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Elisei se uita \i striga: %P]rinte! P]rinte! Carul lui Israel \i c]l]rimea lui!^ (II "mp. 2:12)



de Valentin Popovici

Continuare din num]rul trecut

%Dar acest soi de draci nu iese
afar] dec`t cu rug]ciune \i cu post!^
(Matei 17:21).

Fiindc] studiem acest subiect, e
bine s] \tim \i argumentele care sunt
aduse 'mpotriva postului. Unii sunt
'mpotriva postului fiindc] nu-l [in, nu-l
practic], le e prea greu, s-au
dezobi\nuit, nu-i 'n[eleg rostul, \i pur \i
simplu au renun[at la el. O alt]
categorie sunt cei care 'l practic] dar
din motive gre\ite \i 'n mod gre\it. Iar
al[ii sunt 'mpotriva postului baz`ndu-se
pe argumente teologice. Paradoxal,
ace\tia din urm] 'ncearc] s] creeze o
baz] biblic] pentru renun[area la post.

S] privim 'n grab] la c`teva din
aceste p]reri \i teorii prezentate de unii
'mpotriva postului.

Da, exist] argumente pe care le
dau chiar teologi de renume 'mpotriva
postului. Nu ajunge faptul c] 'n Sf`nta
Scriptur] sunt multe pasagii care
vorbesc despre post, c] Dumnezeu e 'n
mod special receptiv la poc]in[a
'nso[it] cu post (Iona 3:5); c] Domnul
Isus Hristos a postit (Matei 4:2); c]
biserica din veacul apostolic a postit
(Fapte 13:2,3; Fapte 14:23; I Cor. 7:5;

2 Cor. 6:5). Totu\i, ace\tia se
'nc]p][`neaz] \i prezint] argumente
'mpoitriva postului.

"ntr-o diminea[], la un post de
radio, 'ntr-un cenaclu pe marginea
unor teme teologice, c`[iva spuneau c]
%postul^ biblic nu-\i mai are valoarea 'n
disciplina spiritual] a omului modern,
'nt`i, pentru c] face parte din lucrurile
exterioare ale unei vie[i duhovnice\ti, \i
ar intra 'n formele religioase pe care le
numeau ei, a\a zisul, %legalism^. %E
ceva din ce se vede, ori, via[a de
'nchin]ciune, via[a de tr]ire cu
Dumnezeu, e o via[] de intimitate
invizibil], e o via[] interioar], o via[] a
omului dinl]untru, care se arat]
'naintea lui Dumnezeu, \i tot ce este
exterior face parte din legalism^.

De fapt, \i Domnul Isus cam exact
aceasta o spune, 'n Predica de pe
Munte; %Voi, c`nd posti[i, s] nu v] lua[i
o 'nf][i\are posomor`t], ca f][arnicii
care '\i slu[esc fe[ele, ca s] arate
oamenilor c] postesc. Adev]rat v]
spun c] \i-au luat r]splata!^(Matei
6:16). Sau, s] nu v] lungi[i fe[ele, ca s]
p]re[i ca o %icoan] bizantin]^, -
ad]ug]m noi, - pentru ca oamenii s]
spun]: %Uite ce poc]it este cutare frate
sau sor], pentru c] poste\te!^ Lucrurile
exterioare, vizibile, 'ntotdeauna au
pericolul acesta ascuns 'n ele, o
religiozitate de ochii lumii!

Dar, pericolul subliniat de Domnul
Isus nu era postul 'n sine, ci accentul
pus de unii pe exterior f]r] ca s] existe
o realitate interioar]. Fiindc], un post
de ochii lumii, nu e post 'naintea lui
Dumnezeu, \i nu e post deloc. Pe
vremuri, regele care st]p`nea peste un
regat purta o coroan] de aur pe cap.
Era semnul distinctiv de cinste \i
autoritate. Dac] altcineva purta
coroana, f]r] s] fie rege, lumea 'l
numea nebun, sau cel pu[in un
m]sc]rici, un clovn. Purta coroan], dar
nu era rege. La fel este \i cu religia de
form]. Dac] nu ai o poc]in[]
adev]rat], degeaba te botezi; dac] nu
ai o dorin[] de slujire lui Dumnezeu,
degeaba vii la adunare; dac] nu te-ai
'ntors 'n mod real la Domnul, degeaba
e\ti membru 'n vreo biseric]; dac] nu
tr]ie\ti 'n sfin[enie \i cercetare,

degeaba iei Cina Domnului. Dac] nu ai
teama de p]cat \i dorin[a s] te apropii
de Dumnezeu, degeaba [ii postul.
Fiindc] atunci, ce se vede nu arat]
realitatea, atunci religia e un circ, \i
actorii sunt ni\te m]sc]rici. Atunci
religia e f][]rnicie goal] \i 'n\el]toare.

Postul are un aspect exterior, este
adev]rat! C]ci, de fapt, m] re[in de la
m`ncare, 'n mod special, dar scopul
este ca s] fiu mai aproape de Domnul.
M] re[in de la preocup]rile v]zute, ca
s] m] leg de cele nev]zute. Chiar 'n
mijlocul activit][ilor 'n care sunt obligat
s] fiu, g`ndul meu este focalizat spre
Dumnezeu 'n rug]ciune. M] re[in de la
lucrurile, chiar nevinovate 'n sine, dar
care 'mi fur] concentrarea spiritual]:
televizorul, ziarele, revistele. Scopul
tuturor acestor neg]ri exterioare este
interiorul. "nfr`narea exterioar] are
scopul eliber]rii interioare.

Fiindc] p]catul vine prin captarea
g`ndurilor, \i g`ndirea este punctul
vulnerabil prin care se introduce Satana
'n via[a noastr], noi vrem ca orice g`nd
s]-l facem rob ascult]rii de Hristos.
Prin g`ndire vin distorsiunile de
percepere a realit][ii din jur, \i tocmai
de aceea, trebuie s] revenim mereu la
Cuv`ntul lui Dumnezeu care s] ne
lumineaz] ochii min[ii. "n starea de
post, dorim s]-L avem numai pe
Hristos Domnul 'naintea noastr],
numai rug]ciune 'n activitate, numai
Cuv`ntul sf`nt 'n meditare, numai
apropierea de Dumnezeu 'n dorin[a
noastr]! "n starea de post, 'n[eleg c]
sunt doar cu Dumnezeu, \i sunt gata
s] ascult ce vrea s]-mi spun], \i s] fiu
deschis s]-I m]rturisesc ce m] doare.
"n starea aceasta, m] retrag 'n
sanctuarul tainic al inimii mele, 'n locul
de t]cere \i lini\te, ca s]-L aud pe
Dumnezeu. "nchid obloanele pentru
lume, ca s] deschid fereastra de sus.
M] retrag pe muntele 'nv]luit 'n norul
sfin[eniei lui Dumnezeu, ca s]-I 'n[eleg
mai bine bun]tatea \i dragostea.

Da, e drept, postul are un aspect
exterior, a\a cum oceanul are o
suprafa[] cu valuri care se v]d \i pe
care le po[i atinge. Dar adev]rata
realitate a oceanului nu sunt valurile, ci
ad`ncul! La fel este \i cu postul: Ce se
vede sunt doar ni\te valuri; adev]ratul
post e ad`ncul inimii care se vars]
'naintea lui Dumnezeu, ad`ncul 'n care
locuie\te "nsu\i Dumnezeu!

(Urmare 'n num]rul viitor)
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de William Tyndale

%"n Numele lui Isus
Hristos din Nazaret, pe
care voi L-a[i r]stignit,
dar pe care Dumnezeu
L-a 'nviat din mor[i...
"n nimeni altul nu este
m`ntuire: c]ci nu este
sub cer nici un alt
Nume dat oamenilor, 'n
care trebuie s] fim
m`ntui[i^

(Fapte 4:10, 12).

Fragment din lucrarea %O C]l]uz] pentru
"n[elegerea Sfintelor Scripturi^, tip]rit] 'n
1531, conceput] ca un prolog la traducerea
Bibliei la care lucra Tyndale. Lucrarea con[ine
%principiile primare^ de credin[] cre\tin], \i,
astfel, principiile c]l]uzitoare pentru
'n[elegerea Sfintelor Scripturi. Este totodat] \i
o pledoarie pentru r]sp`ndirea Bibliei 'n r`ndul
poporului, a tuturor oamenilor de orice limb].

Scriu aceste r`nduri ca s] ave[i
'n fa[] 'ntreaga Scriptur] deschis],
astfel ca 'ntotodeauna c`nd intra[i 'n
ea \i o citi[i s] nu pute[i dec`t s-o
'n[elege[i. Dac] am fi 'n aceste
lucruri ne\tiutori, 'ntreaga Carte ar fi
'nchis], \i atunci, cu c`t am citi-o,
mai orbi am fi...

Iubi[i fra[i, m] uime\te faptul c]
exist] unii care vorbesc 'mpotriva
traducerii Scripturilor 'n orice limb],
ca s] ajung] la orice om. Credeam c]
nu poate fi cineva at`t de orb 'nc`t s]
se 'mpotriveasc] luminii date celor
ce umbl] 'n 'ntuneric, unde mereu se
'mpiedic], \i unde 'mpiedicarea
'nseamn] pierzare ve\nic]. Credeam
c] nu poate fi cineva at`t de r]u 'nc`t
s] fie invidios c] al[ii ar avea lumina
pe care el o are. Credeam c] nu poate
fi cineva at`t de nechibzuit 'nc`t s]
spun] c] ceva bun este cauza r]ului,
\i c] 'ntunericul poate s] ias] din
lumin], \i c] minciuna cre\te din
adev]r. Eu \tiam c] lumina distruge

'ntunericul, \i adev]rul alung]
minciuna.

Cu toate acestea, fiindc] i-a
pl]cut lui Dumnezeu s] ne trimit]
nou] (chiar \i celor care nu s-au
g`ndit s] doreasc] acest lucru),
Scriptura 'n limba noastr] matern],
\i observ`nd c] la fiecare col[ sunt
'nv][]turi \i doctrine gre\ite; ca s] nu
v] l]sa[i 'n\ela[i de cineva, m-am
g`ndit s] v] scriu aceast] C]l]uz]
pentru 'n[elegerea Sfintei Scripturi,
ca s] umbla[i f]r] team], \i s] pute[i
deosebi lucrurile adev]rate de cele
false; \i, mai presus de toate, ca s] v]
aduc aminte de c`teva lucruri
necesare: Vechiul Testament, Noul
Testament, Moise, Hristos, natura,
harul, a lucra \i a crede, ca s] nu le
confund]m, \i s] nu ne 'nchipuim c]
Moise e Hristos \i Hristos e Moise,
iar harul s] nu-l confund]m cu legea,
s] nu dispre[uim dragostea lui
Dumnezeu \i s] neglij]m credin[a, s]
nu ne abatem de la 'n[elegerea
simpl] \i s] ajungem 'n dispute
complicate, ajung`nd s] ne cert]m
asupra unor cuvinte...

* * *
Despre Hristos este scris 'n

prologul de la Ioan 1. El este Acela,
din a C]rui plin]tate, sau din C]rui
bel\ug de abunden[], noi to[i am
primit har dup] har, sau favor dup]
favor divin. Aceasta 'nseamn] c]
Cinstea \i 'n]l[area pe care a dat-o
Dumnezeu Fiului S]u, ne-o d] \i
nou] tuturor celor care credem,
'mpreun] cu toate darurile harului, \i
le 'mparte a\a cum d] daruri un tat]
copiilor lui. Apostolul Pavel spune
despre %harul care ne-a fost dat 'n
Hristos Isus, 'nainte de ve\nicii!^
Deci Isus Hristos este Cel care aduce
dragostea lui Dumnezeu 'n noi, \i
lucrul acesta nu-l facem noi prin
faptele noastre. Hristos a fost 'n]l[at
de Dumnezeu mai presus de toate
lucrurile, \i e chemat 'n Scriptur],
%scaun al harului lui Dumnezeu^;
oricine alearg] la Domnul nu cap]t]
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altceva \i nu aude altceva de la
Dumnezeu dec`t 'ndurare \i mil].

"n Vechiul Testament se afl]
multe f]g]duin[e, care nu sunt
altceva dec`t Evanghelia dat] celor
care au crezut, pentru ca s] fie
m`ntui[i de m`nia legii. Iar 'n Noul
Testament legea e adeseori
men[ionat], ca s] condamne pe cei
care au uitat f]g]duin[ele.
"ntr-adev]r, legea \i harul nu pot fi
separate. Evanghelia \i f]g]duin[ele

sunt date celor care au con\tiin[a
ap]sat], \i au ajuns la disperare, \i
simt pericolul iadului \i al mor[ii
aduse de lege, \i sunt astfel robi
acestei legi. "n toate ac[iunile mele
trebuie s] am legea 'naintea ochilor,
ca s] m] condamne pentru
imperfec[iunea mea. C]ci tot ce fac,
oric`t a\ 'ncerca s] fie de bine, nu
este dec`t p]cat condamnabil, c`nd
este pus 'n fa[a legii, care 'mi
cerceteaz] inima \i ad`ncul fiin[ei

mele. Fiindc] nu pot s] scap de legea
aceasta, m] smeresc 'n duhul meu,
ca s] dau laud] \i cinste numai lui
Dumnezeu, recunosc`nd c] numai
El este neprih]nit, iar eu sunt 'n p]cat
\i sub pedeaps]. Dar trebuie s] am \i
f]g]duin[ele lui Dumnezeu 'naintea
ochilor mei, ca s] nu ajung 'n
disperare. "n ele v]d 'ndurarea lui
Dumnezeu, mila \i bun]voin[a Lui
fa[] de mine prin s`ngele Fiului S]u,
Isus Hristos, care a f]cut isp]\ire
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C`t cost] o Biblie?

Pe William Tyndale l-a costat via[a!

Pe c`nd era 'nc] t`n]r, ca student la

Oxford, a sim[it dorin[a ca s] traduc]

Biblia 'n limba poporului englez. Pe

atunci singura Biblie care era cunoscut]

'n Anglia era Biblia 'n limba latin], \i era

folosit] doar la biserici 'n slujba c`ntat]

de preo[i. Biblia 'n limba latin] era

singura Biblie legal], autorizat].

Oamenii de r`nd erau complet ne\tiutori

de Sfintele Scripturi, fiindc] nu aveau

Biblia 'n casele lor, \i la biserici n-o

'n[elegeau. Pasiunea vie[ii lui Tyndale a

fost s] dea poporului s]u Biblia, s-o

poat] to[i citi, de la curtea palatului p`n]

la ultimul plugar.
Cei care se 'mpotriveau traducerii

Bibliei erau tocmai preo[ii. Tyndale a
emigrat 'n Germania \i Belgia, de unde
trimetea 'n Anglia fascicole din Biblia
tradus] de el. A fost tr]dat, prins \i
condamnat. A fost executat 'n 1536
pentru vina de a fi tradus Biblia 'n limba
englez]. Avea numai 42 de ani, \i a v]zut
tip]rit doar Noul Testament \i c`teva
por[iuni din Vechiul Testament. Ultima
lui rug]ciune 'nainte s] fie ars pe rug, a
fost: %Doamne, deschide ochii regelui
Angliei!^ 75 de ani mai t`rziu,
traducerea f]cut] de Tyndale era
p]strat] (cam 90 la sut]) 'n noua edi[ie a
celei mai populare c]r[i p`n] ast]zi 'n
limba englez], Biblia!

C`t pre[uie\ti tu Cuv`ntul lui
Dumnezeu?



pentru toate imperfec[iunile mele, \i
a 'mplinit pentru mine tot ce trebuia
'mplinit.

A\ vrea s] observa[i cele dou]
categorii de oameni care se 'n\eal].
"nt`i, sunt acei care vor s] devin]
neprih]ni[i prin faptele lor,
ferindu-se de lucrurile pe care legea
le opre\te, \i 'mplinind lucrurile pe
care legea le cere. Ace\tia se
compar] pe ei 'n\i\i cu al[i p]c]to\i,
se cred drep[i uit`ndu-se la al[ii, \i 'i
condamn] pe ceilal[i p]c]to\i. Ei
pun o basma pe fa[a lui Moise, ca s]
nu vad] c] lege cere s] aib]
dragostea 'n inima lor, \i c]
dragostea este 'mplinirea legii. Dac]
ar 'mplini legea, n-ar condamna pe
al[ii. %Dragostea acoper] o
sumedenie de p]cate,^ spune
apostolul Petru 'n prima sa Epistol].
|i pe cine iubesc din inim], pe acela
nu-l condamn \i nici nu-i [in
socoteala p]catelor, ci 'i suf]r
sl]biciunile \i imperfec[iunile, ca o
mam] care '\i iube\te copilul \i 'i
sufer] r]ut][ile p`n] cre\te om mare.

Mai sunt 'n\ela[i aceia care, f]r]
nici o fric] de Dumnezeu, se arunc]
'n tot felul de vicii cu toat] patima
sufletului lor, desconsider`nd legea
lui Dumnezeu (sub st]p`nirea c]reia
sunt de fapt prin\i 'n captivitate), dar
care '\i spun c] Dumnezeu e bun \i
c] Isus Hristos a murit pentru ei, \i
'\i 'nchipuie c] aceaste visuri pe care
\i le imagineaz] sunt credin[a
m`ntuitoare pe care o laud] at`t de
mult Scripturile. Nu, aceasta nu este
credin[], ci doar o orbire nebun],
care se na\te din firea lor corupt]. Nu
este de la Duhul lui Dumnezeu, ci de
la diavolul care 'i 'nva[] s]-\i pun]
'ncrederea 'ntr-un om ('n pap]), de la
care s] aib] iertarea de p]cate, \i nu
'n s`ngele M`ntuitorului nostru Isus
Hristos. Dar adev]rata credin[] este,
a\a cum o arat] apostolul Pavel,
darul lui Dumnezeu, care este dat
celor p]c]to\i, dup] ce asupra lor a
lucrat legea \i le-a produs ru\inea

fa[] de p]cate, disperarea fa[] de
starea 'n care se afl], \i groaza de iad.

Cei care au credin[a adev]rat]
dau dreptate legii, fiindc] este
dreapt] \i bun]; \i dau dreptate lui
Dumnezeu care a 'ntocmit-o, \i se
bucur] 'n poruncile ei (de\i nu pot s]

le 'mplineasc], din cauza sl]biciunii
lor); \i resping tot ce opre\te legea
(de\i nu 'ntotdeauna pot s] evite
lucrurile oprite). Marele lor necaz
este c] nu pot s] 'mplineasc] voia lui
Dumnezeu prin lege. De aceea
Duhul Sf`nt, care este 'n ei, strig] zi
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"n biserica din Windsor a avut loc un eveniment de seam] la
data de 26 noiembrie anul trecut, anume botezul a trei tineri din
biserica noastr]. "ntre ace\tia s-a aflat \i b]iatul meu cel mai mare,
Emanuel T]tar, iar ceilal[i doi, Tudor Pop \i Silviu P]\c]l]u. Acesta
a fost cel de-al doilea botez dup] cel din septembrie 1999, \i dup]
o pauz] de ani de zile f]r] botezuri. Cu 'nceputul anului 1999,
Dumnezeu ne-a ascultat rug]ciunile noastre de ani \i ani, \i ne-a
umplut biserica. V] putem spune c] la botez a fost un program
'nc]rcat, de peste trei ore, binecuv`ntat de Domnul cu cor,
fanfar], grup de tineri veni[i din Kitchener \i Detroit. Au fost
prezen[i fra[ii p]stori musafiri: fratele Dr]goi \i fratele Beni Cocar.
Botezul a fost oficiat de pastorul bisericii, fratele Ioachim {unea.
Biserica a fost plin] \i serviciul s-a [inut 'ntr-o cl]dire mai mare
dec`t a noastr]. Dup] program a urmat o mas] bogat] pentru to[i
cei veni[i.

Ne-am bucurat 'n Domnul, iar eu, personal, 'i mul[umesc lui
Dumnezeu c] a 'nceput s]-i cheme la El \i pe copiii no\tri.
A\tept]m ca Domnul nostru s] lucreze \i 'n continuare, s] mai
str`ng] 'n bra[ul S]u cel Sf`nt \i pe ceilal[i copii ai no\tri, \i alte
suflete s]-L urmeze prin leg]m`ntul 'n ap]. A Lui s] fie slava \i
gloria 'n veci!

� sora Lia T]tar (Windsor, Canada)

Botez

la

Windsor,

Canada



\i noapte dup] ajutor, cu lacrimi
(cum spune apostolul Pavel), \i cu
suspine negr]ite.

Primii, adic] cei care '\i caut]
neprih]nirea prin faptele lor, nu
recunosc lucrarea interioar] a legii,
\i nici nu se desfat] 'n ea, ci tr]iesc
ca \i cum legea nici n-ar exista.
Ace\tia nu dau dreptate lui
Dumnezeu, ci "l privesc ca despot.
Nici nu le pas] de f]g]duin[ele Lui,
ci vor prin puterea lor s] fie ei 'n\i\i
proprii lor m`ntuitori. Ei nu dau
slav] lui Dumnezeu, de\i cu gura
spun c] "i dau slav].

Cei din a doua categorie, cei care
tr]iesc 'n fire, ca ni\te porci 'n
murd]ria lor, nu se tem nici de
Dumnezeu 'n legea Lui, nici nu "i
sunt mul[umitori pentru f]g]duin[ele
Lui \i pentru harul care a fost adus
prin Hristos tuturor celor care cred 'n
El.

Adev]ra[ii cre\tini '\i dau seama
c] legea are dreptate, \i "l recunosc
pe Dumnezeu ca Autorul ei. Ace\tia
afirm] c] Dumnezeu e drept s]
condamne p]catul. Dar ei cred 'n
f]g]duin[ele lui Dumnezeu, \i se
'ncred 'n credincio\ia Lui pentru
'mplinirea f]g]duin[elor Lui. Prin
lege, ei simt condamnarea p]catelor
\i a tuturor faptelor lor, \i dau slav]
lui Dumnezeu. Crez`nd 'n
f]g]duin[ele lui Dumnezeu, ei se
reazim] 'ntru totul pe lucrarea
Domnului Isus Hristos, astfel c] 'n
toate "l cinstesc \i "l sl]vesc pe
Dumnezeu.

Din fire, prin c]derea lui Adam
'n p]cat, suntem fii ai m`niei, adic]
mo\tenim m`nia lui Dumnezeu
peste noi din cauza p]c]to\eniei pe
care o avem... "n har, suntem sco\i
din Adam, care este temelia tuturor
relelor, \i suntem altoi[i 'n Hristos,
Care este r]d]cina bun]t][ii. "n
Hristos, Dumnezeu ne-a iubit 'nainte
ca s] existe lumea, \i ne-a preg]tit s]
avem parte de cuno\tin[a Fiului S]u
\i a iubirii Lui. �

O nou] Cas] de Rug]ciune

deschis] la C`mpina, jude[ul

Prahova

Scrisoare de la Biserica Cre\tin]
Baptist] %Maranata,^ din C`mpina,
jude[ul Prahova: C]tre revista cre\tin]

%Lumin]torul^

Iubi[i fra[i!
Apreciez foarte mult

con[inutul revistei Lumin]torul, \i
pe aceast] cale, 'mi exprim
dorin[a de a v] solicita un num]r
de reviste care s] fie trimise la
Comunitatea Baptist] Bucure\ti,
str. D`mbovi[ei, nr.9-11 sector 6,
cod 77578, pentru a face bucurie
p]storilor din cadrul Comunit][ii
noastre. Solicit acest lucru 'n
Numele Domnului Isus, prin
harul C]ruia slujesc ca pastor 'n
Biserica din C`mpina \i Valea
Prahovei, \i ca pre\edinte la
Comunitatea Baptist] Bucure\ti.

"n duminica de 10
septembrie 2000 a avut loc
inaugurarea noului loca\ de
'nchinare a Bisericii Cre\tine
Baptiste %Maranata^ din
C`mpina, unde pe l`ng] fra[ii
p]stori \i un mare num]r de

credincio\i \i oficialit][i ale
ora\ului, a participat \i fratele
Gic] G]l][eanu din Biserica
Baptist] Rom`n] %Betania^ din
Los Angeles.

V] mul[umim pentru tot ceea
ce face[i pentru lucrarea
Domnului din Rom`nia \i dorim
ca Dumnezeu s] v]
binecuvinteze.

Pastor Vasile Ion
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Aspect de la deschiderea casei de rug]ciune a
Bisericii Baptiste %Maranata^ din
C`mpina, jude[ul Prahova, la 10
septembrie 2000.

"n 1735 Wesley a venit ca misionar anglican 'n America, statul Georgia. Dar a

e\uat 'n mod tragic. Chiar a doua zi dup] sosirea sa 'n America, 'n discu[ia cu

un pastor moravian (%Fra[ii Moravieni^ erau credincio\i pieti\ti), Wesley \i-a

dat seama c] el 'nsu\i nu era n]scut din nou. "ntreb]rile acelea i-au deschis

ochii. Iat] ce scrie el 'n jurnalul de zi, la data de 7 februarie 1736.:

Mi-a zis: %Frate, vreau s] te 'ntreb una sau dou] 'ntreb]ri. Ai m]rturia
'n sufletul t]u? Are Duhul lui Dumnezeu 'mpreun] cu duhul t]u m]rturia
c] e\ti copil al lui Dumnezeu?^

Am fost surprins \i n-am \tiut ce s]-i r]spund.
El a observat ezitarea mea \i m-a 'ntrebat: %"l cuno\ti pe Isus Hristos?^

Am stat pu[in \i apoi i-am r]spuns: %|tiu c] este M`ntuitorul lumii^.
%Adev]rat, dar \tii c] [i-a iertat p]catele tale?^ I-am r]spuns: %Sper c] a
murit \i pentru ele, ca s] m] salveze...^ A mai ad]ugat: %E\ti sigur 'n
inima ta c] e\ti m`ntuit?^ I-am r]spuns: %Da, sunt!^ "ns] mi-e team] c]
au fost doar vorbe goale.

Iubite cititor, ai 'n inima ta siguran[a m`ntuirii prin Isus Hristos?



O prezentare 'n fa[a Comisiei

Judiciare a Statelor Unite ale

Americii

Joi, 27 mai 1999, Darrell Scott,

tat]l elevei Rachel Scott, victim] a

masacrului de la liceul Columbine, din

ora\ul Littleton, Colorado, a fost

invitat s] prezinte o depozi[ie 'n fa[a

reprezentan[ilor de la Comisia

Judiciar] a Camerei Reprezentan[ilor

din Congresul american. Lucrurile pe

care le-a spus Darrell Scott

conduc]torilor na[iunii americane cu

prilejul acestei 'nt`lniri, sunt 'n totul

adev]rate, dar 'n acela\i timp foarte

dureroase. Nu putem \ti dac]

demnitarii americani au fost gata s]

primeasc] ceea ce li s-a spus. Dar

fiecare p]rinte, fiecare 'nv][]tor,

fiecare politician, fiecare sociolog \i

psiholog \i fiecare expert trebuie s]

aud] cuvintele acestei m]rturii.

Cuvintele lui Darrell Scott spuse cu

curaj sunt puternice \i p]trunz]toare.

F]r] 'ndoial], Dumnezeu l-a trimis pe

acest om ca s] fie o voce care strig]

'n pustie. "n cele ce urmeaz], ve[i afla

un scurt fragment din depozi[ia

f]cut] de un tat] care \i-a pierdut o

fiic] 'n furtuna urii inspirate de lume

\i de cel r]u:

%..."nc] de la 'nceputurile
crea[iei a existat bine \i r]u 'n inima
oamenilor. Cu to[ii purt]m 'n noi o
s]m`n[] de bun]tate, sau de violen[].
Moartea scumpei mele fiice, Rachel
Joy Scott, c`t \i moartea eroic] a
profesorului \i a celor unsprezece
copii care au murit atunci, nu trebuie
s] fie 'n zadar. S`ngele lor strig]
dup] r]spunsuri.

Primul act de violen[] 'nregistrat
pe paginile Scripturii este uciderea
lui Abel de c]tre fratele s]u Cain. Nu

unealta care a produs crima a fost
vinovat]. Nici vreo organiza[ie
na[ional] de arme. Adev]ratul
uciga\ a fost Cain, iar adev]ratul
motiv al uciderii se g]sea 'n inima lui
Cain. "n zilele care au urmat
tragediei de la Columbine, am r]mas
surprins de c`t de repede au 'nceput
degetele s] arate 'nspre grupuri ca
Asocia[ia Na[ional] a Armelor
(NRA). Eu nu sunt membru al
acestei organiza[ii, \i nu m] ocup
nici cu v`n]toarea. Nici cel pu[in nu
am o pu\c]. Nu m] aflu aici ca s] iau
ap]rarea sau s] reprezint NRA,
pentru c] nu cred c] aceast]
organiza[ie este r]spunz]toare
pentru moartea fiicei mele. Nu cred,
deci, c] NRA are nevoie de ap]rare.
M-a\ opune categoric acestei
organiza[ii dac] a\ crede c] a avut
ceva de-a face cu moartea fiicei
mele. Dar sunt aici, ast]zi, s] declar
c] masacrul de la Columbine nu a
fost doar o tragedie, ci a fost un semn
de dec]dere spiritual] care ar trebui
s] ne for[eze s] privim la adev]rata

vin]. "n mare parte, vinov][ia se afl]
aici, 'n 'nc]perea aceasta, 'n spatele
degetelor acuzatoare ale celor care
conduc aceast] [ar].

"n urm] cu patru zile am
scris ni\te versuri care
exprim] clar ce simt. Am
scris 'nainte ca s] \tiu c]

ast]zi voi vorbi 'n fa[a
dumneavoastr].

Legile pe care le da[i ignor]

nevoile noastre ad`nci,

Cuvintele v] sunt goale \i f]r]

nici un rost,

Ne-a[i luat mo\tenirea,

|i ne-a[i impus legi care se

ridic] 'mpotriva unei simple
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Rachel Scott

Cuvintele scrise de mama tinerei Rachel la
'nmorm`ntare, a\ezate pe sicriu: Iubire,
E\ti tot ce \i-a putut dori o mam] s]
cear] de la Dumnezeu 'ntr-o fiic]. Te
iubesc a\a de mult!... Mama

� Rubrica tineretului



rug]ciuni 'n \coli.

|i azi se aud 'mpu\c]turi 'n

s]lile de clas],

Iar copiii, comorile noastre

scumpe, cad uci\i.

C]uta[i pretutindeni r]spunsuri

pentru 'ntrebarea %De ce?^

Dar, da[i reguli restrictive \i

legi dup] placul vostru,

|i nu 'n[elege[i c] ceea ce ne

trebuie este Dumnezeu!

Ca oameni avem \i o dimensiune
spiritual]. Atunci c`nd refuz]m s]
recunoa\tem aceast] dimensiune,
creem un gol care d] voie diavolului,

cu prejudicii \i ur], s] n]p]deasc]
fiin[ele noastre. Influen[ele
spirituale au fost prezente
'ntotdeauna 'n sistemul nostru de
educa[ie, 'n istorie. Multe dintre
universit][ile noastre au 'nceput sub
form] de seminarii teologice. Acesta
este un adev]r de necontestat.
Atunci, ce s-a 'nt`mplat cu [ara
aceasta? Am refuzat s]-L onor]m pe
Dumnezeu, \i f]c`nd a\a am deschis
u\a larg pentru ur] \i violen[]. |i
c`nd se 'nt`mpl] o tragedie ca cea de
la Columbine, politicienii caut]
imediat s] fac] legi noi, care s] ne
restr`ng] \i mai mult libert][ile
personale. Nu de legi noi, avem
nevoie. Eric \i Dylan nu puteau s] fie
opri[i de c]tre detectoarele de metal.
Nici o lege 'mpotriva armelor nu va
fi 'n stare vreodat] s] opreasc] pe
cineva care pl]nuie\te un asemenea
masacru luni 'n \ir. Adev]ratul

r]uf]c]tor se afl] 'n inimile noastre.
Pozi[iile politice sau legisla[iile
restrictive nu sunt r]spunsul.

Cheia se afl] 'n m`inile tinerilor
no\tri. Exist] o trezire spiritual] care
nu poate fi stins]. Nu avem nevoie de
mai mult] religie, sau de al[i
evangheli\ti la televizor care s]
'ncerce s] ne dea solu[iile lor. Nu de
biserici cu cl]diri impozante de
milioane de dolari avem nevoie. Ci
avem nevoie de o schimbare a inimii,
de o recunoa\tere 'n umilin[] a
faptului c] aceast] na[iune a noastr]
a fost 'ntemeiat] pe principiile

simple ale 'ncrederii 'n
Dumnezeu, \i s] ne
'ntoarcem la ele.

"n timp ce fiul meu,
Craig, st]tea ascuns sub
o mas] din bibliotec],
v]z`ndu-i pe doi
prieteni de-ai lui
'mpu\ca[i 'naintea
ochilor lui, nu a pregetat
a se ruga 'n \coal]. Oare
cum ar putea vreun
politician s] spun] c] nu

avea dreptul s] se roage 'n \coal]?
Provoc pe fiecare t`n]r din

America \i din lumea 'ntreag] s]
recunoasc] faptul c] la 20 aprilie
1999, la liceul Columbine din
Littleton, rug]ciunea a fost introdus]

din nou 'n \coli. Nu l]sa[i ca
rug]ciunile tinerilor de acolo s] fie
'n zadar. Ave[i curajul de a 'ncepe
noul mileniu cu o ignorare sacr] fa[]
de legislatura care se opune
dreptului nostru de a comunica cu
Dumnezeu. Iar celor care sunte[i
gata s] ar]ta[i cu degetul \i s]
condamna[i pe cei ce se roag], v] fac
o simpl] provocare: Cerceta[i-v]
inimile voastre 'nainte de a arunca
prima piatr]!

Moartea fiicei mele nu va fi 'n
zadar! Tinerii acestei []ri nu vor
'ng]dui o astfel de soart]!^�

O alt]
c]l]torie
misionar] 'n
Australia

de Petru Popovici

Aceasta a fost cea de a noua
c]l]torie misionar] pe care am
f]cut-o 'n Australia. La cererea
fra[ilor din Biserica %Maranata^ \i a
celor din Prima Biseric] Baptist]
Rom`n] a Australiei, din
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Nu de biserici cu cl]diri impozante de

milioane de dolari avem nevoie. Ci

avem nevoie de o schimbare a inimii,

de o recunoa\tere 'n umilin[] a

faptului c] aceast] na[iune a noastr] a

fost 'ntemeiat] pe principiile simple

ale 'ncrederii 'n Dumnezeu, \i s] ne

'ntoarcem la ele.



Melbourne, \i dup] ce ne-am rugat 'n
sensul acesta, pe data de 5 decembrie
2000, am plecat cu so[ia cu avionul
din Atlanta, am f]cut un stop la
Chicago, altul la Los Angeles, altul
la Sydney \i apoi pe 7 decembrie am
aterizat la Melbourne. Mai ales la
v`rsta mea de 83 de ani, lunga
c]l]torie, care a durat vreo 23 ore, nu
a fost u\oar], dar "i mul[umim
Domnului din tot sufletul, c]ci ne-a
purtat de grij]. Nu am fost bolnavi
nici o zi. De fapt, acolo e var] acum,
cu timp frumoas, cu bel\ug al
c`mpului, era vremea seceri\ului, cu
flori \i fructe coapte.

Am vizitat 7 din cele 8 biserici
baptiste rom`ne din Australia, plus
biserica baptist] maghiar] \i o
biseric] penticostal]. Cea de-a 8-a
biseric] baptist] rom`n] fiind prea
departe, la Perth, extrema de vest, nu
am vizitat-o. În s]pt]m`na 8 -14
decembrie, am avut evangheliz]ri la
biserica %Maranata^ din Melbourne,
unde e p]stor fr. Grigore {urcan.
Biserica are vreo 75 membri \i un
larg loca\ de 'nchin]ciune. Uneori se
adun] la 'nchin]ciune 'n jur de 100.
Au un cor condus de D. Micu[ \i D.
Catrin[a. Apoi am trecut la Prima
Biserica unde este p]stor fr. Belciu
Busuioc. Acolo sunt vreo 200
membri, iar la servicii iau parte
250-300. Ei au cor mixt, cor
b]rb]tesc, fanfar] \i orchestr]. L.a
evangheliz]ri a luat parte mult
popor. Au fost suflete care s-au
predat Domnului.

Duminic], 17 decembrie, la
Prima biseric] a fost serviciul de
ordinare a fr. Daniel Nicolici pentru
biserica baptist] din partea de vest,
unde a fost p]stor fr. Dr. Titus Dan,
care se pensioneaz]. În dou]
duminici am vizitat \i acea biseric].
Sunt vreo 30-35 membri. Ei folosesc
o cl]dire a Bisericii Anglicane cu
vreo 80 de locuri. C`nd am fost noi a
fost plin].

S]rb]toarea Na\terii Domnului
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am petrecut-o cu fra[ii din cele patru
Biserici din Melbourne. La biserica
%Harul^ e p]stor fr. Mircea
Achetr]ri[ei. Ei au vreo 30-40 de
membri.

Pe 27 decembrie am plecat cu o
ma\in] cu fratele Micu[i \i Guia la
Adelaide; un ora\ mai spre vest. A
fost un drum lung de peste 600 km.
Acolo biserica are vreo 65 membri,
dar se adun] pentru 'nchin]ciune 'n
jur de 100, iar p]stor este fratele
Alois Schneider. Am avut \i la ei
evangheliz]ri, precum \i Revelionul
\i diminea[a de Anul Nou. Fiindc] la
amiaz] un frate din Melbourne avea
s] se 'ntoarc] 'napoi, am plecat de la
biseric] direct la drum spre
Melbourne \i am ajuns acolo
noaptea. Între 2 \i 9 ianuarie 2001,
am petrecut din nou 'n bisericile din
Melbourne.

Pe data de 10 ianuarie 2001, am
plecat cu avionul la Sydney. Acolo e
p]stor fr. Ovidiu Oprea, ce a venit
din Timi\oara \i a f]cut Seminarul 'n
Australia. Sunt vreo 50-60 membri.
Ei s-au unit cu o biseric] australian]
\i duminic] diminea[a au serviciu 'n
limba englez], iar la ora 11 au 'n
lima rom`n]. |i la ei am fost la
c`teva servicii.

Între 17 \i 24 ianuarie am fost la
Brisbane, ora\ mai la nord de
Sydney, cu o clim] tropical]. Acolo
sunt dou] biserici rom`ne: una cu fr.
Dorel Br`nda\, p]stor, cu vrreo 35

membri, alta cu fr. Pavel Pen[a cu
vreo 25-30 membri. Am vestit
Cuv`ntul Domnului \i la unii \i la
al[ii, precum \i 'n biserica fra[ilor
penticostali.

Pe 24 ianuarie ne-am re'ntors la
Melbourne, unde am petrecut cu
fra[ii din trei biserici. S`mb]t] 27
ianuarie mi s-a cerut de Dl. Benone
Todica un interviu pentru programul
rom`nesc de televiziune. Duminic]
am predicat de patru ori 'n trei
biserici. Luni seara 29 ianuarie am
avut o 'ntrunire cu p]storii \i fra[ii
lucr]tori din Melbourne, iar mar[i
diminea[a 30 ian.2001 la ora 11,40,
am plecat cu avionul spre Los
Angeles \i am ajuns tot mar[i
diminea[a la ora 6 la Los Angeles
(am ajuns mai degrab] dec`t am
plecat!), iar la ora 9 seara am ajuns
acas] la Atlanta. Domnul singur
merit] toat] slava pentru tot ce a
lucrat prin noi!�

S]rb]toare la Ia\i
la Biserica Cre\tin] Baptist]

%Sf`nta Treime^

%L]uda[i pe Domnul! C`nta[i
Domnului o c`ntare nou],
c`nta[i laudele Lui 'n adunarea
credincio\ilor Lui!^ (Ps. 149:1).
Suntem o biseric] nou]. Am luat

fiin[] odat] cu re'noirea naturii,
atunci c`nd Dumnezeu trimite
adierea unui aer c]ldu[ \i toat]
natura re'nvie. C`nd au trecut 'n
1995 lunile \i zilele 'nfrigurate
cu z]pad] \i 'nghe[, 'n luna
martie, dintr-o convalescen[],
Dumnezeu ne-a dat via[] \i un
nume: %Sf`nta Treime.^ Nu
avem loca\ de 'nchin]ciune \i a
trebuit s] locuim 'n cort str]in.
Dar Dumnezeu este bun \i
bun]tatea Lui [ine 'n veac.
Dumnezeu este dragoste \i ne-a
iubit \i ne-a purtat de grij].
Mul[umim lui Dumnezeu pentru
jertfa depus] de fra[ii din
Rom`nia, Anglia \i America,
printre care \i fratele G]l][eanu,
care ne-au ajutat. "n ziua de 27

septembrie 1999 a avut loc
inaugurarea \i dedicarea noului
loca\ de 'nchinare, a fost o
s]rb]toare deosebit]. Au
participat: fratele Gic]
G]l][eanu, ca invitat de onoare,
fratele Dinu Pop, p]storul
bisericii %Sf`nta Treime,^ fratele
Chivoiu Ionel, p]stor la Bac]u,
fratele Dimitriu Ion, p]stor la
biserica din Vaslui, fratele
Cosmiuc Pavel, p]stor la
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biserica din F]lticeni, Suceava,
fratele Vasiliu Florin, p]stor la
biserica nr.1 (S]r]rie 32), Ia\i,
fratele Popescu Adrian din
S.U.A. (care a avut \i un mesaj
scurt biblic). A participat \i
fanfara de la Cioc`rle\ti,
Sc`nteia, care a l]udat pe
Domnul prin c`nt]ri. Dumnezeu
a dat o mare binecuv`ntare.

"n ziua de 24 septembrie
2000, a fost un serviciu divin de
mul[umire, cu ocazia 'mplinirii
unui an de la dedicarea
bisericii. Am mul[umit pentru
multele binecuv`nt]ri primite 'n
acest loca\. Printre invita[i l-am
avut din nou pe fratele
G]l][eanu din Los Angeles, care
a avut un mesaj biblic, apoi
fratele p]stor Dinu Pop a avut un
mesaj de mul[umire \i cu
'ntreaga biseric] am 'n]l[at
rug]ciuni de mul[umire.

%Aceasta este o cinste
pentru to[i credincio\ii Lui.
L]uda[i pe Domnul!^ (Ps.149:9b)

Socianu Corneliu,
secretarul bisericii
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Inaugurare \i ordinare la Beaverton, Oregon
"n duminica de 14 ianuarie 2001 'n ora\ul Beaverton, de l`ng]

Portland, a avut loc deschiderea unei noi biserici, Biserica
Baptist] Rom`n] din Beaverton. Totodat] a avut loc \i ordinarea
fratelui Eusebiu Rusu, care a urmat cursurile la Institutul Teologic
Baptist din Bucure\ti, ca p]stor al noii biserici.

La acest eveniment au participat peste dou]sute cinzeci de
persoane \i un num]r de cinci p]stori. Fratele p]stor Ioan Brisc a
fost 'nso[it de corul Bisericii Baptiste Rom`ne din Portland. S-a
creat o atmosfer] cereasc] prin c`nt]rile de laud] \i 'nchinare,
c`nt]rile corului dirijat de fratele Iovan Miclea, \i mesajele aduse
de fra[ii p]stori.

Mesajul de inaugurare a fost rostit de fratele Ioan Brisc,
secretarul Asocia[iei, iar la serviciul de ordinare Cuv`ntul lui
Dumnezeu a fost rostit de fratele Aurel Popescu. Fra[ii p]stori
americani, reprezentan[i de la Northwestern Baptist Convention,
au avut mesaje de 'ncurajare. exprim`ndu-\i bucuria de a
participa la acest 'nceput.

Ne rug]m ca Dumnezeu s] binecuvinteze cu mult har aceast]
biseric] pentru comunitatea rom`n] din zon].

� Constantin Costiuc

Har ieftin este atunci c`nd

predic]m iertarea f]r] poc]in[],

botezul f]r] disciplina bisericeasc],

'mp]rt]\ania f]r] m]rturisirea

p]catelor, isp]\ire f]r] jertf]. Har

ieftin 'nseamn] har f]r] ucenicie,

har f]r] cruce, har f]r] Isus Hristos

cel viu \i 'ntrupat.

Harul adev]rat este scump
fiindc] ne cere s] urm]m, \i e har
fiindc] ne cere s]-L urm]m pe

Hristos. E scump fiindc] 'l cost] pe

om 'ns]\i via[a lui, \i e har fiindc] 'i

d] omului singura via[] adev]rat].

E scump fiindc] condamn] p]catul,

\i e har fiindc] 'l face neprih]nit pe

p]c]tos. Mai presus de toate, e

scump fiindc] L-a costat pe

Dumnezeu chiar via[a Fiului S]u!

Dietrich Bonhoeffer, 1937



S] fim
purt]toare

de ve\ti
bune

de Ana Sarbu-Irimia,

San Ramon-California

%Femeile aduc]toare de ve\ti

bune sunt o mare o\tire!^

(Psalmul 68:11)

Cu ajutorul Domnului a\ dori s]
m] num]r printre aduc]toarele de
ve\ti bune, \i ceea ce scriu acum s]
constituie o 'ncurajare pentru to[i cei
ce vor citi.

Prin harul lui Dumnezeu am
f]cut o vizit] 'n Romania, 'n prima
parte a lunii noiembrie anul trecut,
'mpreuna cu so[ul. A fost o mare
binecuv`ntare pentru noi aceasta
c]l]torie. Principalul motiv al vizitei
noastre, a fost acela de a participa la
deschiderea unui nou loca\ de
'nchin]ciune 'n ora\ul Abrud, din
Mun[ii Apuseni. Am petrecut clipe
minunate \i am sim[it din plin
puterea divin] at`t 'n ziua
deschiderii noului loca\ de
'nchin]ciune, c`t \i 'n urm]toarele
zile de evanghelizare. Cuv`ntul
Sf`nt a p]truns \i a deschis multe
inimi care s-au predat Domnului.

Acest loca\ de 'nchin]ciune s-a
ridicat cu ajutorul lui Dumnezeu,
prin slujirea unei tinere familii de
rom`ni din Arizona care de doi ani
misioneaz] 'n Rom`nia. Domnul a
folosit aceasta familie 'n mod
deosebit \i a adus o raz] luminoas]
'n aceast] parte izolat] a []rii, unde
accesul este mai greu. Mi-am putut
da seama c] Dumnezeu se folose\te
\i azi de femei %binecuv`ntate^ ca

s]-|i arate slava \i s]-|i fac]
Numele de cinste. Am constatat
acest lucru at`t 'n biserica din
Abrud, c`t \i 'n alte biserici pe care
le-am vizitat \i am v]zut c`t de
important este ca \i surorile s]-\i
aduc] aportul lor 'n lucrarea
Domnului.

Pe sora Noemi o folose\te
Dumnezeu 'n acea regiune a
Mun[ilor Apuseni, s] fie o m]rturie
de %copil al Domnului^. Ea este
implicat] 'n lucrarea de studiu biblic
cu surorile din biseric] \i totodat]
[ine cursuri de limba englez] cu
copii, tineri, \i cu to[i cei interesa[i.
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� Rubrica surorilor

Biserica Baptist] %Harul^ din ora\ul Abrud, jude[ul Alba, mul[ume\te tuturor
fra[ilor \i surorilor care au contribuit financiar la construirea noului nostru loca\ de
'nchin]ciune cu 300 de locuri. Construc[ia a 'nceput la data de 6 iunie 1999, iar pe data de
5 noiembrie 2000 a avut s]rb]toarea de inaugurare. La aceast] s]rb]toare au fost prezen[i
fra[i p]stori rom`ni \i americani care au vestit Cuv`ntul Domnului. Dup] inaugurare a
avut loc o serie de evangheliz]ri c`nd fratele Mihai S`rbu, din San Leandro, a vestit cu
mult] putere Cuv`ntul Domnului. Ne rug]m ca Domnul s] binecuvinteze 'n continuare
lucrarea Lui pe 'ntregul p]m`nt. (p]stor George Gligor)



Pentru c] distan[ele sunt destul de
mari 'n acea regiune muntoas] \i nu
prea sunt mijloace de transport,
aceast] sor] aduce la Casa
Domnului, cu ma\ina ei, surori mai
'n v`rst], ori suferinde, care nu pot
veni pe jos.

Un alt caz care m-a impresionat
este al unei surori de profesie medic
stomatolog, dintr-o biseric] de [ar]
de pe Valea Ha[egului. Am vizitat
aceast] biseric] \i mi-am putut da
seama de impactul pozitiv pe care
aceast] sor] 'l are. "ntr-o biseric] de
oameni simpli, sora este implicat] 'n
studierea Cuv`ntului \i totodat] 'n
acordarea ajutorului material \i
spiritual pentru sus[inerea lucr]rii
din biseric].

Sunt multe nevoi materiale \i
spirituale 'n bisericile din Rom`nia
\i doresc s] 'ndemn toate surorile din
Asocia[ia noastr], ca 'n m]sura 'n
care putem s] ajut]m \i noi lucrarea
Domnului de acolo. Cu surorile din
biserica din San Ramon, California,
am hot]r`t s] sponsoriz]m o sor]
nev]z]toare din Buzia\ (Ani\oara
Dinea), a c]rei so[, fost slujitor al lui
Dumnezeu, a trecut la Domnul, \i ea
a r]mas v]duv] cu dou] fete. Nu ne
cere Dumnezeu s] facem lucruri
mari, dar ne spune c] %cine \tie s]
fac] un bine \i nu-l face, s]v`r\e\te
un p]cat^ (Iacov 4:17). Iat] de ce
doresc ca acest mesaj s] constituie o
adev]rat] provocare la dragoste \i la
fapte bune.�

Biserica %Providen[a^ din
Greenfield, Massachusetts:
Har \i pace din partea Domnului
nostru Isus Hristos!

La noi lucrarea merge bine
cu ajutorul Domnului. Ne
bucur]m c] Dumnezeu este cu
noi. S]rb]toarea Na\terii
Domnului \i a 'nceputului de an
ne-au adus deosebit]
binecuv`ntare. S-au poc]it \ase
suflete, \i alte c`teva familii de
rom`ni credincio\i \i-au g]sit
'mplinirea 'n Biserica
%Providen[a^. Din luna februarie
am 'nceput cursuri de catichez]

\i sper]m s] avem un botez
noutestamental 'n cur`nd.
Dumnezeu s] ne ajute. Cu aceste
c`teva imagini din activitatea
noastr], salut]m 'ntreaga
fr][ietate 'n Numele Domnului!

P]stor Simion Pl]cint]

Copiii din biserica %Providen[a^
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Preaiubitul apostol Ioan,
ajung`nd la o v`rst] 'naintat]
(dup] comentariile lui Ieronim),
nu mai spunea ucenicilor lui dec`t
at`t: %Copila\ilor, s] v] iubi[i unii
pe al[ii!^ "n cele din urm], irita[i
de acelea\i cuvinte, ei l-au
'ntrebat: %De ce ne spui mereu
acela\i lucru?^ B]tr`nul apostol
le-a r]spuns: %Fiindc] aceasta a
fost porunca Domnului. |i dac]
\ti[i lucrul acesta, v] ajunge!^

(dup] Philip Jacob Spener, 1705)

Familia Simion \i Maria Pl]cint]
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Aniversare la Kitchener

Frumoas] \i mare a fost bucuria tuturor celor prezen[i la serviciul divin de
dup] mas], c`nd fratele p]stor Ionel P]sui a invitat 'n fa[a adun]rii pe fratele
Chenta \i pe sora Elena Ocan, pentru a le 'nm`na un mare \i frumos buchet de flori
cu ocazia 'mplinirii a 60 de ani de c]snicie.

Fratele Chenta \i sora Elena s-au c]s]torit 'n anul 1940 'n Nicolin[i,
Banatul iugoslav, \i au emigrat 'n Canada 'n anul 1974.

Dumnezeu, Tat]l tuturor celor credincio\i, s] binecuvinteze pe fratele Chenta
\i pe sora Lena cu 'nc] mul[i ani ferici[i 'n Domnul.

Botez la Kitchener

Biserica noastr] a avut o dubl] bucurie 'n ziua de Cr]ciun: S]rb]toarea
na\terii M`ntuitorului nostru Isus Hristos a avut efect asupra a cinci suflete care
L-au primit 'n inima lor pe Cel n]scut 'n ieslea Betleemului ca Domn \i
M`ntuitor pentru sufletele lor.

Dumnezeu s] fie sl]vit pentru aceste noi vl]stare care \i-au predat via[a 'n
m`inile Lui. Cu aceast] ocazie fratele Ionel P]sui, p]storul bisericii, a predicat
Cuv`ntul lui Dumnezeu din Luca 2:1-7, \i tot d`nsul a oficiat \i actul de botez.
Corul \i fanfara au 'mpodobit programul cu c`nt]ri care au zidit sufletele noastre
\i ne-am sim[it cu o treapt] mai aproape de cer.

Cei care s-au botezat sunt: Mihai Fize\an, Ana Maria Pop, Raluca Pasca,
Andra Ignat, Angi Balaci. Ne rug]m ca Domnul s]-i ajute s] r]m`n] 'n credin[]
toat] via[a. Mul[umim lui Dumnezeu pentru bucuriile ce ni le face aici la
Kitchener.

Petre V]duva

"n]l[a[i pe

Domnul!

de A.W. Tozer

Mare ru\ine este pentru oameni s]
uzurpe locul de cinste pe care "l are
Dumnezeu. Cine "l cinste\te pe
Dumnezeu, '\i aduce \i lui cinste.

Fiecare suflet "i apar[ine lui
Dumnezeu \i exist] pentru pl]cerea
Lui. Fiindc] Dumnezeu este Cel ce este,
iar noi suntem ce suntem, singura
rela[ie 'ntre noi \i El este de st]p`nire
deplin] din partea Lui \i de supunere
deplin] din partea noastr]. "i dator]m
toat] cinstea pe care suntem capabili
s-o d]m. Dezam]girea noastr] ve\nic]
st] 'n neputin[a de a-I aduce cinstea pe
care o merit] El.

L`ncezirea dup] Dumnezeu este
str]dania sufletului care vrea s] se
pun] 'ntru totul de acord cu voia Lui.
Lucrarea aceasta nu este de natur]
juridic], ci faptic]. Adic] nu m] refer
aici la justificare, la punerea 'n starea
de neprih]nire, prin credin[a 'n Hristos.
Vorbesc aici despre ac[iunea voluntar]
din partea noastr] de a-L exalta pe
Dumnezeu deasupra noastr] a\a cum se
cuvine, \i de a ne supune de bun] voie
pe noi 'n\ine, cu 'ntreaga fiin[], la locul
de umilin[] sl]vitoare a Lui, 'n care
rela[ia Creator-creatur] este cea ideal].

"n momentul 'n care am luat
hot]r`rea 'n mintea noastr] c] nu vrem
altceva dec`t s]-L 'n]l[]m pe
Dumnezeu deasupra tuturor, am ie\it
din r`ndul paradei lumii. Ne vom trezi
c] nu mai suntem la pas cu lumea \i cu
modul ei de via[]. |i cu c`t ne vom
ad`nci mai mult 'n sfin[ire, ne vom
'ndep]rta de lume. Vom avea un alt
punct de vedere; o alt] psihologie se va
na\te 'n noi; o nou] putere din l]untru
ne va surprinde prin izbucnirile \i
energiile ei.

Ruperea leg]turilor de asem]nare
cu lumea va fi consecin[a direct] a
str`ngerii leg]turilor cu Dumnezeu.
C]ci lumea oamenilor c]zu[i 'n p]cat
nu-L onoreaz] pe Dumnezeu.



Beniamin Jian

Urmare din num]rul trecut

Am fost botezat la data de 7
octombrie 2000 'n incinta
penitenciarului de maxim] siguran[]
A., de c]tre fratele p]stor Petric]
Dugulescu, \i de aceea 'n aceste
%m]rturisiri^ 'l numesc frate, fiindc]
am fost f]cu[i fra[i prin s`ngele
M`ntuitorului...

Dup] ordinul lui Ceau\escu,
dosarul Dugulescu, din dosar de
urm]rire informativ] s-a transformat
'n unul de condamnare la moarte, \i i
s-a dat numele conspirativ de
%|chiopul^.

Odat] ajuns acest dosar cu un
regim strict secret la conducerea
Securit][ii, cazul %|chiopul^ mi-a
revenit mie personal.

Sunt chemat la ordin la \efi, \i
'mpreun] cu colonelul de Securitate
N.S., fostul \ef al brig]zii
anti-teroriste, ne deplas]m 'n
teritoriu \i 'ntocmim planul de
desf]\urare a ac[iunii de lichidare,
prin folosire a dou] metode: prin
'mpu\care sau prin amplasarea de
exploziv la ma\in], fie sta[ionar, fie
pe drumul pe care circula. Sunt
chemat personal de Ceau\escu, \i
'mi spune: %B]_, 'l 'mpu\ti! Faci ce
\ti, dar s]-l lichidezi pe %|chiopu^, \i
te recompensez cu avansare la
gradul urm]tor, 100.000 lei, \i o
ma\in] %Dacia 1300^ tip comand]
special] pcr!^

Mi-a revenit mie aceast] slujb]
deoarece eu aveam p]rin[ii \i fratele
'n zona Ha[egului, \i eram un bun
cunosc]tor al 'ntregii zone. Eu pe
fratele Dugulescu 'l cuno\team din

vedere, de\i mergeam foarte des pe
la p]rin[ii mei, eu locuind 'n acei ani
'n Timi\oara, av`nd ca obiectiv zona
de vest. Evenimentele acestea au loc
'n luna decembrie 1977. Eu,
%bucuros^ de recompens], accept
ordinul, \i-mi iau angajamentul c]-l
voi 'ndeplini c`t mai repede.

Vin cu g`ndul la acea dat] \i
intru 'n Biserica Baptist] din Ha[eg,
s]-l cunosc mai bine, \i s]-l aud ce
predic]. Intru 'n biseric] cu un g`nd,
\i p]r]sesc biserica cu alt g`nd.
Dup] ce l-am auzit cum a predicat,
'n inima mea s-a 'nt`mplat ceva
foarte brusc. Mi-am schimbat
hot]r`rea, \i mi-am zis: %"n veac
niciodat] eu nu voi ucide pe acest
om!^ |i atunci mi-am luat pentru
totdeauna g`ndul de la recompensa
promis].

Aici fac o precizare: unul din
membrii bisericii era informator la
noi, \i f]cea tot timpul inform]ri,
%note informative^, cu un con[inut
mincinos, numai ca s]-l acuze pe
fratele Dugulescu. Mi s-a p]rut
atunci un lucru dureros, s] v]d c]

exist] fra[i v`nz]tori \i farisei.
Sunt tot timpul 'ntrebat, de ce nu

aduc la 'ndeplinire misiunea
'ncredin[at]. Eu, 'n felul meu, i-am
min[it, vorbeam din ale mele la acea
dat], a\a cum cunosc acum adev]rul
din Biblie care spune: %Cum pute[i
crede voi, care umbla[i dup] slava pe
care v-o da[i unii altora, \i nu c]uta[i
slava care vine de la singurul
Dumnezeu?^ (Ioan 5:44). La noi 'n
Securitatea comunist] minciuna era
ridicat] la rang de virtute. Tot
min[eam c] o voi 'ndeplini, dar
hot]r`rea mea era f]r] reveniri
asupra ei: NU!

"n _88, 'n iulie, dezerteaz]
generalul Ion Pacepa, fuge 'n
S.U.A., \i Ceau\escu schimb] toat]
conducerea Securit][ii. "ncepe \i mai
r]u calvarul \i prigoana unor
persoane incomode lui. "n
septembrie _88 'l 'nso[esc la o
v`n]toare oficial] pe Ceau\escu 'n
Mun[ii Gurghiului, unde 'n timpul
v`n]torii Ceau\escu 'mi ordon]
scurt: %B]_, inginerul silvic O.
trebuie lichidat chiar azi. Vezi, poate
scap] cu via[a!^ Dup] dou] ore
inginerul a murit. I s-a dat s] bea
dintr-o sticl] cu tratament special de
%prim ajutor^. Aveam tot timpul la
noi astfel de sticle, dar 'n diferite
ocazii de asigurare a pazei lui
Ceau\escu trebuia s] le avem,

— 15 —

M]rturisiri din ad`ncuri

Bucure\ti



'ntotdeuna gata s] le folosim.
Ceau\escu, v]z`ndu-\i du\manul
ucis, a jucat un teatru greu de
imaginat. A ordonat \efului
Inspectoratului Silvic Mure\, s]-l
citeze cu ordin pe Inspectorat ca
murind 'n exercitarea atribu[iilor de
serviciu, - erou! Medicul legist i-a
eliberat un certificat constatator al
decesului cu men[iunea: moartea a
fost natural], infarct. Seara, 'n
aceea\i zi, Ceau\escu ne aduce
felicit]ri, \i 'mi spune 'n patru ochi:
%B]_, eu am mare 'ncredere 'n tine.
Tu e\ti un foarte bun patriot. Vezi
cum faci cu poc]itu_ ]la de la Ha[eg.
S]-l aranjezi foarte repede.^

La 'nceputul lunii octombrie _88,
se hot]re\te \i lichidarea p]storului
Pavel Petru[, din localitatea Eftimie
Murgu, jude[ul Cara\ Severin. Tot
eu am primit \i acea misiune, dar nu
i-am dat deloc importan[]. "n aceast]
misiune, am fost de c`teva ori 'n
zon], pentru cercetare, dar g`ndul
meu era departe de lichidarea sa.
Dup] lichidarea inginerului silvic
'ncepusem s] am unele remu\c]ri.
Aveam deja patru persoane ucise.

Anii trec, eu 'ndeplinesc orbe\te
alte misiuni 'mpotriva unor oameni
nevinova[i de vreo infrac[iune, ci
doar opozan[i ai comunismului. Cu
cazul Petric] Dugulescu eram
pistonat lun] de lun], \i an de an.
"ntre timp, fratele Petric] Dugulescu
a fost solicitat s] mearg] ca p]stor la
Biserica %Betel^ din Timi\oara.
Conducerea de Partid \i \efii
Securit][ii Timi\ nu sunt de acord cu
venirea lui la Timi\oara, deoarece
Timi\oara era un mare centru
universitar, cu un mare num]r de
studen[i str]ini, \i nu puteau tolera
prezen[a acestuia, av`nd 'n vedere
popularitatea \i influen[a lui 'n
r`ndul popula[iei. |eful Securit][ii
de Hunedoara, colonelul G.D., 'l
cheam] la inspectorat \i 'l previne s]
nu accepte s] se mute la Timi\oara,
c]ci 'n cazul c] ar accepta, 'l vor

distruge folosind mai multe metode.
"n perioada aceea, eu am avut mare
necaz cu conducerea de la Bucure\ti,
pentru c] nu-l lichidasem de at`[ia
ani. Era 'n anul 1985.

"n luna septembrie _85 se
intensific] ac[iunile de lichidare,
folosindu-se mai multe variante, din
care a fost aleas] uciderea pe \osea,
prin tamponare cu o ma\in] de mare
tonaj, astfel:

"n ziua de 30 septembrie _85, 'n
jurul orei 10:00 s-a demarat ac[iunea
de filare \i urm]rire a traseelor pe
care urma s] apar] fratele p]stor
Petric]. "n preajma zonei centrale a
Timi\oarei au fost deplasate c`teva
ma\ini de mare tonaj \i autobuse
goale, urm`nd ca la semnal s] se
deplaseze cu vitez] foarte mare pe
strada care urma s] vin] fratele
Petric]. Cu ocazia aceasta, ofi[erii
din echip], erau 'mbr]ca[i 'n
uniforme de mili[ie - circula[ie.
Toat] zona era 'n supraveghere.
Eventual, dac] necesita un anumit
timp p`n] s] se deplaseze ma\ina
uciga\] condus] tot de un subofi[er
de Securitate, %mili[ienii^ ace\tia
trebuiau s]-l opreasc] pe fratele
Petric] pentru un control de rutin].

"n jurul orei 14:00, ofi[erul de pe

strada M]r]\e\ti , la cap]t cu
Gheorghe Laz]r, ordon] prin sta[ia
de radio subofi[erului de pe autobus
s]-l loveasc] 'n plin, mortal. Dar
fratele Petric] a observat inten[ia
%autobusului^, \i a virat, dar n-a
putut evita, \i a fost lovit 'n plin 'n
partea st`ng]. Din accidentul acesta
m`na i-a fost rupt] 'n dou] locuri, \i
a fost lovit \i la cap. "n ma\in] cu
fratele p]stor era so[ia sa, sora
Marioara, \i feti[a Cristina. Deci,
dac] reu\ea misiunea mor[ii, erau la
un loc \i cele dou] fiin[e. Dar nu
conta dac] mureau \i alte persoane;
totul se solda cu o recompens], a\a
cum s-a \i 'nt`mplat.

Dup] aceast] 'nscenare, fratele
Petric] a fost dus la spitalul de
ortopedie. "n timpul acesta, c`teva
ore dup] accident, eu m-am deplasat
la spital 'mpreun] cu \eful
Securit][ii Hunedoara, colonelul
G.D., cel care 'i %prescrise^ din Deva
c] va urma un tratament de
tamponare cu ma\ina. Au fost
antrena[i to[i %prietenii^ doctori, \i
au fost date ordinele s] se fac] tot
posibilul s]-l ucid] pe pacientul
Dugulescu acord`ndu-i o asisten[]
medical] %special]^.

(Va contnua)
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Timi\oara


