas\. Suntem plini de
energie la biseric\ [i plini de dispre] acas\.
Dumnezeu a preg\tit o cale de sc\pare din acea lume
c\tre lumea noastr\. Cei care au tr\it în vremea lui Noe
au putut s\ se salveze pentru c\ Dumnezeu le-a dat o
corabie cu care s\ treac\ din lumea aceea în lumea noastr\. Înainte de a fi judeca]i Dumnezeu le-a dat un mijloc
de sc\pare. În genera]ia noastr\, Dumnezeu ne spune c\
se apropie sfâr[itul, c\ va veni ziua glorioas\ pentru ai Lui
[i ziua înfrico[etoare pentru cei care sunt departe de El.

Din lumea noastr\ în lumea ce va veni

Dar cum se poate trece din lumea noastr\ în lumea
care va veni. Din lumea lui Noe într-a noastr\ s-a trecut
printr-o corabie. Din lumea noastr\ în cea care va veni,
se intr\ printr-o persoan\. Domnul Isus a spus: „Eu sunt
Calea, Adev\rul [i Via]a“. Nimeni nu vine la Tat\l decât
prin mine. De dou\ mii de ani exist\ o alt\ corabie a
mântuirii, Fiul lui Dumnezeu care spune: „Veni]i la
Mine to]i cei trudi]i [i împov\ra]i [i Eu v\ voi da odihn\
pentru sufletele voastre. Pe cel ce vine la Mine nu-l voi
izgoni...“ „Oricine va chema numele Domnului va fi
mântuit.“ Este o vreme în care Fiul lui Dumnezeu
prime[te oamenii în corabia mântuirii. Ce fel de oameni
ar trebui s\ fim noi [tiind c\ Dumnezeu ne-a l\sat s\
tr\im aici s\ fim Biserica Lui r\scump\rat\, s\ r\spândim
vestea Lui minunat\, lucr\rile harului lui Dumnezeu,
dragostea Lui celor din jurul nostru? Ar trebui s\ fim cei
mai entuziasma]i oameni de pe p\mânt. Când cei din

În urm\ cu ani de zile, prin ‘93, am primit o invita]ie la
o s\pt\mân\ de evanghelizare în Pakistan. De mult\
vreme m\ rugam ca Dumnezeu s\-mi deschid\ u[a s\
merg la evanghelizare într-o ]ar\ musulman\. Am acceptat invita]ia [i am început s\ citesc despre soarta
cre[tinilor din Pakistan. Pe m\sur\ ce citeam despre
prigoanele la care sunt supu[i îmi perdeam elanul de a
merge acolo. Dar nu puteam renun]a pentru c\ promisesem c\ voi fi acolo. M\rturisesc acest moment de
sl\biciune din via]a mea. Am considerat c\ nu e bine
pentru mine s\ merg acolo dac\ este a[a de riscant s\ fii
cre[tin în Pakistan, [i m\ gândeam cum s\ scap într-un
mod cât mai evlavios.
Mi-am adus aminte c\ în urm\ cu câteva s\pt\mâni m\
întâlnisem pe aeroportul din Frankfurt cu fratele Andrew
din Olanda, pe care mul]i îl cunoa[te]i. Eram amândoi în
trecere pe acolo. Am aflat c\ venea din Liban unde fusese s\ vesteasc\ Evanghelia grup\rilor teroriste hesbollah.
Mi-a m\rturisit c\ de ani de zile se ruga pentru grup\rile
teroriste [i s-a gândit c\ existau doar dou\ c\i de a le
întâlni: s\ se vin\ ei la el acas\ sau s\ se duc\ el la ei
acas\. Dac\ vin ei este foarte posibil s\ aduc\ tot arsenalul, pentru c\ asta [tiu ei. Dac\ se duce el î[i ia Biblia,
pentru c\ asta este tot ce [tie el. Astfel, a hot\rât c\ e mai
în]elept s\ mearg\ el la ei acas\. A[a a f\cut. O ma[in\
l-a dus c\tre Mun]ii Libanului, l-a l\sat acolo. Doar cu
hainele de pe el [i cu Biblia în mân\ a început s\ urce pe
munte. Foarte curând a fost reperat [i arestat de grup\rile
teroriste. A fost dus la [efii hezbollah care l-au
perchezi]ionat [i l-au interogat. Nu au g\sit la el decât o
Biblie. Atunci unul dintre [efii a spus c\ dac\ acest om
[i-a riscat via]a pentru cartea asta, înseamn\ c\ acolo
scrie ceva important [i trebuie s\-l asculte. L-au invitat s\
citeasc\ din cartea lui. Mai mul]i dintre ei s-au întors la
Dumnezeu, au p\r\sit activit\]ile teroriste [i s-au întors
la casele lor. Andrew venea acas\ pentru a chema fra]i [i
surori la rug\ciune cu gândul de a se întoarce în Liban.
Aducându-mi amite de el m-am zis c\ am g\sit
sc\parea pentru mine. I-am dat telefon fratelui Andrew
[i i-am spus despre invita]ia primit\ pentru evanghelizarea din Pakistan [i motivând faptul c\ sunt la ocupat
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jurul nostru lucreaz\ pentru ceva care va arde cu trosnet,
noi lucr\m la ceva ve[nic [i glorios. Noi lucr\m împreun\
cu Domnul la mântuirea oamenilor, a[teptând [i gr\bind
ziua Domnului printr-o purtare evlavioas\, sfânt\,
responsabil\. Ce fel de oameni ar trebui s\ fie bapti[tii,
ce fel de oameni ar trebui s\ fie p\storii [i diaconii, dirijorii de cor [i ceilal]i slujitori? Oameni preocupa]i de
mântuirea altora. Ar trebui s\ privim c\tre Republica
Moldova [i Ucraina, c\tre fostele republici sovietice, c\tre
Europa de Apus [i cea Central\, c\tre toate p\r]ile lumii
[i s\-i cerem lui Dumnezeu s\ ne foloseasc\ pentru mântuirea altora. Pentru c\ se apropie venirea Domnului.

cu [coala, c\ am mult de studiat, eseuri, examene, l-am
rugat s\ mearg\ el în locul meu. A acceptat cu toat\
bucuria. I-am anun]at pe cei din Pakistan [i au primit cu
bucurie vestea [i am r\suflat u[urat c\ am sc\pat.
Dar cu o s\pt\mân\ înaintea evangheliz\rii primesc un
telefon din Olanda, de la biroul fratelui Andrew, prin
care eram anun]at c\ acesta era internat de urgen]\ în
spital pentru o opera]ie pe cord, [i trei luni de zile nu
avea voie s\ c\l\toreasc\. Eram anun]at c\ mi-a fost
cump\rat biletul pentru Pakistan. M-am rugat Domnului
pentru Pakistan, dar nu pentru mântuirea pakistanezilor,
ci pentru a m\ întoarce cu via]\ de acolo.
Am luat avionul din Londra cu destina]ia Islamabad [i
fr\mântat de ceea ce se întâmpl\ cu poc\i]ii în Pakistan,
m-am a[ezat pe scaun, am închis ochii m-am rugat [i
probabil am a]ipit, iar m-am trezit, m-am rugat [i iar am
adormit. Pe la 4 diminea]a, ne apropiam de Islamabad,
s-au aprins luminile în avion [i m-am uitat în jur [i am
avut un [oc pentru c\ oamenii care urcaser\ cu mine în
avion nu mai sem\nau cu cei care erau acum în avion. La
urcare to]i erau îmbr\ca]i european, lejer, cu tricouri [i
pantaloni mai largi, ca pentru o c\l\torie. Acum to]i
ar\tau altfel, cu turbane [i chimonouri. Aveam impresia
c\ avionul fusese invadat de musulmani în timpul somnului meu. Am v\zut apoi forfot\ spre toalet\. {iruri de
b\rba]i [i femei mergeau îmbr\ca]i într-un fel [i de
întorceau în altfel.
M-am dezmeticit. To]i ace[ti oameni se preg\teau
pentru ]ara în care vor ateriza. Se preg\teau pentru destina]ie, s\ fie în acord cu ]ara în care vor ajunge.
Noi spunem c\ mergem spre cer, spre glorie pentru a
ne întâlni cu Mirele nostru, dar nu vi se pare c\ de la an
la an sem\n\m tot mai mult cu MTV-ul, sem\n\m tot
mai mult cu Hollywood-ul. Nu vi se pare c\ sem\n\m
tot mai mult cu strada, cu lumea. S\ ne rug\m Domnului
s\ ne îndrepte ochii spre venirea Sa. S\ tr\im împlinind
voia Sa pe p\mânt, ca oamenii sim]ind mireasma cerului
s\ fie p\trun[i de frumuse]ea harului. Lumea nu are
nevoie de mai mult\ lume pentru a-[i rezolva problemele
ei. Lumea nu [i-a putut rezolva problemele niciodat\.
Lumea are nevoie de cer pentru rezolvarea problemelor
ei. Din cer a venit Mântuitorul, de la El vin vremurile de
înviorare.
Noi suntem cet\]eni ai cerului pe p\mânt. Pe m\sur\
ce ne apropiem de destina]ie s\ se simt\ mireasma cerului aici pe p\mânt [i umplarea, pasiunea, tr\irea [i
cântarea noastr\, predicarea noastr\, bisericile noastre s\
fie reflectarea patriei cere[ti aici pe un p\mânt care se
duce în întuneric. Ce fel de oameni ar trebui s\ fim
noi?n
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N-am
”fost
un erou“
Vasile Al. Talos,

Confesiunea care urmeaz\ a fost f\cut\ de pastorul Vasile Al. Talo[, fost
pre[edinte al Uniunii Baptiste între anii 1991-1999, [i pre[edintele de zi al
Congresului Baptist desf\[urat la Cluj-Napoca. Nefiind preg\tit\ dinainte,
confesiunea are un puternic caracter oral [i personal, cu accente colocviale,
redac]ia rezumându-se doar la simpla transcriere. Sper\m, al\turi de povestitor, ca realit\]ile prezentate aici s\ ajute genera]iile mai tinere s\ în]eleag\ nu
doar cât de greu a fost s\-]i p\strezi con[tiin]a curat\ [i spinarea dreapt\, dar [i
cum a fost sus]inut vreme de decenii regimul trecut. Confesiunea ne poate
ajuta [i s\ în]elegem c\ ispita compromisului poate caracteriza orice epoc\,
putând fi [i ast\zi cel pu]in la fel de ademenitoare.

D

e[i nu candidez pentru
nicio func]ie, pentru c\
unii de aici zic: „Dac\
fratele Talo[ n-a colaborat (cu fosta
securitate, n.red.) – [i v\ m\rturisesc
c\ n-am colaborat – a fost erou“,
da]i-mi voie s\ v\ fac o m\rturisire.
Nu, n-am fost erou! Vreau s\
în]elege]i m\rturisirea în ambele
aspecte, ca acei ce sunte]i tineri s\
în]elege]i prin ce-am trecut noi.
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Un coleg p\stor a primit sarcina s\
m\ racoleze ca informator în al doilea
an de slujire pastoral\. Mi-a propus
s\ m\ duc pentru o var\ la studii în
Elve]ia, la Ruschlikon. {i am zis:
„Grozav!“ Nu mi-a zis de cârlig,
numai de propunere. Viermi[orul nu
era ar\tat. Dup\ câteva s\pt\mâni,
colonelul Aurel Zapodeanu mi-a
trimis o scrisoare prin care eram invitat pe strada Beldiman, [i când m-am
dus acolo, v\d c\ acolo nu era serviciul pa[apoarte. Eu [tiam c\ m\

cheam\ pentru pa[aport, dar serviciul
pa[apoarte era pe alt\ strad\. A[a c\
speriat, m-am dus la colegul care m-a
propus [i i-am spus politicos, era
respect atunci fa]\ de fra]ii mai în
vârst\, „Frate, m-a]i propus pentru
[coal\ [i uite unde sunt chemat.“ „Ei
nu-]i face probleme, te întreab\ [i ei
acolo ceva, te descurci [i pleci la
studii.“
N-am [tiut cum s\ fug [i s\ nu m\
bag în a[a ceva. Numai c\ domnul
colonel nu m-a l\sat în pace. A
sunat-o pe so]ie: „Fratele Talo[ e
acas\?“ „Dar cine îl caut\?“ „Fratele
Dumitru din Buz\u.“ So]ia a intrat
în panic\ [i când am venit acas\ m-a
întrebat dac\ avem biseric\ în Buz\u.
{i nu aveam. „Atunci, ce frate
Dumitru din Buz\u te caut\?“
Pân\ la urm\ a dat de mine.
„Domnu’ Talo[, te-am chemat [i nu
te-ai prezentat la Beldiman.“ I-am
r\spuns c\ nu mai vreau s\ plec la
studii. Atunci mi-a spus c\ trebuie
oricum s\ ne întâlnim. Am stabilit,

dup\ insisten]e, c\ ne întâlnim în
parcul Icoanei – locuiam atunci în
apropiere, pe strada Toamnei. Când
ne-am întâlnit în parc, m-a întrebat
de ce am ales acest loc de întâlnire.
I-am spus c\ aici m-am întâlnit
prima oar\ cu Cornelia, cea cu care
aveam s\ m\ c\s\toresc. Zâmbind
mi-a spus: „{i noi o s\ facem un bun
mariaj împreun\“. Apoi mi-a cerut
s\-i fac într-un caiet o eviden]\ cu
to]i membrii bisericii, [i în dreptul
fiec\ruia s\ fac o scurt\ caracterizare.
M-am blocat. Nu [tiam ce s\-i spun.
I-am spus c\ sunt doar de un an [i
jum\tate p\stor aici [i nici nu-i
cunosc prea bine pe to]i membrii
bisericii. Apoi i-am mai spus c\ nu
[tiu s\ fie o astfel de practic\ la noi
în cult, s\ d\m informa]ii despre
credincio[i. „Dar, dac\ asta e practica, înseamn\ c\ p\storul dinaintea
mea v-a dat acel caiet“, i-am spus eu.
„El îi cunoa[te mai bine, înseamn\
c\-l ave]i, iar dac\ nu vi l-a dat,
înseamn\ c\ asta nu e practic\ cultic\
[i dac\ el nu vi l-a dat î[i cunoa[te
chemarea. Cum a[ putea eu s\ fac
altfel?“
Desigur, au urmat [i alte întâlniri,
toate înso]ite de promisiuni. Dup\
[ase luni, în prim\var\, au început
alte întâlniri. Toate cu amenin]\ri,
iar cele mai grele erau la adresa copiilor pe care nu-i aveam înc\ – s\ am
grij\ ce viitor vor avea în ]ara asta.
I-am spus: „Domnule, eu sunt p\stor
[i nu pot face aceste lucruri.“

I-am spus c\ eu a[a ceva nu fac. „D\
o declara]ie c\ nu vrei s\ colaborezi
cu noi.“ Am dat o declara]ie c\ nu
vreau s\ colaborez cu ei, eram furios
pe el pentru c\ mi-a spus c\ mi-a
v\zut poeziile. M-a amenin]at c\ am
s\ ajung dup\ gratii, iar colegii îmi
vor da de mâncare.
A[a m-a vaccinat Dumnezeu pentru mai târziu când m-am botezat,
m-am dus la Seminar [i am intrat în
lucrare. Dac\ nu eram vaccinat în
armat\, poate c\deam în capcan\. A
fost numai mâna lui Dumnezeu,
harul Lui, nu vreun merit al meu.

D

up\ vizita lui Billy
Graham, Ceau[escu a dat
un decret privitor la
rela]iile cu str\inii care nu era publicat, dar a fost prelucrat cu to]i
p\storii. Eu m-am ridicat în respectiva întâlnire, cred c\ au mai fost [i
al]ii care s-au ridicat, [i am spus c\ o
lege ca s\ fie aplicabil\ trebuie s\ fie
publicat\, iar dac\ nu este publicat\
noi nu avem ce respecta. M-a
chemat fratele }unea dup\ discu]ia
de acolo [i mi-a zis: „M\i Vasile,
m\i, nu te pune cu ei. Ascult\,
dac\-]i vine un str\in la tine, dau eu
declara]ie în locul t\u. Tu doar
spune-mi mie ce-a fost [i dau eu
declara]ie în locul t\u.“ V\ spun acest
lucru cu tot respectul pe care-l am
pentru fratele }unea, pentru c\ el a
recunoscut: „Vasile, trebuie s\ fac
asta, dac\ nu sunt eu vine altul [i
face mai mare r\u fra]ilor.“ De aceea,
pentru c\ nu s-a ascuns, pentru c\
am [tiut, îl respect. Nu-l respect
pentru ce a f\cut, ci pentru c\ a
recunoscut.
La câteva s\pt\mâni am fost
chemat la biseric\ de un colonel de
securitate care a adus cu el un civil
pe care l-a prezentat ca venind din
partea Ministerului de Interne pentru a-mi explica de ce trebuie s\
respect decretul referitor la str\ini.
Eram în holul bisericii din Iuliu
Valaori, nici m\car nu am ajuns la
subsol, cel\lalt m\ întreab\ dac\ am
sau nu de gând s\ respect decretul.
Atunci l-am rugat s\ mi-l arate;
înainte s\ mi se cear\ s\-l respect, eu
trebuie s\ v\d acel decret [i pe urm\
discut\m. S-au uitat unul la altul, [i
cel care era de la externe i-a spus
celuilalt: „O s\ i-l ar\t\m!“ {i-au luat
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\ v\ spun de ce nu am fost
erou: pentru c\ Dumnezeu
m\ preg\tise pentru asta,
dac\ nu a[ fi fost preg\tit de
Dumnezeu, cred c\ a[ fi c\zut în
capcan\. Cum am fost preg\tit?
Când am terminat liceul m-am
înscris la o [coal\ superioar\ de
ofi]eri, n-am vrut s\ [tiu de
Dumnezeu, de biseric\, am vrut s\
m\ fac ofi]er. Din toat\ [coala din
Jibou, doar trei elevi au trecut examenul medical, iar unul dintre ei eram
eu. Dar singurul c\ruia nu i s-a aprobat dosarul, pentru c\ p\rin]ii erau
bapti[ti, am fost eu. La 18 ani m-am
dus în armat\ [i în trei luni de zile
m-am s\turat de ea. Când mi-a spus
caporalul: „Dac\ î]i dau ordin s\
demolezi soba, întâi o demolezi [i
apoi raportezi“, mi-am dat seama c\
se merge pe depersonalizare.
Dup\ trei luni de zile a venit un
ofi]er de la Contrainforma]ii [i mi-a
spus s\-mi fac bagajul [i s\ merg la o
[coal\ special\ de ofi]eri. În]elege]i?
Nu era [coala superioar\ de ofi]eri, o
[coal\ „special\“ de ofi]eri, adic\ a
Securit\]ii. De[i nu eram întors la
Dumnezeu, ci doar un copil de 18
ani scârbit de primele trei luni de
armat\, i-am spus c\ doresc s\ termin armata [i s\ m\ întorc în via]a
civil\. M-au l\sat în pace.
Dup\ optsprezece luni de armat\,
m-am dus în concediu acas\ la Jibou.
O bisericu]\ care se aduna în casa
unor fra]i, într-o camer\ de 5 pe 5.
În dumninica respectiv\ nu era niciun b\rbat acolo care s\ citesc\ un
text din Scriptur\. Au citit surorile
un psalm [i au cântat adolescen]ii.
Am plecat acas\ a[a de mi[cat de
bucuria acelor adolescen]i c\ m-am
dus înaintea Domnului ru[inat de
împotrivirea mea [i m-am poc\it.
Atunci am [i hot\rât c\ am s\ fiu
p\stor.
M-am întors la Pite[ti, am început
s\ scriu poezii cre[tine pe care le
]ineam sub pern\. La câteva
s\pt\mâni un colonel de la
Contrainforma]ii – eram sergent,
loc]iitorul comandantului de pluton –
m-a chemat [i mi-a spus: „Sergent, ia
o coal\ de hârtie [i d\-mi aici numele
elevilor de liceu care merg la biseric\
în Jibou. În Pite[ti, în ‘64, înainte de
a se încheia povestea cu de]inu]ii
politici, mi se cerea lista unor elevi de
liceu din Jibou care se duc la biseric\.

la revedere [i mi-au promis c\ o s\
mi-l arate.
Dup\ zece zile m-a lovit ma[ina
M.A.I.-ului [i din 11 martie 1986
pân\ în octombrie nu am putut sta în
picioare mai mult de 20-30 de
minute pentru c\ îmi pierdeam
echilibrul. Mi l-au ar\tat!
Eu nu-i condamn pe fra]ii care au
fost într-un fel sau altul prin[i în
vreo capcan\. Dar colonelul
Zapodeanu când s-a desp\r]it furios
de mine, mi-a spus a[a: „Domnu’
Talo[, din cei zece membri în
comitetul bisericii tale, [ase lucreaz\
pentru noi.“ Am crezut c\ vrea s\ m\
intimideze, dar de-a lungul anilor am
descoperit c\ era adev\rat. Unul dintre ei, care tr\ie[te [i azi în biserica
din Iuliu Valaori, într-o zi mi-a
m\rturisit c\ ceilal]i cinci sunt, de
fapt, informatori, el doar verific\ ce
spun ace[tia.

V

-am f\cut aceast\ m\rturisire cu toat\ smerenia.
Vreau îns\ s\ v\ spun de ce
nu l-am l\sat pe fratele Geabou s\
semneze el primul memoriul pe care
l-am trimis atunci lui Ceau[escu [i
conducerii Departamentului Cultelor
(în 1973, n.red, memoriu ini]iat de
pastorul Vasile Al. Talo[ [i semnat
de 50 de p\stori bapti[ti din toat\
]ara). Dup\ ce am compus memoriul,
m-am întâlnit cu ceilal]i fra]i, iar
fratele Geabou sau Serac au vrut s\
semneze primii. Eu m-am împotrivit, [i le-am cerut s\-l semnez eu
primul pentru c\ m-am gândit a[a:
dac\ semneaz\ al]ii mai b\trâni ca
mine, iar îmi fac de lucru cu
Securitatea, iar vor începe: „Domnu’
Talo[, nu te lua dup\ un z\p\cit ca
Geabou, nu te lua dup\ Serac, nu
vezi c\ nu te po]i în]elege cu \sta?“
{i ca s\ nu mai fac\ presiuni asupra
mea, am presupus c\, semnând
primul, nu o s\ m\ întrebe dup\ cine
m-am luat.
Îns\, dup\ Revolu]ie, în 1991 dup\
ce am fost ales pre[edinte, a venit un
alt p\stor care este aici în sal\ [i mi-a
spus a[a: „Frate Talo[, am fost
chemat la un ofi]er de securitate [i
mi-a zis a[a: «Domnu’ pastor, nu te
lua dup\ domnu’ Talo[, c\ noi am
f\cut doar un pas înapoi [i peste doi
ani ve]i vedea c\ tot noi conducem
]ara»“. Încerca s\-l intimideze în
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toamna lui ’91. V\ m\rturisesc c\
niciodat\ nu l-am suspectat pe acest
p\stor de colaborare cu Securitatea.
Orice stat are nevoie de servicii de
securitate. Cineva m-a întrebat dac\
a[ primi un ofi]er din serviciile de
securitate ca membru în biseric\,
dac\ s-ar poc\i. I-am r\spuns afirmativ. Sigur c\ l-a[ primi. Dar
agen]i ascun[i, pe care s\-i alegem în
comitet [i s\ influen]eze deciziile
bisericii, asta nu. Dac\ spune c\ este
ofi]er, iar rela]iile sunt deschise,
oricine se poate poc\i. Serviciile de
securitate, nu sunt încriminate în
congresul nostru, ele sunt necesare
fiec\rui stat din lumea asta. Toate
statele au asemenea servicii, [i trebuie s\ aib\.
Mi-a spus odat\ un plutonier
dintr-o comun\: aici în sat eu [i turnul bisericii suntem cei mai înal]i. Un
plutonier. Necazul cu cei care
lucreaz\ în aceste servicii sau au

mo]iunile
Congresului

lucrat în vremea comunist\ este c\
[tiau c\ au protec]ie total\ [i-[i
puteau permite orice. Unii dintre
fra]i au suferit abuzuri, au fost
umili]i, batjocori]i. Al]ii au murit. {i
îmi pare r\u c\ Ambroj din Brebi,
care a fost chinuit de Securitate [i s-a
spânzurat, bietul om, nici m\car nu e
pomenit în istoria bapti[tilor. B\iatul
lui este p\stor în New York. Alt\dat\
am s\ v\ spun [i povestea lui.
Necazul cu colaboratorii este
urm\torul: unele persoane din serviciile de securitate î[i cam dep\[esc
atribu]iile [tiindu-se oameni
proteja]i. Atunci mai fac servicii [i pe
plan politic [i mai ales ideologic. În
comunism ideologia era atee. Dup\
revolu]ie este na]ional-ortodox\. Eu
n-a[ vrea s\ v\d bisericile baptiste sau
Cultul înh\ma]i pe ascuns la interesele ierarhiei ortodoxe. Nu trebuie s\
faci bravuri, îns\ e suficient ca în
momentele cheie s\ spui una sau s\

spui alta, s\ faci una sau s\ faci alta.
De aceea, a[a cum s-a spus aici,
într-un spirit de iertare, de poc\in]\,
dar [i de grij\ pentru viitorul acestui
cult, fiecare s\ se simt\ responsabil.
Aici nimeni nu decide dup\ cum
dicteaz\ [eful de partid. Aici am
venit nu pe liste de partid, ci cu vot
uninominal. Bisericile ne-au trimis.
Fiecare este responsabil înaintea lui
Dumnezeu [i a con[tiin]ei lui de
deciziile pe care le lu\m. Iat\ de ce
popun s\ vot\m mo]iunea pe care a
propus-o fratele Dorel Popa, ca persoanele care au colaborat [i se
dovede[te c\ au colaborat cu
Securitatea, chiar dac\ au candidat [i
au fost alese, s\ se retrag\ din func]ie
[i s\ nu poat\ activa dac\ au colaborat sau colaboreaz\ în prezent nu
numai cu servicii române[ti, poate [i
cu altfel de organiza]ii [i structuri. n

Delega]ii bisericilor baptiste din întreaga ]ar\ întruni]i în
zilele de 17 [i 18 mai 2007 la Cluj-Napoca, în cadrul
Congresului Cultului Cre[tin Baptist din România, consimt
la elaborarea rezolu]iei intitulate:

Protejarea C\s\toriei
[i Familiei în România

Preocupa]i de stabilitatea celei mai vechi institu]ii sociale a umanit\]ii,
con[tien]i de multiplele provoc\ri care tind s\ minimalizeze rolul familiei în societate, etichetând-o ca
pe o entitate perimat\ în contextul actual,
]inând cont de influen]ele unei etici liberale tot mai prezente în ]ara noastr\ dup\ integrarea în
Uniunea European\,
în acord cu înv\]\tura biblic\ aplicat\ unui popor care nu-[i propune s\ negocieze statutul s\u de na]ie
cre[tin\ [i
întrucât Dumnezeu a adus la existen]\ familia, definind-o ca pe unirea dintre un b\rbat [i o femeie cu
scopul perpetu\rii umanit\]ii prin na[terea, cre[terea [i educarea copiilor,
noi, delega]ii bisericilor la Congresul Cultului Cre[tin Baptist, desf\[urat în zilele de 17 [i 18 mai
2007 la Cluj-Napoca, declar\m urm\toarele:
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1. Ne opunem categoric oric\ror demersuri prin
care s-ar încerca legalizarea de c\s\torii sau
parteneriate sociale echivalente între persoane de
acela[i sex.
2. Consider\m neavenite orice ac]iuni mediatice
prin care se caut\ promovarea comportamentului
homosexual.
3. Sus]inem orice demers pentru ca în Constitu]ia
României s\ se prevad\ textual faptul c\ „în
România, poligamia este interzis\, iar c\s\toria
este permis\ doar între un b\rbat [i o femeie“.
4. Condamn\m practica avortului considerând-o

un atentat la s\n\tatea mamei [i la dreptul de
via]\ al copilului.
5. Cerem tuturor organismelor abilitate [i facem
apel la fiecare cet\]ean s\ adopte o pozi]ie în
spiritul cre[tin al na]iunii, urm\rind protejarea [i
stabilitatea familiei, premis\ fundamental\ a
s\n\t\]ii fizice [i morale a poporului român.
6. Recomand\m tuturor slujitorilor bisericilor
baptiste din România s\ ia atitudine ferm\ în
sensul celor prezentate mai sus, ar\tând în acela[i
timp compasiune [i proclamând [ansa iert\rii [i a
eliber\rii prin puterea transformatoare a
Evangheliei Domnului Isus Hristos.

mo]iunile Congresului

MO}IUNE referitoare la LEGEA CULTELOR

Delega]ii bisericilor baptiste din România întruni]i în [edin]a de lucru a Congresului Cultului Cre[tin Baptist din
România, solicit\ autorit\]ilor române abilitate modificarea Legii nr.489/2007 privind libertatea religioas\ [i
regimul general al cultelor în scopul îmbun\t\]irii acelor prevederi din textul ei care pot aduce, prin interpretare, sub
orice form\, îngr\diri ale libert\]ii de con[tiin]\, gândire credin]\ sau religie din perspectiva Conven]iei Europene a
Drepturilor Omului. Propunerile de modificare a legii cultelor privesc problemele anexate prezentei mo]iuni.

Propunerile de modificare a Legii nr. 489/2007 privesc
urm\toarele aspecte:
n inserarea expres\ în textul legii a principiului
separ\rii bisericii de stat;
n înl\turarea dependen]ei financiare a cultelor fa]\ de
stat determinat\ de contribu]iile/subven]iile directe [i
asigurarea sprijinirii cultelor de c\tre stat sub forma
facilit\]ilor fiscale menite s\ scuteasc\ de impozitul pe
venit pe acele persoane care doresc prin contribu]iile lor s\
sus]in\ activitatea unui cult religios;
n abrogarea dispozi]iilor cuprinse în art. 13 al (2)
referitoare la ofensa public\ adus\ simbolurilor religioase
precum [i cele cuprinse în art. 23 al (4) referitoare la
exercitarea func]iei de preot;
n revenirea la formularea avut\ de art.1 al (2) în stadiul s\u de proiect (forma adoptat\ de Senat) ...nimeni nu
poate fi împiedicat s\ dobândeasc\ [i s\ exercite drepturi
recunoscute de lege... aceasta întrucât textul în forma actual\ diminueaz\ garan]ia oferit\ con]inutului libert\]ii religioase, în sensul c\ împiedicarea dobândirii de drepturi de
c\tre o persoan\ din considerente ce ]in de convingerile
religioase ale acesteia nu mai face parte din garan]iile
oferite de lege;

n revenirea la formularea avut\ de art. 2 al (1) în forma
adoptat\ de Senat [i care prevedea …libertatea religioas\
include… În forma actual\, prevederea …libertatea religioas\ cuprinde… aduce limit\ri în con]inutul unei libert\]i
absolute;
n revenirea la formularea avut\ de art. 28 al (2) în
forma adoptat\ de Senat, care prevedea c\ persoanele
decedate (în localit\]ile în care nu exist\ cimitire comunale
[i unele culte nu au cimitire proprii) …sunt înhumate...,
iar potrivit textului în vigoare se prevede c\ persoanele
decedate ...pot fi înhumate...;
n modificarea art. 39 al (5) din lege (…în înv\]\mântul confesional se pot înscrie elevi sau studen]i, indiferent
de religie sau confesiune,, garantându-se libertatea
educa]iei religioase a acestora, corespunz\toare propriei
religii sau confesiuni) deoarece, printr-o astfel de dispozi]ie, înv\]\mântului confesional îi este negat elementul
s\u definitoriu: cel de a asigura educa]ia bazat pe convingerile [i preceptele doctrinare specifice fiec\rui cult. Un
cult organizator al unei [coli confesionale poate fi obligat
s\ respecte convingerile religioase ale elevilor sau
studen]ilor respectivei [coli, dar nu s\ asigure educa]ia
acestora într-o alt\ doctrin\ decât cea proprie.

adresa redac]iei:

e-mail:

revista bisericilor cre[tine baptiste din România
apare sub coordonarea Comitetului Executiv al Uniunii Bisericilor
Cre[tine Baptiste din România:

str. Dâmbovi]a 9-11
060842 Bucure[ti, sect. 6
tel: 021/430 0039; 430 1060
fax: 021/430 2942
crestazi@gmail.com

n Contribu]iile financiare (abonamente, dona]ii, sponsoriz\ri etc.) se
vor depune în contul RO11 BACX 0000 0030 0471 8000 deschis la
Unicredit }iriac Bank, sucursala Victoria, Bucure[ti, cod fiscal
4965683. Pentru abonare, atât în ]ar\, cât [i în str\in\tate, v\ rug\m
s\ contacta]i redac]ia.
n Trimite]i pe adresa redac]iei orice materiale sau încerc\ri publicistice, ca [i opiniile [i sugestiile dumneavoastr\ cu privire la aspectul
[i con]inutul revistei. Materialele trimise spre publicare nu se
înapoiaz\.

secretar gen. adj:

Otniel Ioan Bunaciu
Ionel Tu]ac
Paul Negru]
Viorel Candrianu
Ilie Tinco
Josef Kovacs
Timotei Rusu

redactor [ef:
secretar de redac]ie:

Mihai Suciu
Anca Suciu

n Titlurile, subtitlurile, notele [i articolele nesemnate sau neînso]ite
de preciz\ri apar]in redac]iei.

pre[edinte:
secretar general:
vicepre[edin]i:

ISSN-1222-2321

n Preluarea integral\ sau par]ial\ din revist\ a unor articole sau materiale este permis\ doar la cerere. Nu este permis\ reproducerea articolelor sau materialelor preluate de „Cre[tinul azi“ din alte publica]ii.

Tiparul:

Omega Promo

21

Botez
noutestamentar

evenimente, [tiri

Târgovi[te

Prin harul lui Dumnezeu, Biserica Baptist\ „Golgota“
din Târgovi[te a îmbr\cat din nou haine de s\rb\toare în
ziua de 10 iunie 2007, când 11 persoane de curând convertite [i-au m\rturisit credin]a lor în Domnul Isus
Hristos, primind botezul noutestamentar în fa]a multor
martori v\zu]i [i nev\zu]i.
Vestea bun\ a Evangheliei a fost propov\duit\ de Radu
Oprea, p\storul Bisericii Baptiste „Betania“ din
Bucure[ti, iar botezul a fost oficiat de p\storul bisericii
din Târgovi[te, Mihai Chide[a Un grup de tineri din
Biserica Baptist\ „Betania“ din Bucure[ti a îmbog\]it cu
cânt\ri duhovnice[ti închinarea [i lauda pe care credincio[ii din loc le-au adus Domnului pentru harul Lui
bogat. (A consemnat p\stor Mihai Chide[a)

Madrid, Spania

Biserica
baptist\ în
cre[tere

Cu aproape trei ani în urm\ a luat
fiin]\ Biserica Baptist\ „Biruin]a“ din
Arganda Del Rey, Madrid (Spania);
în data 26 septembrie 2004 a avut
loc serviciul de inaugurare. „Dorin]a
noastr\ este s\ fim împreun\ cu fra]ii
no[tri din ]ar\, îns\, pentru o vreme,
Dumnezeu a îng\duit s\ tr\im
departe de ]ar\, de bisericile unde am
crescut [i am slujit; dar spiritul acesta
de slujire [i de p\rt\[ie unii cu al]ii
nu s-a stins, ci dimpotriv\ s-a aprins
[i mai mult, ceea ce a dat na[tere
câtorva biserici baptiste române aici,
în Madrid, din care facem [i noi
parte“, ne scrie comitetul acestei

Slobozia, jude]ul Arge[

„Cre[tineasca“ du[m\nie
continuare de la pagina 11
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adun\rile credincio[ilor bapti[ti din Slobozia [i care a
donat terenul pentru construc]ia bisericii. Preotul Jianu a
folosit acest tragic eveniment pentru a-[i ar\ta cu
înver[unare du[m\nia fa]\ de bapti[ti. De[i familia
defunctei nu este de credin]\ baptist\, so]ul [i cei patru
copii au decis ca înmormântarea s\ fie f\cut\ în specificul
baptist, respectând dorin]a so]iei [i mamei lor, dar în
aceste condi]ii preotul nu a permis înmormântarea acesteia în cimitirul satului decât cu slujb\ ortodox\.
Argumentul adus a fost c\ oasele ei baptiste vor pâng\ri
oasele familiei ei ortodoxe. Dup\ ce familia [i pastorul
baptist au insistat zadarnic, au intervenit doi parlamentari de Arge[ [i secretarul general al Guvernului, contac-

biserici prin fra]ii Nicu Tureatc\
(prezbiter), Nelu Chira [i Claudiu
Grigoro[cu]\.
La ora actual\, Biserica „Biruin]a“
num\r\ 60 de membri, în mare
majoritate tineri, afar\ de
apar]in\tori [i simpatizan]i, [i se
îngrije[te de o biseric\ filial\ situat\
la aproximativ 60 de km de Arganda
Del Rey. La ultima adunare general\
a bisericii, credincio[ii au decis c\
este timpul s\ aduc\ un p\stor cu
experien]\ [i viziune, motiv pentru
care au apelat la Uniunea Baptist\
pentru o recomandare în acest sens.

tat de fostul pre[edinte al Cultului, Paul Negru]. Se
ajunsese la în]elegerea ca slujba baptist\ s\ se fac\ la casa
familiei C\lin, iar în biserica ortodox\ s\ fie o slujb\
comun\ atât baptist\, cât [i ortodox\. Bapti[tilor prezen]i
la serviciul de înmormântare nu numai c\ nu li s-a permis s\ se roage, dar au fost umili]i în public [i chiar da]i
afar\ din biseric\. Familia defunctei, de[i ortodox\, a fost
lezat\ de comportamentul [i de cuvintele folosite de
preot la adresa sorei Maria C\lin, care a fost o femeie de
excep]ie, cu o reputa]ie deosebit\.
În perora]iile lui, preotul nu a sc\pat din vedere nici
autorit\]ile care au intervenit pentru calmarea acestei
situa]ii: la sfâr[itul slujbei, a declarat c\ a fost „[antajat“ de
Guvernul României, dar c\ „peste el nu va trece nimeni
decât cu trenul“.
Credincio[ii din Slobozia au nevoie de rug\ciunile
noastre ca Domnul s\-i înt\reasc\ [i s\-i ajute ca prin
via]a [i comportamentul lor s\ fie o bun\ m\rturie pentru
Împ\r\]ia Lui.

Zaur Balaev, pastorul bisericii baptiste din localitatea
Aliabad, situat\ în nord-vestul Azerbaijanului, a fost
arestat pentru o vin\ imaginar\. Poli]ia a declarat c\ pastorul a fost încriminat pentru „împotrivire fa]\ de
reprezentan]i guvernamentali“, acuza]ie pentru care ar
putea suferi trei ani de deten]ie. Autorit\]ile pretind c\
acesta ar fi asmu]it un câine asupra poli]i[tilor care f\ceau
o razie în biseric\ în timpul seviciului divin din data de
20 mai 2007. Declara]iile martorilor oculari, printre care
[i diaconul bisericii, infirm\ cele sus]inute de poli]i[ti.
Condamnarea pastorului azer, dup\ cum sus]in martorii,

Bapti[tii
refuza]i
f\r\ motiv
Grodno, Belarus

Comunit\]ile protestante din
Belarus continu\ se se confrunte cu
mari dificul]\]i în ob]inerea autoriza]iilor de reconstruc]ie a loca[urilor de
cult. Un exemplu tipic în acest sens îl
reprezint\ situa]ia comunit\]ii
baptiste din regiunea Grodno care
inten]ioneaz\ de mai mult\ vreme
s\-[i renoveze cl\direa din lemn construit\ în anii 1920. „Am dori s\
facem o cl\dire din c\r\mid\, dar
autorit\]ile refuz\ f\r\ a ne da un
motiv clar“, a declarat un membru al
bisericii. Reprezentan]ii autorit\]ii de
stat în domeniul religios [i oficialii
consiliului local au fost foarte evazivi
atunci când presa str\in\ a cerut
informa]ii pe aceast\ tem\.
O alt\ problem\ o reprezint\ [i
lipsa posibilit\]ii de a schimba destina]ia unei cl\diri pentru a o utiliza ca
loca[ de închinare. De regul\, aceste
decizii ale statului îi afecteaz\ mai
ales pe protestan]i. Bisericile majoritare (ortodox\ [i catolic\) sunt privilegiate. Pastorul Aleksandr Knysh a
afirmat c\ statutul oficial al loca[elor
de cult nu reprezint\ problema principal\: „Niciodat\ nu se va rezolva
aceast\ situa]ie atâta timp cât suntem
privi]i ca sectan]i“ (Forum 18).

[tiri externe

Întemni]at pentru Hristos
Aliabad, Azerbaijan

are la baz\ „m\rturia mincinoas\“, dar nimeni nu i-a luat
în seam\. Dup\ dou\ s\pt\mâni de arest, pe 4 iunie,
Balaev a fost transferat la închisoarea din Gyania.
Pre[edintele Uniunii Baptiste din Azerbaijan, Ilia
Zencenko, a descris regiunea Aliabad ca fiind foarte
potrivnic\ bapti[tilor, „autorit\]ile se poart\ jignitor cu
credincio[ii no[tri, le refuz\ statutul legal [i nu recunosc
certificatele de na[tere ale copiilor lor“. Biserica din
Aliabad a f\cut înc\ din 1994 nenum\rate eforturi pentru
a se înregistra oficial, dar f\r\ succes. (Forum 18))

A plecat
dintre noi
Ruth
Graham,

so]ia evanghelistului
Billy Graham
Ruth Bell Graham, so]ia evenghelistului american Billy Graham, a
încetat din via]\ pe 14 iunie, la vârsta de 87 de ani.
Fiica unor misionari medici, Ruth s-a n\scut în China. A început [coala
la Pyongyang (ast\zi capitala Coreii de Nord) [i a locuit acolo pân\ 17 ani,
când primele bombardamente japoneze îi determin\ pe p\rin]ii ei s\ se
reîntoarc\ în America. Urmeaz\ Colegiul Wheaton din statul american
Illinois, locul unde îl va întâlni pe viitorul ei so]. A stat în umbra marelui
evanghelist dedicându-[i via]a familiei. În timp ce Billy Graham str\b\tea
America, Ruth a ales s\-[i petreac\ aproape tot timpul acas\ ocupându-se
de cre[terea [i educa]ia celor cinci copii (trei fete [i doi b\ie]i), fiind un
sprijin pentru so]ul ei [i un model pentru copii. „Nu cred c\ mama a fost
recunoscut\ [i cinstit\ destul pentru ceea ce a f\cut, pentru c\ f\r\ ea
lucrarea tat\lui meu nu ar fi fost posibil\“ a spus cu ocazia funerariilor
fiica mai mic\ a celor doi. „Ruth a fost partenerul meu de via]\, noi am
fost chema]i de Dumnezeu ca echip\“, a declarat Billy Graham.
„Nimeni nu ar fi putut purta povara ca ea. A f\cut parte întegrant\ [i
vital\ din lucrarea noastr\, iar lucrarea mea, de-a lungul anilor ar fi fost
imposibil\ f\r\ încuraj\rile [i sus]inerea ei. Îi mul]umesc Domnului c\
mi-a dat-o pe Ruth, în special pentru anii ace[tia din urm\ petrecu]i în
casa din mun]i (re[edin]a din Montreat, N.C., unde a locuit întotdeauna
familia Graham). Am retr\it anii romantici ai tinere]ii, iar dragostea mea
pentru ea a devenit tot mai profund\ cu fiecare zi tr\it\. Îi voi duce teribil
dorul [i voi a[tepta cu atât mai mult ziua în care o voi întâlni în ceruri.“
Ruth [i Billy Graham au oferit multor genera]ii un model al familiei
cre[tine, al devotamentului fa]\ de Dumnezeu [i unul fa]\ de cel\lalt.
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aforisme, cuget\ri

n Poc\in]a este scara care ne urc\
de acolo de unde am c\zut. (…)
Chiar de vei p\c\tui de mii de ori,
dar pe urm\ din nou vei alerga la
poc\in]\, atunci din nou te vei cur\]i
de toate spurc\ciunile [i de
nelegiuirile s\vâr[ite de tine.
Efrem Sirul
n Nu trebuie s\ amân\m vremea
îndrept\rii noastre pentru ziua de
mâine, care e nesigur\ pentru noi.
Mul]i dintre cei [i-au pus în gând s\
fac\ multe n-au tr\it pân\ a doua zi.
(…) Poc\in]a trebuie s\ se fac\ în
cursul vie]ii întregi.(…) Cel mai
sigur semn dup\ care fiecare p\c\tos
ce se poc\ie[te poate cunoa[te dac\
într-adev\r p\catele lui sunt iertate
de Dumnezeu este ura [i scârba pe
care o sim]im fa]\ de toate p\catele,
în a[a fel încât dorim s\ murim,
decât s\ p\c\tuim de bun\voie,
înaintea lui Dumnezeu.
Vasile cel Mare
n Poc\in]a na[te p\zirea poruncilor, iar p\zirea poruncilor aduce
cur\]ia sufletului.
Talasie Libianul
n Nu vom fi pedepsi]i [i osândi]i
în veacul viitor pentru c\ am
p\c\tuit, ci fiindc\, p\c\tuind, nu
ne-am poc\it [i nu ne-am întors din
calea cea rea la Domnul.
Teognost
n Nu exist\ p\cat de neiertat, înafar\ de p\catul nepoc\it.(…) Cel
care, în n\dejdea c\ se va poc\i, va
aluneca s\vâr[ind a doua oar\ p\catul
de care s-a poc\it, acela se poart\ cu
Dumnezeu cu viclenie.
Isac Sirul
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n M\rturisirea faptelor rele este
începutul faptelor bune. (…)
Convertire înseamn\ a cinsti pe
Dumnezeu, a primi pe Isus Hristos,
a trece de la indiferen]\ la sfin]enie.
(…) Prin poc\in]\ se [terg p\catele,
chiar când aceast\ poc\in]\ se afl\ în
momentul ultimei sufl\ri. (…) Cel ce
ocole[te p\catul va tr\i ve[nic. (…)
Onorezi pe Dumnezeu în m\sura în
care î]i faci ]ie dreptate osândindu-te. (…) Dac\ p\catul trebuie
pedepsit, pedepse[te-l tu, ca s\ nu fii
pedepsit pentru el. (…) Cel care
p\c\tuie[te cu gândul c\ se va poc\i

mai târziu nu e poc\it, ci un batjocoritor [i dispre]uitor. (…) O jertf\
neprih\nit\ pe care o putem aduce
lui Dumnezeu este sufletul nostru
poc\it.
Augustin
n P\catul este un r\u grozav, de
altfel de net\g\duit. Este un r\u
grozav pentru cel ce ]ine în sine
p\catul, dar lesne de vindecat pentru
cel ce-[i scoate p\catul prin poc\in]\.
(…) Dumnezeu poate face credincios
din cel necredincios numai dac\
acesta î[i d\ lui Dumnezeu inima sa.
Chiril al Ierusalimului
n Pe cât de mult u[ureaz\ [i
elibereaz\ sufletul m\rturisirea
p\catelor, pe atât îl îngreuneaz\
ascunderea lor.
Tertulian
n De va c\dea cineva în vreo
gre[eal\ [i nu se va întrista pe m\sura
ei, atunci u[or va c\dea în aceea[i
curs\.
Marcu Ascetul

cuvinte de
înv\]\tur\

n Poc\in]a este un leac pentru vindecarea p\catelor, un dar de sus, o
virtute admirabil\, un har care întrece
puterea legilor. (…) Cel ce se
poc\ie[te dup\ ce a gre[it nu este
vrednic de plâns, ci vrednic de fericit,
ca unul care a trecut în ceata
drep]ilor. (…) Dac\ noi ne aducem
aminte de p\catele noastre,
Dumnezeu le va uita. (…) Cel ce
p\c\tuie[te trebuie a se umili ca unul
ce nu are curaj, ca un osândit, ca unul
ce numai prin mil\ poate fi mântuit,
ca un netrebnic [i vrednic de mii de
pedepse… dac\ mereu vei avea în
cugetul t\u p\catele f\cute, niciodat\
nu vei c\dea iar\[i în ele.(…) P\catul
m\rturisit devine mai mic, cel
nem\rturisit se face mai mare.
Ioan Gur\ de Aur
n Poc\in]a este un leac pentru vindecarea p\catelor, un dar de sus, o
virtute admirabil\, un har care

întrece puterea legilor. (…) Toat\
nenorocirea nu st\ în faptul c\ ai
c\zut, ci c\, dup\ ce a]i crezut, nu te
scoli; nu în faptul c\ ai p\c\tuit, ci c\
te înc\p\]ânezi s\ r\mâi în p\cat.
(…) Pe Dumnezeu nu-L sup\r\ atât
p\catele f\cute de noi, pe cât
nedorin]a noastr\ de a ne poc\i.(…)
S\ te ru[inezi de p\cat, nu de
poc\in]\; p\catul e rana, poc\in]a
vindecarea.
Ioan Gur\ de Aur
n Poc\in]a este cheia de aur care
deschide palatul etern.
John Milton
n Omul se na[te cu fa]a întoars\
de la Dumnezeu. Dar când se
poc\ie[te cu adev\rat el se îndreapt\
c\tre Dumnezeu [i p\r\se[te vechea
lui via]\.
Dwight L. Moody
n Nu schimbarea lucrurilor ne
aduce mai aproape de Dumnezeu, ci
schimbarea vie]ii.
Grigore de Nissa

despre
˘ ,
pocaintă

n Dac\ p\rerea de r\u este generat\ de consecin]ele p\catului asupra
familiei tale, asta se nume[te
remu[care, dar dac\ e[ti întristat
pentru c\ ai p\c\tuit [i împotriva lui
Dumnezeu, [i împotriva legilor Lui,
e[ti pe cale cea bun\.
Billy Graham
n Diferen]a dintre poc\in]a
adev\rat\ [i cea fals\ const\ în faptul
c\ omul care se poc\ie[te în mod real
se acuz\ pe sine, dar cel\lalt, ca Eva,
d\ vina pe [arpe sau pe orice altceva.
John Bunyan
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