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%Dar un samaritean care era 'n c]l]torie a venit 'n locul unde era el, \i c`nd l-a v]zut, i s-a f]cut mil] de el...^
(Luca 10:33)

(Continuare din num]rul trecut)

3. Postul durerii
Da exist] un post... al durerii. La I
Samuel 31:13 ni se spune c] poporul
Israel, care fusese 'nfr`nt 'n b]t]lia
pierdut] de Saul cu filistenii la Ghilboa,
b]t]lie 'n care a murit \i Saul \i fiii lui,
dup] ce i-au 'ngropat, %au postit \apte
zile^. Un post al durerii. A fost un post al
unei ad`nci dureri suflete\ti!
Ceva asem]ntor este amintit \i 'n
Geneza 50:10, c`nd Iosif a 'nmorm`ntat
pe Iacov, tat]l s]u, 'n pe\tera din ogorul
Macpela, fa[] 'n fa[] cu Mamre, 'n
Canaan, unde a fost pl`ngere mare, cu
mult] jale. Iosif a [inut 'n cinstea tat]lui
s]u un bocet de \apte zile; bocet al
durerii. Iar 'n Judec]tori 2: 4-5, ni se
men[ioneaz] despre un alt pl`nset al
poporului 'ntreg 'n fa[a lui Dumnezeu.
Au fost mustra[i la Bochim de "ngerul
Domnului pentru c] nu ascultaser], \i
poporul a pl`ns. A fost acolo un geam]t
al durerii.
Deci, exist] \i un post, 'n care
cuvintele se schimb] 'n pl`nset \i gem]t
al durerii. O durere at`t de mare, 'nc`t
astup] cuvintele din gur], care 'nl]tur]
pofta de m`ncare! Un post care exprim]
o durere nespus de mare, c`nd orice
dorin[] dispare, \i r]m`ne numai suspin
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\i hohot amar de pl`ns!
privi[i 'n textul de la II Samuiel
1:11-12, unde ni se arat] continuarea
durerii, dup] pierderea lui Saul, a fiilor
s]i \i a poporului r]pus de filisteni. De
data aceasta David e cu o\tenii s]i:
%David \i-a apucat hainele \i le-a sf`\iat
\i to[i oamenii care erau l`ng] el au
f]cut acela\i lucru. Au jelit, au pl`ns \i au
postit p`n] seara, de durere pentru

Saul, pentru fiul s]u Ionatan, pentru
poporul Domnului, fiindc] fuseser]
t]ia[i cu sabia^. Au postit, s-au jelit, au
pl`ns. A fost un post al durerii ad`nci.
"n textul de la Neemia 1:4, apare
acela\i aspect al postului: postul durerii
\i al pl`nsului: %C`nd am auzit aceste
lucruri, am \ezut jos, am pl`ns \i m-am
jelit multe zile. Am postit \i m-am rugat
'naintea
Dumnezeului
cerurilor^.
Neemia vede starea Ierusalimului,
d]r`m]turi \i ruine. %Cei ce au mai
r]mas din robie sunt acolo, 'n [ar], 'n
cea mai mare nenorocire \i ocar];
zidurile Ierusalimului sunt d]r`mate \i
por[ile arse de foc^ ( 1:3). Sufletul lui
Neemia este cople\it, \i vrea s] se
apropie de Dumnezeu, dar n-are alt]
cale dec`t 'n pl`ns, rug]ciune \i post.
Acesta e postul care ne apropie de
Dumnezeu prin aceast] %slujitoare^
nepl]cut] pe care ne-o trimite
Dumnezeu, durerea!
Sunt multe lucruri sau 'nt`mpl]ri
nepl]cute, nedorite, care apar 'n via[] \i
asupra c]rora, ca simpli oameni, nu ne
putem exercita controlul. Firea noastr]
vrea s] controleze totul \i s] fie sigur] pe
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toate. Dar, durerea vine s] ne spun] c]
trebuie s] depindem de Dumnezeu,
Creatorul \i Sus[in]torul a toate, \i c]
numai atunci avem fericirea 'n via[] \i
adev]rata bucurie, numai c`nd suntem
prin\i, cu am`ndou] m`inile noastre,
de M`na lui Dumnezeu!
Una din cele mai minunate \i
'nfocate rug]ciuni, pe care le-am auzit, a
fost rug]ciunea unui om care a stat mult
timp la 'nchisoare \i, din 'nchisoare,
pentru c] \i-a dat seama c] durerile \i
'ncerc]rile prin care trecea vor ajunge
s]-i ia chiar \i mintea, \i s-ar putea s] nu
mai \tie nici ce spune, s-a rugat:
%Doamne, s] nu-mi ascul[i ruga din

temni[i, c`nd "[i cer s] m] scapi de
suferin[e, sau c`nd "[i cer s]-mi faci via[a
mai u\oar], pentru c] s-ar putea ca
rug]ciunea mea s] fie din durerea prea
mare \i din dorin[a firii p]m`nte\ti!^
Iat]-l cum \i-a pus rug]ciunea 'n versuri:
Doamne, eu '[i cer
'n fa[a 'ngerilor mul[i,
Ca Tu 'n temni[i ruga
'n veci s] nu-mi ascul[i!
|i-n morm`nturi de ziduri,
lan[uri \i ruine,
S] faci, 'ntotdeauna,
voia Ta, Doamne, cu mine!
Rug]ciunea \i postul durerii ne
apropie \i ne alipe\te de Dumnezeu,
Singurul 'n Care g]sim ajutor \i salvare
'n orice situa[ie! Postul acesta este un
semn al recunoa\terii sl]biciunilor
noastre, e un post al cercet]rii 'n care ne
oprim s] vedem dac] nu cumva am
r]t]cit c]rarea harului, e un post al
prosl]virii lui Dumnezeu pentru tot ce
primim de la El, e un post 'n care
strig]m f]r] cuvinte: %Doamne,
scap]-ne, c]ci pierim!^ -- V.P.
(Va urma)

de George McDonald
v %Dac] vrei s] fii des]v`r\it, i-a zis

Isus, du-te de vinde ce ai, d] la
s]raci \i vei avea o comoar] 'n cer.
Apoi vino \i urmeaz]-M]!^ (Matei
21:19)

Pe c`nd Domnul Isus ie\ea dintr-o
cas] (Matei 10:10,17), t`n]rul a alergat
la El \i 'ngenunchind I s-a adresat:
%Bunule "nv][]tor!^ Cuvintele cu care
Domnul Isus 'l 'ntrerupe pe acest t`n]r,
arat] pozi[ia Lui cu privire la
dumnezeire. "n acel moment, 'n fiecare
moment, at`t 'n gr]dina Getsimane sau
'n contactele cu oameni 'n suferin[],
g`ndul Domnului Isus \i desf]tarea Lui
au fost 'n voia \i persoana Tat]lui.
Bucuria vie[ii Domnului Isus, \i via[a
Lui 'ns]\i, a fost 'n Tat]l. G`ndul Lui
era 'ndreptat 'ntotdeauna la Tat]l. Poate
fiecare dintre noi avem un g`nd care ne
'nvesele\te, sau ne satisface, sau ne d]
chiar putere, atunci c`nd via[a pare c]
se opre\te pentru c`teva momente. Dar
Domnul Isus nu are nevoie de o pauz]
'ndelungat], de un r]gaz de la
activitatea de zi cu zi: g`ndul Lui a fost
'ntotdeauna cu Tat]l. Via[a Lui a fost
ascuns] 'n Dumnezeu. Domnul Isus nu
a venit 'n lume ca s] arate puterea-I
proprie peste crea[ie, sau influen[a Sa
asupra inimii omului. El a venit ca
oamenii s]-L cunoasc] pe Tat]l, pe Cel
care a fost bucuria Lui \i via[a Lui. Fii
oamenilor au fost fii de Dumnezeu, ca \i
El. "mp]carea dintre oameni \i Tat]l a
fost scopul Lui suprem, indiferent de
pre[ul pe care trebuia s]-L pl]teasc]. A
venit ca s] fac] voia Tat]lui. Nu era
interesat 'n El "nsu\i, ci 'n Tat]l S]u \i
'n copiii Tat]lui. Nu \i-a dorit ca s]-i
aud] pe al[ii numindu-L %bun.^ Pentru
El, aceasta nu avea nici o importan[].
Domnul Isus venise ca s] arate
oamenilor bun]tatea lui Dumnezeu.
Pentru aceasta a intrat El 'n lumea
aceasta 'n care slava era 'nnourat]. %M]

nume\ti bun! Dar g`nde\te-te la Tat]l
Meu!^ Slava Domnului Isus era 'n
faptul c] Tat]l S]u este mai mare. Cel
care creeaz] este mai mare dec`t cel
care este creat. Tat]l a fost Tat]
dintotdeauna. Fiul a fost 'ntotdeauna
Fiu. Dar Fiul nu vine de la Sine, ci de la
Tat]l, nu tr]ie\te prin puterea-I proprie
ca Tat]l. Dac] n-ar fi Tat]l, Fiul n-ar
exista. Tot ce este al Domnului, este al
Tat]lui, \i tot ce este al Tat]lui, 'i este
dat Fiului. Bun]tatea Domnului Isus
este din bun]tatea Tat]lui. |i pentru c]
Tat]l este bun, Fiul este bun. C`nd aude
Fiul cuvintul %bun,^ inima-i tresalt] la
g`ndul bun]t][ii Tat]lui. Pentru
bun]tatea Tat]lui avea s] sufere Fiul
durerea, moartea. Ceilal[i copii ai
Tat]lui trebuie s] 'nve[e s]-I aduc]
Tat]lui ceresc recuno\tin[a lor, s]-L
iubeasc] la fel cum L-a iubit Fiul.
T`n]rul se 'ntoarce apoi la
'ntrebarea care-i fr]m`nta inima: ce
bine trebuie s] fac pentru ca s]
mo\tenesc via[a ve\nic]? Nu putem \ti
cu exactitate ceea ce a 'nsemnat %via[a
ve\nic]^ 'n mintea acestui t`n]r. Dar
oricare ar fi explica[ia 'n[elesului
cuvintelor lui, putem fi siguri de faptul
c] pentru el via[a ve\nic] reprezenta
ceva ce el nu avea 'nc], de\i \tia c] are
nevoie de acest lucru, ceva ce \tia c] se
c`\tig] doar pe c]rarea %binelui.^ Dar
speran[a lui era s] c`\tige lucrul acesta
prin a face ceva, c`nd 'n realitate ceea
ce-\i dorea el era o stare. Dar pe
Domnul Isus nu l-a interesat nici
adev]ruri par[iale, nici fapte izolate.
N-a vrut s] \tie nici despre specula[ii 'n
probleme de moralitate sau de religie.
Domnul Isus dorea ca oamenii s] devin]
buni, pentru c] faptele bune sau
lucrurile bune nu L-au 'nc`ntat. Chiar
dac] printr-un cuv`nt Domnul Isus ar fi
putut s] satisfac] 'ntreb]rile filozofiei
cu privire la bine sau la adev]rul
absolut, am curajul s] spun c] n-ar fi
rostit acel cuv`nt. Mai degrab] a murit,
pentru ca s]-i fac] pe oameni s] devin]
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buni \i s] g]seasc] adev]rul. R]spunsul
Lui la 'ntrebarea osta\ului sau a
fariseului a venit din inim].
C`nd Domnul 'ntreab]: De ce m]
'ntrebi %Ce bine?^, accentul nu este pe
persoana Domnului Isus. El nu vrea s]
spun] %De ce m] 'ntrebi pe mine. . .?^
Domnul Isus este Cel pe care se cuvine
s]-L 'ntreb]m. Dar aspectul important
este nu un lucru, ci o Fiin[]. Domnul
Isus 'ncearc] s]-i 'ndrepte aten[ia de la
un lucru, la o persoan]. De ce m] 'ntrebi
despre un lucru bun? Este o Fiin[] bun]
prin care locuie\te orice lucru \i orice
alt] fiin[] vie '\i primesc 'nsemn]tatea.
El este singurul care poate s]
transforme orice 'n bine, pentru c] El
"nsu\i este sursa oric]rei bun]t][i.
Domnul Isus afirm] faptul c]
r]spunsul la 'ntrebarea t`n]rului bogat
se afl] 'n Dumnezeu. Dar Domnul Isus
trebuie s] explice mai multe. %Dac] vrei
s] intri 'n via[], p]ze\te poruncile.^
Pentru c], dac] poruncile n-au nimic
de-a face cu %intrarea 'n via[],^ atunci
de ce au mai fost date omenirii? Aceasta
este datoria t`n]rului – trebuie s]
p]zeasc] poruncile. Atunci, c]rarea
'nspre via[a ve\nic] cere p]zirea
poruncilor! Dac] Domnul Isus spune
a\a, cine are dreptul s]-L contrazic]?
Ce alt drum poate exista 'nspre via[]
dec`t acela trasat de Domnul Isus?
Acesta este 'nceputul c]r]rii: dac] un
om nu [ine poruncile, nu poate intra 'n
via[a ve\nic]. Dar p]zirea poruncilor nu
este via[a ve\nic] – este doar c]rarea.
P]zirea poruncilor are o rela[ie
apropiat] \i esen[ial] cu via[a ve\nic].
Domnul Isus 'i spune c] iubirea de
Dumnezeu este totul. El 'i d] t`n]rului
bogat pu[in din ceea ce 'nseamn] via[a
Lui "nsu\i. Dar t`n]rul bogat nu a fost
gata de a primi mesajul acesta. El a vrut
via[a ve\nic]. Dar aceasta a 'nsemnat
s]-L iubeasc] pe Dumnezeu cu toat]
inima, cu tot sufletul \i cu tot cugetul
s]u. Numai c] t`n]rul nu era gata de un
asemenea mesaj. Iubirea lui Dumnezeu

'n felul acesta nu este 'nceputul c]r]rii,
ci este sf`r\itul, destina[ia. T`n]rul
bogat nu putea 'n[elege c] aceasta este
de fapt via[a ve\nic]. Mul[i cre\tini din
ziua de azi nu 'n[eleg lucrul acesta.
Domnul Isus 'i r]spunde la 'ntrebare 'n
mod direct – 'i spune ce are de f]cut. |i
acesta este un lucru pe care t`n]rul
putea s]-l fac], s] [in] poruncile. Dar
c`nd acesta 'ntreab] %Care?^ Domnul
Isus 'i r]spunde numai cu privire la
acelea care au de-a face cu aproapele
lui, \i apoi sf`r\e\te cu cea mai mare \i
mai grea dintre toate.
Nu exist] p]zire a poruncilor care
s]-L satisfac] pe Dumnezeu f]r] o
p]zire des]v`r\it] a poruncilor Lui. Dar
aceasta nu 'nseamn] c] Dumnezeu nu
prive\te cu pl]cere 'nspre orice
'ncercare sincer] de p]zire a poruncilor
Lui. Care tat] nu este mul[umit de
primele 'ncerc]ri ale fiului s]u de a
umbla? Dar care tat] va fi mul[umit cu
mai pu[in dec`t cu pa\ii siguri ai fiului
care este acum matur?
Dup] ce Domnul Isus men[ioneaz]
toate poruncile pe care vroia s] le scoat]
'n eviden[], t`n]rul r]spunde 'ndat] c]
toate aceste porunci le-a p]zit. Trebuie
oare s]-l credem pe cuv`nt? Domnul
Isus, cel pu[in, 'l ia pe cuv`nt. Apoi s-a
uitat la el \i l-a iubit. Oare s] fi fost
Domnul Isus 'n\elat de cuvintele
t`n]rului? A fost t`n]rul nesincer 'n
afirma[ia lui, sau a crezut Domnul c]
t`n]rul bogat [inuse toate poruncile?
"ntr-un anumit sens, t`n]rul a p]zit
poruncile. Desigur, 'n mod deficitar,
dar 'ncercase. |i probabil c] de ani de
zile, t`n]rul acesta a depus mult efort
pentru a p]zi legea. Dar scopul
poruncilor a fost s]-i fac] pe oameni s]
ajung] la cap]tul puterilor lor, \i acolo
s] 'nt`lneasc] sursa vie[ii \i a legii, pe
Cel care face 'mplinirea legii posibil].
Se pare c] t`n]rul a ajuns la punctul
acela. P]zirea poruncilor nu i-a dat
'mplinire t`n]rului \i nici odihn]. Dar
'\i dorea via[a ve\nic], un lucru care
nici cel pu[in nu era men[ionat 'n lege.
P]zirea poruncilor legii a produs 'n
t`n]rul bogat o foame pe care legea sau
[inerea legii nu puteau s] i-o dea.
Dup] p]zirea poruncilor, t`n]rul
acesta a fost gata pentru a 'nv][a a alt]
lec[ie, mai avansat]. Domnul Isus n-a

Eroziunea familiei
de Chuck Colson
Recens]m`ntul din 1990 arat] o cre\tere 'n num]rul a tot felul de familii, cu excep[ia uneia
singure: familia tradi[ional] cu doi p]rin[i. Cei care studiaz] demografia ne spun c] ne afl]m 'ntr-un
process de redefinire a familiei americane. Dar care sunt consecin[ele acestei %redefiniri^?
Rezultatele din recens]m`ntul de anul trecut arat] c] num]rul familiilor cu sau f]r] copii a
sc]zut. Mai mult: persoane care tr]iesc singure, f]r] familie, sunt acum 'n num]r mai mare dec`t cei
care au o familie \i copii. "n acela\i timp, num]rul celor care tr]iesc ca %parteneri nec]s]tori[i^ a
crescut cu 75 la sut]. Cel pu[in o treime din ace\tia au un copil minor 'n casa lor. Num]rul familiilor
cu un singur p]rinte de asemenea s-a m]rit. Cei care se ocup] cu aceste studii, au oferit c`teva motive
prin care vor s] explice cauzele acestor schimb]ri. Primul, este divor[ul. Cu toate c] num]rul de
divor[uri a 'ncetat s] mai creasc], este mai mare ca 'ntotdeauna. Mul[i am`n] sau chiar renun[] la
c]s]torie. Dar oricare ar fi motivele, cum spunea Andrew Cherlin de la Universitatea John Hopkins,
%locul central al c]s]toriei 'n cadrul familiilor noastre se schimb].^ Diminuarea importan[ei c]s]toriei
'n familiile de azi ne afecteaz] pe to[i, dar mai ales pe copiii no\tri.
"n cartea %Dragostea \i Economia,^ Jennifer Roback Morse afirm] c] exist] %un num]r
impresionant de eviden[e^ care arat] 'nspre dificult][ile 'nt`mpinate de copiii care tr]iesc 'n familii cu
un singur p]rinte, sau cu p]rin[i vitregi. "n medie, ace\tia termin] mai pu[ini ani de \coal] \i se las]
mai adesea de \coal] 'nainte de terminarea studiilor. Tot ei sunt aceeia care comit mai multe crime \i
se intoxic] cu alcool \i droguri, 'n mai mare m]sur] dec`t copiii crescu[i 'n familii intacte.
Acestea sunt doar c`teva dintre a\a numitele %rezultate adverse^ provenite din familiile mai
pu[in tradi[ionale. Oricare ar fi problema, \ansele sunt mai mari ca aceast] problem] s] aib] loc
'ntr-o familie cu un singur p]rinte sau cu familii vitrege, dec`t 'n familiile cu doi p]rin[i.
Cu c`t num]rul copiilor crescu[i de c]tre p]rin[i care nu sunt c]s]tori[i cre\te, cu at`t cre\te \i
pericolul dezastrului. De exemplu, un b]rbat care locuie\te cu prietena lui \i cu copilul acesteia, este
de treizeci de ori mai predispus la abuzul acestui copil dec`t ar fi tat]l care este c]s]torit cu mama
copilului. Dar chiar \i c`nd abuzul nu este parte din ecua[ie, copilul este afectat 'n mod negativ de
faptul c] nu exist] devotament reciproc 'ntre adul[ii din cas]. Frances Goldscheider, de la
Universitatea Brown, spunea 'n editorialul Washington Post, c] propor[ia ridicat] a desp]r[irilor
dintre cupluri nec]s]torite, %cauzeaz] instabilitate 'n vie[ile copiilor.^ Binen[eles!
Aceasta m] face s]-mi pun 'ntrebarea: Dac] aceste schimb]ri sunt at`t de d]un]toarea copiilor
no\tri \i societ][ii 'n care tr]im, de ce sunt at`t de 'mbr][i\ate de americani? Motivul se g]se\te 'n
filozofia vie[ii multora: autonomia personal] este considerat] ca cel mai mare beneficiu pe care-l ofer]
via[a. Este valoarea care dep]\e\te orice alt] valoare.
|i 'n timp ce spunem c] ne iubim copiii \i le vrem binele suprem, mult prea mul[i p]rin[i nu
'ng]duie %dragostei^ acesteia s] afecteze stilul de via[] pe care-l tr]iesc. Ni se cere s] accept]m tot
felul de schimb]ri, cum ar fi carburan[ii reformula[i sau mic\orarea taxelor, %de dragul copiilor
no\tri.^ Dar ni se pare c] a sta 'mpreun] ca familie, de dragul copiilor, dup] standardele de ast]zi,
este o cerin[] prea exagerat].
Se poate ca cifrele s] mint], dar mint mai pu[in dec`t noi. |i aceste cifre ne arat] unde ne este
inima. De aceea cre\tinii sunt datori s]-i ajute pe cei din jur s] 'n[eleag] mesajul acestor cifre cu
privire la alegerile noastre - \i 'n acela\i timp, cu privire la consecin[ele asupra celor pe care-i iubim.

voit s]-l lase acolo unde era – Domnul
Isus a venit s] caute \i s] m`ntuiasc] ce
era pierdut. Hristos a v]zut 'n t`n]rul
acesta nevoia mare de des]v`r\ire, un
lucru pe care cre\tinul de r`nd nu o
vede. Des]v`r\irea, dar des]v`r\irea
Tat]lui, este via[a ve\nic]. %Dac] vrei
s] fii des]v`r\it!^ i-a spus Domnul Isus.
Ce onoare pentru t`n]rul acesta – ca
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Domnul Isus "nsu\i s] vad] dorin[a lui
dup] des]v`r\ire! Dar ce a\tept]ri mari
are El de la t`n]rul acesta! Ca s] ajung]
la des]v`r\irea dorit], trebuia s] v`nd]
tot ce are, s] dea la s]raci, iar apoi s]-L
urmeze pe Domnul. Se poate ca acest
lucru s] fie singurul care mai st]tea
'ntre el \i via[a ve\nic]? Numai
Dumnezeu \tie ce victorie putea fi

c`\tigat] 'n t`n]rul bogat prin
ascultarea de porunca aceasta! Mult
mai mult se cerea pentru des]v`r\ire,
dar pasul urm]tor era ca t`n]rul acesta
s] v`nd] tot ce are \i s] dea la s]raci.
Nu se g]sea nimic de felul acesta 'n
lege. Nu era oare prea greu? Nu era greu
de l]sat p]m`ntul \i de c`\tigat cerul,
iar pentru lucrurile eterne s] renun[e la
cele trec]toare? S]-i 'ntoarc] spatele lui
Mamona \i s]-L urmeze pe Domnul
Isus? Numai cel care nu L-a urmat pe
Domnul niciodat] \i nu-L cunoa\te,
care n-a 'nsetat dup] neprih]nire
niciodat] \i nici dup] via[] ve\nic],
numai acela poate spune c] este greu.
T`n]rul a ajuns p`n] aici, a
c`\tigat trecere 'n ochii
Domnului. Pentru el,
Domnul Isus ar fi f]cut ceea
ce a f]cut pentru to[i
oamenii – s] fie mijlocitor
'ntre ei \i Dumnezeu.
Domnul Isus l-ar fi eliberat
pe moment, \i l-ar fi f]cut
mo\tenitor al vie[ii ve\nice.

via[a ve\nic], Domnul Isus trebuie 'nt`i
s] fac] din el un om s]rac. Se poate ca
t`n]rul acesta s] fi fost mai mult dec`t
bucuros s]-\i foloseasc] bog][ia pentru
"mp]r][ia lui Dumnezeu. Dar ca s] se
despart] de avu[ia lui pentru a sluji
Domnului, lucrul acesta nu putea s]-l
fac]. Nu 'nc]!
|i cum putea s] continue s]-\i
tr]iasc] via[a 'n p]zirea poruncilor
dup] aceast] convorbire? Oare nu va
'ncepe acum s]-\i vad] neputin[a, sau
scopul mai 'nalt al poruncilor? Oare nu
urma s] vad] p]zirea poruncilor ca o
cerin[] mai acut] dec`t oric`nd, dar
imposibil] pentru c] ceva lipsea 'n via[a

semenilor s]i, iar renun[area la bog][ia
\i la pozi[ia lui 'n societate, ar fi
'nsemnat ca el s] se coboare la nivelul
oamenilor de r`nd. De ce s] nu [in]
bog][ia aceasta? De ce s] nu o
foloseasc] 'n serviciul Domnului? Ce
'n[elepciune putea s] fie 'n renun[area
la un avantaj at`t de enorm? Putea s]-\i
d]ruiasc] bog][ia 'n slujba "mp]r][iei,
dar nu putea s] se despart] de avu[ie.
Cum puteau banii s] fie o piedic]
pentru intrarea 'n via[a ve\nic]? Cum
poate un om bogat s] cread] c] el 'nsu\i
are o mai mare valoare dec`t banii s]i?
Sau c] lupta divin] poate fi dus] mai
bine f]r] aceste piedici materiale?
T`n]rul acesta ar fi 'n[eles
cur`nd
perspectiva
Domnului Isus dac] ar fi
ascultat,
pentru
c]
ascultarea
este
instrumentul prin care
Dumnezeu ne deschide
ochii. Exist] un pericol
pentru
fiecare
care
'ncearc] s] p]zeasc]
poruncile
–
p]zirea
Probabil c] t`n]rul
poruncilor ne poate face s]
acesta '\i iubea averea la
avem o p]rere mai 'nalt]
fel ca to[i ceilal[i oameni.
despre noi 'n\ine.
Dorin[a Domnului Isus a
Nu \tiu felul 'n care
fost s]-l elibereze pe
t`n]rul acesta a 'n[eles
t`n]rul acesta de atitudinea
via[a ve\nic]. Dar oricare
%Du-te de vinde ce ai, d] la s]raci \i vei avea o comoar] 'n
sa. |i chiar mai mult, de
ar fi fost p]rerea lui,
cer. Apoi vino \i urmeaz]-M]!
robia sa. Pentru c] cel care
probabil c] 'n mintea lui,
nu se poate desp]r[i de
neprih]nirea 'n ochii lui
averile sale, este 'ntr-adev]r un rob. lui? Poruncile nu pot fi niciodat] [inute, Dumnezeu era un lucru pe care el 'nsu\i
Domnul Isus ar fi putut s] ia bog][ia de at`ta timp c`t exist] o lupt] personal] trebuia s]-l 'ndeplineasc]. Dar
la omul acesta prin voin[a Lui proprie, pentru p]zirea lor. Fiin[a uman] va fi Dumnezeu "nsu\i coboar], 'n persoana
dar modul acesta de lucru nu ar fi fost 'ntotdeauna cople\it] de greutatea Domnului Isus, pentru a-l lua de m`n]
destul de bun. El a vrut ca t`n]rul s] imposibilit][ii de a fi des]v`r\it. Omul pe acest t`n]r. |i apoi 'i arat] primul
renun[e la bog][ia lui prin propria-i are nevoie de inim] curat] pentru a avea pas, pe care t`n]rul nu l-a 'n[eles.
voin[]. Aceasta ar fi fost o victorie m`ni curate. Are nevoie de puterea Picioarele lui sunt greoaie – purtau
pentru am`ndoi! A\a \i-ar fi c`\tigat el vie[ii, nu de zbatere, de puterea 'nc]l[]minte de aur. Ca s] urce pe scara
libertatea \i via[a. Numai atunci c`nd dragostei, iar nu de sim[ul datoriei. aceasta, t`n]rul trebuia s]-\i lepede
voia Domnului Isus ar fi fost una cu a Adev]rul va fi f]cut 'n[eles 'ntr-o bun] 'nc]l[]mintea. Pentru el a fost mai de
t`n]rului putem spune c] t`n]rul putea zi. |i ce amar] va fi aceast] descoperire! dorit s] umble cu ea pe p]m`nt, dec`t
s] fie liber de robia 'n care se afla. T`n]rul refuzase via[a ve\nic], chiar s-o lase pentru a intra 'ntr-o lume 'n
Pentru fiecare om exist] un asemenea Via[a.
care aurul lui nu valora nimic. C`t]
Iat] cuprinsul ve[ii acestui t`n]r: el triste[e 'n avu[ia lui! Dar cu toate c] un
moment 'n via[], c`nd trebuie s] fac] o
alegere. T`n]rul acesta nu a fost gata s] a 'nceput foarte timpuriu s] urce pe om nu va putea niciodat] s] fie m`ntuit
scara ve\nic]. A [inut poruncile, \i f]r] a fi eliberat de robia avu[iei lui, este
asculte.
Oare aceasta s] fi fost singura \ans] fiecare porunc] p]zit] a 'nsemnat o alt] %anevoie^, dar nu imposibil pentru un
pe care a avut-o t`n]rul de a c`\tiga treapt] urcat]. Dar pentru c] avea cele bogat s] intre 'n "mp]r][ia lui
via[a ve\nic]? Nu ni se spune. Ca s]-l necesare, nu a v]zut necesitatea ve[ii Dumnezeu. r
fac] pe omul acesta capabil de a primi ve\nice. Era stimat \i bine v]zut 'n ochii
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16 Mai 1920 – 8 Aprilie 2001
S-a n]scut la 16 mai 1920 'n comuna
T'rli\iua, Jude[ul Bistri[a N]s]ud, o
localitate a\ezat] la poalele muntelui
{ible\, 'n care s-a n]scut \i cunoscutul
scriitor rom`n Liviu Rebreanu. A\a
dup] cum afirma adeseori, de mic copil
a mers la biserica ortodox] din sat cu
p]rin[ii lui, care erau oameni cucernici
\i cu frica lui Dumnezeu. Cu o minte
ager] \i dornic] de a cunoa\te, de mic
a iubit cartea \i a memorat poezii
'ntregi scrise de poe[ii prefera[i:
George Co\buc, Mihai Eminescu \i
Octavian Goga.
Mai t`rziu, dup] ce s-a refugiat 'n
Rom`nia din satul natal, care era sub
ocupa[ie austro-ungar], aici a avut
c`teva experien[e ce i-au schimbat
via[a pentru totdeauna. Mai 'nt`i, c`nd
aflase c] mama lui de care era
desp]r[it acum, a murit, \i 'n timp ce
era cu sufletul 'ntristat \i descurajat,
'ntr-o noapte a v]zut-o \i pe c`nd se
apropia s-o 'mbr][i\eze 'n vis, a
constatat c] nu era ea. Era Isus care
apoi avea s] umple golul sufletului s]u.
Sensibilizat de Duhul lui Dumnezeu, a
'nceput s] caute pe copiii Domnului.
Primele influen[e 'n via[a lui le-a avut
prin fra[ii de la Oastea Domnului. "\i
amintea cum 'ntr-o sear], fiind militar,
'ntr-o localitate, pe c`nd trecea pe
l`ng] o cas], a z]rit o lumini[] \i a auzit
prin geam o c`ntare cre\tin]. A intrat
\i a fost surprins. Printre cei prezen[i
era \i un general de armat]. Imediat a
luat pozi[ie, a salutat, \i a cerut
permisiunea s] raporteze. Generalul i-a
spus: ,,tinere ocup] loc, aici nu s`nt
generali \i alte grade, ci doar fra[i”.
Apoi, pe c`nd era \eful popotei la o
garnizoan] militar] din Arad, s-a
apropiat de el un ofi[er, inginerul
Cicireanu care i-a vorbit de Domnul Isus
\i 'ntr-o sear] l-a invitat la biseric]. Au
mers 'mpreun] la biserica din
Arad-|ega unde a fost impresionat s]
vad] doar c`[iva fra[i \i surori 'n v`rst]
ce c`ntau leg]n`ndu-se u\or c`ntarea
,,ora frumoas] a sosit c`nd fiii lui
Dumnezeu la rug]ciune se adun]
'naintea tronului S]u”. Nu va uita cum

fratele Cicireanu a predicat 'n seara
aceia din versetul ,,suflete preacurvare,
nu \ti[i c] prietenia cu lumea este
vr]\m]\ie cu Dumnezeu?” Efectul a
fost a\a de mare 'nc`t s-a hot]r`t s]-\i
predea via[a Domnului Isus. La Biserica
|ega era atunci p]stor fratele Ioan
Tru[a, care 'ntr-o duminic] l-a invitat la
biserica din Curtici unde l-a chemat la

amvon s] predice. A fost surprins
fiindc] era militar \i doar prieten, dar a
[inut o predic] pe care nu o va uita nici
el, nici al[ii. A\a a lucrat Dumnezeu 'n
via[a fratelui Mar[ian Cocian, care apoi
a fost botezat de c]tre fratele Pitt
Popovici 'n data de 24 martie 1946.
"n biserica din |ega a 'nt`lnit o fat]
cu numele Petrica Florica cu care s-a
c]s]torit \i tot acolo a fost chemat 'n
lucrarea lui Dumnezeu. Biserica l-a ales
ca p]stor 'nainte de-a merge la
Seminarul Baptist din Bucure\ti, pe
care l-a absolvit cu rezultate deosebite.
A iubit Cuv`ntul lui Dumnezeu \i l-a
memorat cu nesa[, fiind ajutat \i de o
memorie sclipitoare.
Dumnezeu a binecuv`ntat familia
Cocian cu patru copii. Toat] via[a a fost
un so[ credincios \i \i-a iubit mult so[ia
pe care o numea ,,Floricu[a mea”.
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Deasemenea a fost un tat] iubitor,
totdeauna gata de jertf] pentru binele
copiilor lui. A dorit s]-\i vad] copiii
f]c`nd \coal], studii superioare, \i
adeseori ne spunea: ,,vreau ca voi s]
pute[i m]rturisi pe Domnul Isus celor
mari”. S-a bucurat s]-\i \tie copiii
credincio\i Domnului Isus \i angrena[i
'n lucrarea Lui.
L-a slujit pe Domnul cu
credincio\ie, fiind caracterizat de
integritate moral] \i spiritual]. A fost
un om ce nu a 'mbr][i\at compromisul
nici chiar atunci c`nd treabuia pl]tit un
pre[ mare. A r]mas tare 'n perioade
furtunoase, c`nd a fost interogat de
securitate, c`nd a fost amenin[at 'n
toate felurile \i c`nd i se cerea
colaborarea cu autorit][ile. A ur`t
sistemul de turn]torie practicat de
securitate, care recruta fra[i pentru a
ob[ine informa[ii din s`nul bisericii. A\a
se face c] atunci c`nd a trebuit semnat
Manifestul Cre\tin, el s-a al]turat celor
50 de p]stori semnatari. Tot a\a se
face c] la amvonul bisericii |ega au
avut acces copii ai lui Dumnezeu
duhovnice\ti dar ce nu erau pe placul
autorit][ilor. C`nd fra[ii din gruparea
Moisescu au ie\it de la inchisoare, ei au
avut loc 'n biserica din Arad – |ega
unde au ajuns 'nv][]tori de \coal]
Duminical]. Din cauza aceasta a fost
numit adesea “moisist” – nume care
pentru el 'nsemna colaborare cu aceia
care-L iubeau pe Domnul Isus. A iubit
to[i p]storii \i se bucura 'n compania
lor. F]r] s] urm]reasc] afirmarea
'ntre oameni, f]r] s] doreasc] func[ii
administrative, a slujit Domnului 'n
bisericile pe care le-a p]storit cu toat]
inima. Iubea p]rt]\ia celor ce-L iubeau
pe Domnul Isus, a celor duhovnice\ti.
Toat] via[a a fost avocatul unei rela[ii
intime cu Domnul Isus \i a inspira[iei pe
care o d] Duhul lui Dumnezeu 'n vorbire
\i 'n predicarea Cuv`ntului. A iubit
disciplina dar nu a fost legalist, ci a
propov]duit Harul lui Dumnezeu de
care s-a bucurat toat] via[a. Bucuriile
lui erau s]-L m]rturiseasc] pe Domnul
Isus sufletelor pierdute \i 'ntoarcerea
acestora la Dumnezeu. {inuta
exemplar] \i statornicia pe care a
dovedit-o 'naintea lui Dumnezeu \i
'naintea oamenilor i-a dat harul s] fie
instrumentul de 'ntoarcere la m`ntuire
a unui locotenent de securitate ce avea
'ns]rcin]ri de supraveghere a cultelor

\i care a f]cut m]rturisirea 'ntoarcerii
sale 'n biserica din |ega.
"n 1978 a venit 'n Statele Unite
'mpreun] cu toat] familia. Desp]r[irea
de biserica |ega pe care a p]storit-o
aproximativ 30 de ani a fost grea \i
emo[ionant]. "n ziua plec]rii, pe peronul
g]rii l-au salutat sute de fra[i \i surori
cu lacrimi 'n ochi. N-a uitat acele clipe
niciodat]. Ajuns 'n Statele Unite, s-a
dovedit a fi acela\i om credincios,
harnic \i vizionar. "n Chicago a 'nfiin[at
Biserica Baptist] Rom`n] Betleem,iar
apoi 'n 1984 a pus bazele Primei
Biserici Baptiste Rom`ne din Atlanta.
Lucrarea printre rom`nii din America
nu a fost mai u\oar] dec`t lupta cu
autorit][ile comuniste, ateiste din
Rom`nia. Adeseori a fost 'nconjurat \i
de fra[i mincino\i, cu interese
meschine, personale, ascunse… 'n
numele lucr]rii lui Dumnezeu. Ace\tia
i-au produs suferin[e mari. S-a bucurat
'ns] s] \tie c], 'n timp ce sluje\te
oamenii, este de fapt 'n slujba Aceluia
care a suferit mult mai mult, care a
suferit pentru noi moartea pe Golgota.
Ast]zi, 'n bisericile rom`ne din Chicago,
Atlanta \i 'n alte ora\e din Statele Unite
s`nt din aceia care au fost \i ei ajuta[i
de fratele Cocian \i care nu odat] au
r]spuns cu r]u binelui de care au avut
parte. A tr]it o via[] frumoas], nu f]r]
greut][i \i probleme dar cu 'ncredere
'n Acela care l-a ajutat \i binecuv`ntat
cu o tr]ire exemplar] \i o m]rturie vie.
La 8 aprilie 2001, s-a stins un glas
de 'nger, \i fratele Mar[ian Cocian s-a
dus la Domnul Isus, pe care L-a iubit \i
a\teptat. I se potrivesc cuvintele:
,,M-am luptat lupta cea bun], mi-am
ispr]vit alergarea, am p]zit credin[a.
De-acum m] a\teapt] cununa
neprih]nirii, pe care mi-o va da, 'n “Ziua
Aceea” Domnul, Judec]torul cel drept.
|i nu numai mie, ci \i tuturor celor ce
vor fi iubit venirea Lui” (II Timotei 4:7-8).
Cu inimile afectate de durerea
desp]r[irii dar 'n n]dejdea revederii '\i
iau r]mas bun so[ia, cei patru copii \i
unsprezece nepo[i, 'mpreun] cu mul[i
dintre aceia care l-au iubit \i a c]ror
via[] a fost influen[at] prin lucrarea pe
care a f]cut-o.
v Semnatarii necrologului sunt:

m]mica, Puiu, Titi, Cristi \i Dana.

Un nou 'nceput cu Dumnezeu
Mul[umim lui Dumnezeu pentru harul \i 'ndurarea pe care o manifest]
'ntotdeauna pentru cei ce sunt copii S]i de pretutindeni, ce caut] s]-L serveasc] \i
s]-L slujeasc] pe Acela, care 'n nem]rginita-I dragoste |i-a dat Fiul s] moar] pe
crucea de la Golgota, pentru r]scump]rarea \i m`ntuirea 'ntregii omeniri. Astfel s-a
'nt`mplat \i cu c`[iva fra[i \i surori rom`ni 'n Domnul din zona metropolitan] Denver,
Colorado, dup] 'ncetarea activit][ii Bisericii Rom`ne din Denver 'n urm] cu c`[iva
ani, prin ie\irea la
pensie a fratelui Ioan
Negru. "n toamna
anului trecut, s-au
'ntensificat leg]turile
dintre familiile rom`ne,
\i dorin[a de p]rt]\ie
comun] a devenit tot
mai aprins]. Tot mai
pl]cute au fost acele
momente, c`nd fra[ii
'mpreun] cu familile lor
se adunau, se rugau,
sl]veau \i se hr]neau
din Cuv`ntul lui
Dumnezeu 'n limba 'n
care s-au n]scut, limba rom`n]. "n acele clipe 'n]l[]toare, Dumnezeu a pus pe inima
noastra dorin[a de a ne jertfi mai mult pentru El \i pentru comunitatea rom`n] din
Colorado, de a %rezidi zidurile Ierusalimului^, cum a f]cut 'n vechime omul lui
Dumnezeu, Neemia, \i anume constituirea Misiunii Rom`ne din Denver, la 'nceputul
lunii ianuarie 2001. Dumnezeu, 'n nem]rginita-I mil] a r]spuns rug]ciunilor noastre
\i a 'nt]rit sl]biciunea noastra g]sind cu cale ca tot mai mul[i fra[i rom`ni s] soseasc]
'n Colorado \i astfel bucuria p]rt]\iei sfinte s] creasc] 'n fiecare zi.
Misiunea Rom`n] din Denver a primit sprijinul total al fra[ilor de la Asocia[ia
Bisericilor Baptiste Rom`ne din SUA \i Canada, \i anume a fra[ilor Valentin
Popovici \i Marcu Hobafcovici, c`t \i al bisercilor baptiste rom`ne \i al fra[ilor de pe
'ntreg cuprinsul SUA. Prin grija fra[ilor de la Asocia[ie, am fost vizita[i lunar de fra[i
evangheli\ti, care au vestit Cuv`ntul lui Dumnezeu \i ne-au 'ncurajat 'n lucrare. Astfel
am fost vizitati de fra[ii Ioan Hosu, Nelu Tripon, Marcu Hobafcovici, Vali Ciortan,
Severin Barrows, urm`nd ca al[i fra[i s] ne viziteze 'n perioada urm]toare.
Scopul Misiunii Rom`ne din Denver nu este altul, dec`t ceea ce scrie apostolul
Pavel celor din Corint 'n 2 Cor.2:14-15, aceea %de a r]sp`ndi 'n orice loc mireasma
lui Hristos, printre cei ce sunt pe calea m`ntuirii \i printre cei ce sunt pe calea
pierzarii^. De aceea 'n sl]biciunea noastr] ne punem la dispozi[ia lui Dumnezeu care
este atotputernic, \i avem dorin[a arz]toare de a-L face cunoscut 'n bun]tatea Sa
nem]rginit] \i celorlal[i rom`ni din Colorado cu care dorim s] avem p]rt]\ie, s]-L
slujim \i s] ne 'nchin]m 'mpreun] 'n Casa Domnului, acolo unde harul Lui se revars]
pe deplin. Avem 'ncredin[area c] Dumnezeu %nu va fr`nge trestia rupt] \i nu va
stinge un fitil care fumeg]^ (Matei 12:20), ci va binecuv`nta \i va 'nt]ri 'nceputurile
pline de speran[] ale lucr]rii sfinte din aceast] parte a lumii.
Av`nd ca temelie 'nv][]turile Sfintei Scripturi, dorim ca viitoarea Biseric]
Baptist] de limb] rom`n] din Denver s] fie un trup viu \i s]n]tos 'n care noi ca \i
m]dulare sfinte, la dispozi[ia lui Dumnezeu s] putem s]-I aducem laud] prin via[a
noastr], s] fim o lumin] c]l]uzitoare \i o binecuv`ntare pentru tot mai mul[i semeni,
un canal prin care Dumnezeu s]-|i reverse binecuv`nt]rile Sale Sfinte. Continu]m s]
st]m 'n post \i rug]ciune, aduc`nd 'n fa[a tronului de har al lui Dumnezeu toate
problemele noastre, cer`nd ca Dumnezeu s] binecuvinteze lucrarea din Denver, s]
transforme aceast] misiune 'ntr-o biseric] puternic] \i s] r`nduiasc] un p]stor dupa
voia Sa, ca s] fim astfel o bun] m]rturie printre rom`nii din Colorado. Ruga[i-v]
pentru noi!
Misiunea Rom`n] Denver
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Botez 'n Georgia

De la Cercul Bisericilor
Baptiste Rom`ne din
Banatul Iugoslav

La 22 aprilie anul acesta a avut loc un
botez noutestamental cu 12 suflete 'n
Biserica Baptist] Rom`n] din Gwinett,
p]storit] de fratele Matei Istudor.

V`r\e[, 24 aprilie 2001

Botez la Nashville
Pe data de 13 mai, anul acesta, la
Biserica Baptist] Rom`n] din
Nashville, Tennessee, a avut loc un
serviciu de botez unde cinci suflete
L-au m]rturisit pe Domnul ca M`ntuitor
personal. Programul a durat trei ore \i
peste 175 de persoane au fost prezente
la aceast] bucurie a Cerului. Fra[i din
mai multe p]r[i au venit s] se bucure cu
biserica Domnului. Fratele Mark
Hobafcovici, p]storul bisericii, a oficiat
actul botezului. Dup] program s-a servit
o mas] de dragoste. Ne rug]m ca
Domnul s]-i p]streze 'n harul S]u pe
ace\ti noi credincio\i.

Iubi[i fra[i,
Imediat de la 'nceput mul[umim
Domnului, Cel care ne poart] 'n carul
Lui de biruin[] \i ne ajut] prin Duhul
Sf`nt s] putem lucra pentru cauza
sf`nt] a Evangheliei Domnului nostru
Isus Hristos. V] exprim]m de asemenea
mul[umirea \i recuno\tin[a din toat]
inima noastr] pentru jertfa \i suportul
financiar pe care-l face[i ca sufletele
pierdute de pe aceste mealeaguri ale
Banatului iugoslav s] aud] vestea bun]
a m`ntuirii prin Domnul nostru Isus
Hristos.
V] trecem prin fa[] c`teva din
activit][ile noastre din anul trecut, anul
2000:
1. Am oficiat trei botezuri cu 22 de
suflete care au m]rturisit public
credin[a lor 'n Domnul Isus Hristos.
2. "ntrunirea tineretului \i a
copiilor cu program bine preg]tit s-a
desf]\urat 'n cl]direa bisericii din
V`r\e[.
3. S-au f]cut evangheliz]ri 'n toate
bisericile din Cerc \i ca rezultat al

Botezul a fost 'nf]ptuit de fratele
Valentin Popovici. A luat parte mult
popor (circa 400 de persoane) \i
bucuria 'n]l[]toare a 'mplinirii poruncii
Domnului Isus a fost amplificat] de
c`nt]rile corului mixt, ale corului
b]rb]tesc \i ale fanfarei bisericii
dirijate de Dr. Titus Dan. Au fost
aduna[i laolalt] fra[i \i surori din
ambele biserici, din Prima Biseric]
Baptist] Rom`n] din Atlanta, p]storit]
de fratele Titi Cocian, 'mpreun] cu cei
din Gwinett. Bunul Dumnezeu s] dea
har peste lucrarea Sa \i s] ajute prin
Duhul S]u ca noile ml]di[e s] creasc] \i
s] dea road] binecuv`ntat] 'n via Sa.

Noul sediu al Alian[ei Baptiste
Mondiale.
De la data de 2 aprilie, anul acesta, Alian[a
Baptist]Mondial] \i-a mutat birourile 'n noua cl]dire, mult
mai spa[ioas] \i modern], 'n ora\ul Falls Church, din statul
Virginia, l`ng] Washington, capitala Statelor Unite. Noua
adres] este: 405 North Washington Street, Falls Church,
VA 22046. Adresa pe internet: www.bwanet.org.
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DIN BANAT...
acestor evangheliz]ri au fost botezurile
amintite mai sus.
4. Am avut \ase 'ntruniri ale
p]storilor, cu dezbateri pentru
'naintarea lucr]rii 'n tot decursul
anului.

un botez noutestamental cu trei suflete.
Bucuria \i atmosfera a fost cereasc].
deja am planificat cu ajutorul Domnului
'n luna August s] avem un al doilea
botez pentru care s-au prezentat deja
zece suflete care L-au primit pe
Domnul. Fiindc] avem o cl]dire a
bisericii
corespunz]toare,
av`nd
baptistier 'n]untru, botezul
se poate face oric`nd.
Tot 'n anul acesta pl]nuim
s]
avem
'ntrunirea
tineretului, apoi 'n toamn]
s]rb]toarea roadelor \i pe
lunile august-septembrie o
serie de evangheliz]ri cu
fra[ii musafiri care deja \i-au
anun[at venirea lor.
Desigur c] v] este cunoscut
faptul c] 'n lucrarea din Banatul
5. "n toamna anului trecut am avut iugoslav suntem \ase p]stori ordina[i
dou] s]rb]tori deodat]: s]rb]toarea c`t \i doi diaconi. De\i ne sunt
mul[umirii, c`t \i 2000 de ani de bineveni[i fra[ii musafiri, totu\i credem
cre\tinism adev]rat.
c] responsabilitatea lucr]rii de aici este
6. Fratele Gheorghe Sc`nteie ne
este la ora actual] misionarul care ne
ajut] 'n lucrare, fiind prezent la noi de
dou] ori pe lun]. Cu el mai vin \i al[i
fra[i din Rom`nia. De\i fratele Sc`nteie
este p]stor pensionar, totu\i mesajul pe
care-l prezint] din Cuv`ntul Domnului
satisface nevoile spirituale ale fra[ilor,
surorilor \i ascult]torilor.
Acum, c`teva din activit]ile de pe
anul 'n curs. Evangheliz]rile de iarn]
s-au [inuit cu fra[i musafiri din
Rom`nia \i SUA. Pentru dou]
s]pt]m`ni a fost 'n vizit] fratele Severin
Dwight Barrows. Ca rezultat al acestor
evangheliz]ri de iarn] pe data de 15
aprilie anul curent, adic] la s]rb]toarea
mare a "nvierii Domnului Isus a avut loc
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pe umerii no\tri, al p]storilor de
biserici, deoarece cunoa\tem bine
mentalitatea oamenilor de aici. Sunt
ruga[i to[i fra[ii care vin 'n lucrare s] se
acomodeze situa[iei \i s] se 'nclud] cu
noi, fra[ii lucr]tori din Banat.
Privind acest raport, v] 'ndemn]m,
fra[ilor, ruga[i-v] pentru noi, precum \i
noi ne rug]m pentru voi. "nc] odat],
recuno\tin[a \i mul[umirea noastr]
pentru ajutorul pe care-l face[i 'n
lucrarea Domnului de aici.
%C]ci Dumnezeu este Acela care
lucreaz] 'n voi, \i v] d] dup] pl]cerea
Lui \i voin[a \i 'nf]ptuirea!^ (Filipeni
2:13).
Salut]rile noastre sfinte, calde \i
fr][e\ti! Toate acestea, 'n Numele
Domnului Isus Hristos.
"n dragoste sf`nt], ai vo\tri fra[i,
Iovan Avram Dega, pre\edinte
Gheorghe Barbu, sercretar.

de D]nu[ M]n]stireanu
Pu[in] istorie veche
Albania a fost s] fie prima [ar] pe
care am vizitat-o 'n noua mea slujb] la
World Vision. "mi era oarecum team] \i
eram extrem de confuz. Nu \tiam la ce
s] m] a\tept \i dac] eram preg]tit
pentru asta. Am 'ncercat s]-mi fac
temele bine, citind tot
ce puteam g]si despre
World Vision Albania
\i
despre
[ar]
(enciclopedii, etc.).
Am vorbit chiar la
telefon cu un prieten
care fusese acolo 'n
vizit]. Totu\i, urma s]
descop]r acolo 'n
cur`nd, c] este una s]
cite\ti \i altceva s]
experimentezi.
Din avion, Albania ar]ta a fi o [ar]
muntoas]. "n lecturile mele, am aflat c]
avea o istorie tragic]. Numit] Illiricum
'n antichitate, regiunea nu a fost
niciodat] prea bine controlat] de
romani, din cauza terenului dificil \i a
caracterului imprevizibil al locuitorilor.
Pe vremea Noului Testament, Illiricum
a fost vizitat de apostolul Pavel, care
pare s] fi convertit acolo 'n jur de 70 de
familii. Dup] o alt] tradi[ie veche, ceva
mai t`rziu, Tit, ucenicul lui Pavel, a
'nceput o biseric] 'n Durres. "n
antichitatea t`rzie, Illiricum a devenit
parte a Imperiului bizantin. Dup]
Marea Schism] din 1054, nordul
regiunii a r]mas sub influen[]
romano-catolic], 'n timp ce sudul a
intrat sub autoritatea Bisericii Ortodoxe
Bizantine, o separare care afecteaz] 'n
mare m]sur], p`n] ast]zi, condi[ia
religioas] a []rii. Dup] c]derea
Constantinopolului, 'n secolul al
XV-lea, teritoriul locuit de albanezi a
intrat sub st]p`nire otoman] \i a f]cut
parte din Imperiul turc p`n] 'n 1912,

c`nd a devenit monarhie independent].
"n timpul Evului Mediu [ara s-a bucurat
de independen[] pentru o perioad]
scurt], ca rezultat al victoriilor militare
ob\inute de eroul na[ional albanez
Skanderbeg. Din punct de vedere
religios, domnia turceasc] a afectat
Albania 'n mod profund.
Otomanii n-au folosit violen[a
pentru a-\i impune religia, dar au
obligat oamenii care nu adoptau Islamul
s] pl]teasc] taxe mult mai mari.
Rezultatul acestei strategii dibace a fost
c] 'n cei peste patru sute de ani de
domnie turceasc], mai mult de 70 la
sut] din popula[ia albanez] a acceptat
Islamul, chiar dac] 'ntr-o manier] mai
degrab] formal]. Restul popula[iei este
alc]tuit din catolici (20 la sut]) \i
ortodoc\i (10 la sut]), majoritatea lor de
asemenea doar formal dedica[i
credin[ei lor religioase. (Trebuie s]
men[ion]m aici, c] de\i aceste statistici
sunt folosite peste tot, mul[i albanezi se
'ndoiesc c] ele reflect] situa[ia
prezent]).

Istoria mai nou]
Unul dintre cele mai semnificative
evenimente politice care a afectat
Albania, a avut loc la sf`r\itul primului
r]zboi mondial, c`nd marile puteri au
decis 'n mod arbitrar, \i f]r] nici o
aten[ie pentru implica[iile viitoare, de a
l]sa aproximativ 40 la sut] dintre
albanezi 'n afara grani[elor []rii lor.
Consecin[ele tragice ale acestei decizii
iresponsabile 'nc] mai b`ntuie
Balcanii. Dup] cel de-al doilea r]zboi
mondial, Albania a devenit un stat
comunist.
Regimul, condus de Enver Hodja, a
fost unul dintre cele mai restrictive
dintre []rile comuniste. Migr`nd haotic
'ntre diverse versiuni de comunism –
titoist (iugoslav), stalinist (rusesc), \i
maoist (chinez), Albania a devenit
complet izolat] dup] ruperea de Beijing
'n anii 70. Hodja a devenit obsedat de
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ideea c] 'ntreaga lume este 'mpotriva
[]rii lui, \i, ca rezultat, a umplut [ara cu
bunc]re, milioane de asemenea
construc[ii monstruoase afl`ndu-se 'nc]
peste tot, ca o memorie ciudat] a
trecutului. "n ultimii treisprezece ani ai
regimului comunist, Albania a fost
oficial singurul stat ateist din lume.
Toate exprim]rile religioase au fost
strict interzise; bisericile \i moscheele
au fost 'nchise, iar preo[ii b]ga[i 'n
'nchisori, mul[i dintre ei murind 'n
lag]re de concentrare. Rezultatul este
c] de\i 'n prezent albanezii sunt gata
s]-\i declare aderen[a lor religioas], de
cele mai multe ori ea este una formal].
Un recent sondaj de opinie a v]dit c]
albanezii nu 'n[eleg deloc rolul formativ
pe care religia 'l poate juca 'n societate.

Prin capitala []rii, Tirana
Primul meu contact cu Albania a
fost la aeroportul din Tirana. E foarte
mic \i prost echipat, ceea ce reflect]
condi[iile economice ale celei mai
s]race []ri din Europa. Am f]cut un tur
de o or] prin Tirana. Ghidul meu a fost
dl Kurtezi, care f]cuse aceasta 'n mod
profesional pe vremuri. El mi-a ar]tat
urmele regimului comunist: casa lui
Enver Hodja, %piramida^, care fusese
c`ndva muzeul memorial Enver Hodja,
acum fiind o sal] de conferin[e,
cl]dirile guvernului etc. De asemenea,
mi-a ar]tat ambasadele vestice – foarte
bine p]zite, dup] tulbur]rile civile din
1998, moschei \i biserici, universitatea.
Am vorbit despre via[a \i politica 'n
Albania \i am 'n[eles ce similare sunt
lucrurile 'n []rile noastre. Vechii lideri
comuni\ti au 'ncercat \i acolo s] se dea
drept democra[i. Totu\i, doar 'n cuvinte,
'n vreme ce reflexele dictatoriale au
r]mas acelea\i. Chiar \i liderii mai
tineri, care au venit la putere dup]
tulbur]rile din 1998, nu erau mai buni.
Nu erau doar incompeten[i, dar p]reau
chiar mai fl]m`nzi dup] 'mbog][ire \i
dup] putere dec`t predecesorii lor. {ara

aproape c] nu avea infrastructur].
Poli[ia era \i mai corupt] \i lipsit] de
autoritate dec`t 'n Rom`nia. Str]zile
erau at`t de rele 'nc`t era greu s]-[i
imaginezi cum mai puteau circula
ma\inile. Am 'n[eles atunci de ce, spre
surpriza mea, peste 90 la sut] din
ma\inile de pe str]zi erau Mercedesuri;
nici un alt tip de ma\in] nu ar fi
supravie[uit
'n
acele
condi[ii.
Majoritatea lor erau vechi, dar erau \i
unele foarte noi (zice-se, multe dintre
ele furate din Europa de vest).
V]z`nd toate acestea, nu este de
mirare c] sentimentul general din [ar] e
unul de neajutorare \i disperare, mai
mult chiar dec`t 'n Rom`nia. Mul[i
albanezi se 'ntreab] dac] exist]
'ntr-adev]r vreun viitor pentru [ara lor,
'n special din pricin] c] majoritatea
tinerilor educa[i pleac] 'n vest.

Amintiri din comunism
Ghidul meu fusese profesor de
englez] 'n vremurile comuniste. El 'mi
spunea c`t de ru\inat se sim[ea din
cauza lucrurilor pe care a trebuit s] le
scrie 'n manualele \colare al c]ror autor
fusese, dac] vroia ca acestea s] fie
publicate – o experien[] obi\nuit]
pentru
majoritatea
persoanelor
implicate 'n educa[ie 'n fostul bloc
sovietic. Ne-am oprit la o cafenea
privat], 'ntr-un loc ce fusese c`ndva un
parc minunat. Noul meu prieten locuise
'n acea zon] 'n urm] cu dou]zeci de ani.
Apoi, guvernul comunist i-a mutat
'ntr-un bloc de apartamente, pentru a
face acolo un parc. Acum locul era plin
de restaurante \i cafenele mici,
construite haotic de diferi[i proprietari,
f]r] nici cea mai mic] aten[ie acordat]
mediului. De fapt aceasta se 'nt`mpla
peste tot 'n Albania.
Am aflat c] [ara avea o rat] de
\omaj 'ngrozitoare ('n jur de 90 la sut]).
"n mod consecvent, aproape nimeni nu
pl]tea taxe, \i singurul mod al
guvernului de a se descurca era cu
ajutorul creditelor externe. Totu\i,
oamenii p]reau c] se descurc] cumva,
ca de altfel peste tot 'n Balcani. Secole
de istorie tulburat] ne-au 'nv][at arta
supravie[uirii. Dup] cum obi\nuim s]
spunem 'n Rom`nia, %capul plecat nu-l

taie sabia^. "n mod practic 'ns], acest
fel de %'n[elepciune^ nu a generat prea
mult] demnitate 'n noi. Un dezechilibru
izbitor pe care l-am observat 'n Albania
era 'ntre nivelul de educa[ie al femeilor,
comparat cu cel al b]rba[ilor. Femeile
p]reau mai mult 'nclinate s] studieze \i
s] munceasc] din greu, \i ca rezultat,
era relativ mai u\or pentru ele s]
g]seasc] slujbe bine pl]tite. Pe de alt]
parte, b]rba[ilor le era ru\ine s] stea
acas] sau s] studieze, \i, cum nu prea
erau slujbe disponibile, '\i petreceau
majoritatea timpului 'n cafenele \i
baruri. Cred c] acest tipar social
defectuos
va
avea
consecin[e
dezastruoase pentru societatea albanez]
'n anii urm]tori.

Misionari 'n Albania
Am 'nceput a doua zi 'n Albania
vizit`nd un misionar occidental care
p]storea biserica interna[ional] 'n
Tirana. Cel mai interesant lucru pe care
l-am aflat acolo era c], spre deosebire
de Rom`nia \i de multe alte locuri 'n
lume, misionarii din vest lucrau 'n
unitate 'n aceast] [ar]. Cer`nd o
explica[ie pentru aceast] neobi\nuit]
realitate, am primit dou] r]spunsuri. "n
primul r`nd, majoritatea misionarilor
din Albania lucraser] 'nainte de 1990
'n Kosovo, unde au putut vedea singuri
rezultatele dezastruoase ale asprei
concuren[e \i ale reflexelor construirii
de
imperii
personale,
care
caracterizeaz] 'nc] o mare parte a
eforturilor misionare 'n Europa de est.
"n consecin[], ei au decis s] evite o
asemenea situa[ie 'n Albania, \i prin
harul lui Dumnezeu, au reu\it aceasta 'n
mare m]sur].
"n al doilea r`nd, pentru c]
evanghelicii sunt 'nc] nerecunoscu[i ca
biserici legitime 'n Albania, misionarii
au fost for[a[i s] creeze o organiza[ie
comun] de reprezentare, numit]
Proiectul de 'ncurajare a Albanezilor
(AEP). "n plus, AEP lucreaz] 'n str`ns]
cooperare cu Alian[a Evanghelic]
Albanez] \i chiar mai surprinz]tor,
misionarii nu 'ncearc] s] controleze
circuitul fondurilor, ci pun donatorii 'n
contact direct cu bisericile albaneze. De
fapt cele dou] organiza[ii 'mpart
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aceea\i cl]dire. I-am spus p]storului c]
sunt foarte impresionat de aceast]
remarcabil] colaborare, care trebuie s]
se fac] cunoscut] \i multiplicat] 'n
toat] regiunea noastr].
Restul zilei a fost dedicat unei
vizite 'n Elbasan, unul dintre birourile
locale ale World Vision Albania. Ne-a
luat peste dou] ore s] ajungem acolo, \i
a trebuit s] travers]m mun[ii. De\i
ploua destul de tare, m-am putut bucura
de frumuse[ea peisajului. Era absolut
maiestuos. Cu o guvernare mai
competent] \i cu o infrastructur] bun],
Albania ar putea atrage mul[i turi\ti.
"n Elbasan am 'nt`lnit al[i c`[iva
misionari. Ei mi-au confirmat ceea ce
am aflat 'n Tirana, despre felul cum
'ncearc] s] lucreze 'mpreun]. O
'ncercare de a vizita un orfelinat catolic
a e\uat. M]icu[ele, membre ale
ordinului Surorilor de Caritate, 'nceput
de maica Teresa de Calcutta, respectau
o zi de t]cere.
Probabil cea mai remarcabil]
activitate a biroului World Vision din
Elbasan consta 'ntr-un efort de cur][are
a gunoaielor din tot ora\ul. De mul[i ani
serviciile de str`ngere a gunoiului 'n
Albania nu func[ionau \i ora\ele erau
inundate de mizerii. World Vision a fost
implicat mai 'nt`i 'ntr-un proces de
educa[ie, care s-a desf]\urat 'n \coli \i
'n mici comunit][i locale. Apoi, biroul
nostru a pus la dispozi[ie cutiile de
gunoi pentru tot ora\ul \i a oferit
asisten[]
pentru
reorganizarea
sistemului de str`ngere a gunoiului.
"ntregul efort a culminat cu o zi special]
pentru cur][irea ora\ului. Bisericile au
fost foarte bucuroase s] participe \i ele
la acest efort important pentru
comunitatea local].

Evanghelicii albanezi
Urm]toarea zi a fost dedicat]
'nt`lnirilor cu diferi[i lideri de biserici.
Primul lider era o doamn] din SUA,
care se ocupa cu organiza[ia de caritate
din cadrul Bisericii Ortodoxe Albaneze,
numit] Diaconia-Agapes. Am fost foarte
impresionat
de
amplitudinea
activit][ilor lor caritabile \i de
varietatea acestor activit][i. Dup]
aceea, 'n sf`r\it, am avut privilegiul de a

'nt`lni doi lideri evanghelici albanezi.
Primul, era Eugen (Geni) Begu, t`n]rul
secretar general al Alian[ei Evanghelice
Albaneze. Discut`nd cu el, am realizat
c] AEA (care 'n albanez] se nume\te
VUSH) nu este o institu[ia ineficace ca
\i corespondenta ei rom`n], ci o
organiza[ie profesionist], cu o viziune
impresionant] \i cu o eficacitate care a
fost dovedit] 'n chip des]v`r\it 'n
timpul crizei din Kosovo, c`nd
evanghelicii albanezi au ajutat sute de
mii de refugia[i. "n multe dintre taberele
de refugia[i, lucr]torii de la Na[iunile
Unite au preferat Alian[a Evanghelic]
'n locul agen[iilor occidentale.
Al doilea evanghelic albanez pe
care l-am cunoscut era Toni Gogu,
t`n]rul p]stor al unei biserici
carismatice cu o cre\tere foarte rapid].
El avea o inim] special] pentru lucrarea
cu tinerii \i studen[ii. Sper s] pot vizita
acea biseric] 'n timpul urm]toarei mele
vizite \i poate s] predau ceva
studen[ilor cu care lucreaz] Toni.
Exist] o anume latur] 'n istoria
evanghelicilor albanezi care merit] s]
fie men[ionat] aici. C`nd liderii
evanghelici albanezi au 'ncercat s]
descopere r]d]cinile evanghelicilor 'n
istoria albanez], au avut surpriza s]
descopere c] unul dintre cei mai
respecta[i educatori \i intelectuali 'n
secolului al XIX-lea era un evanghelic,
Gjerasim Qiriazi. El a cunoscut
Evanghelia pe c`nd vindea Biblii
pentru Societatea Biblic] Britanic] \i
Str]in]. Dup] ce s-a convertit, el \i-a
continuat lucrarea ca specialist 'n
educa[ie. "n prezent, operele lui se
g]sesc 'n toate bibliotecile albaneze.
Totu\i, pu[ini oameni 'n Albania \tiu c]
el a scris nu numai lucr]ri de
pedagogie, ci \i lucr]ri devo[ionale,
predici, \i c`nt]ri.

Ultima zi
"n ultima dup]-amiaz] 'n Albania
am avut curajul s] m] plimb singur pe
str]zile din Tirana. Nu a fost at`t de r]u
cum a\ fi crezut. Am c]utat mai 'nt`i un
loc unde s] iau cina. Colegii mei mi-au
sugerat s] 'ncerc Centrul Stephanus, un
fel de fast-food american, care apar[inea
unui grup misionar aflat 'n leg]tur] cu

organiza[ia fr. Richard Wurmbrand,
Vocea Martirilor. Acolo obi\nuiau s]
m]n`nce majoritatea misionarilor.
La sf`r\itul acelei zile am avut
marea bucurie de a m] 'ntre[ine pe scurt
cu un misionar rom`n, George
Dumitra\cu, care lucreaz] 'n Albania
cu organiza[ia World Relief. El mi-a
confirmat multe dintre observa[iile pe
care le-am f]cut 'n scurtul timp c`t
m-am aflat acolo. "nainte de a m] culca,
m-am uitat pentru ultima oar] din
balconul hotelului meu la capitala
acestei []ri fr]m`ntate \i am rostit o
ultim] rug]ciune pentru ea. Vocea
puternic] a muezinului din turnul unei
moschei din apropiere a rupt t]cerea
nop[ii. Altele au 'nceput s] r]spund] 'n
cur`nd de la alte moschei din ora\, ca
pentru a ne aduce aminte c] profetul
Muhammad avea un puternic cap de
pod 'n continentul nostru mai mult sau
mai pu[in cre\tin.
"n ultima zi la birou, am avut un
timp devo[ional. Am citit c`teva pasagii
din Biblie, am avut o discu[ie bun] \i
am sf`r\it cu o rug]ciune pentru cei din
birou. {elul meu era s]-i 'ncurajez \i
s]-i inspir 'n viziunea lor pentru rolul
esen[ial pe care 'l pot juca 'n a construi
un viitor mai bun pentru [ara lor. Apoi,
am oferit flori doamnelor \i am plecat
spre aeroport. Totu\i, nu 'nainte de a-l
'ntreba pe domnul Kurtezi cum s-a
sim[it el (care venea dintr-un mediu
musulman) la acest timp devo[ional
cre\tin. Spre surprinderea mea, mi-a
spus c] i-a pl]cut. Argumentul lui
principal era c] islamul \i cre\tinismul
au caracteristici similare, 'n sensul
valorilor morale pe care le promoveaz]
\i a dorin[ei de a avea un impact 'n
societate, un g`nd pe care va trebui s]-l
evaluez \i s]-l discut c`ndva mai t`rziu.
M-am g`ndit 'ns] atunci c] de fapt
acesta era un r]spuns normal 'n cazul
cuiva pentru care cre\tinismul \i
islamul erau mai degrab] realit][i
exterioare, dec`t angaj]ri personale.
Am p]r]sit Albania cu o mare
dorin[] de a m] 'ntoarce acolo. Mi-a
pl]cut s] discut cu oamenii aceia \i
mi-am dat seama c] avem multe 'n
comun. |i, de asemenea, c] noi rom`nii,
avem multe de 'nv][at de la ei. Sper ca
\i reversul s] fie adev]rat. r
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Fratele
Gavril]
MUNTEANU
a plecat la
odihn]
Este 'n natura noastr] o tendin[],
m]rturisit] sau nu, de a fi atra\i de
m]rimile din jurul nostru. Nici noi,
credincio\ii
noutestamentali,
nu
suntem scuti[i de acest fapt. C`nd avem
\ansa ca 'n plan local sau cu efort minim
de deplasare s] ascult]m sau s] vedem
pe mai marii no\tri, o facem cu
deosebit] pl]cere. M] refer desigur la
acei dintre predicatorii români care
deopotriv] prin r]sp`ndirea Cuv`ntului
ca \i printr-o via[] curat] s-au impus 'n
ierarhica
valoric]
a
lumii
neoprotestante române\ti. C`nd, la o
v`rst] venerabil], ace\ti oameni sunt
chema[i la locurile ve\nice, vestea se
r]sp`nde\te cu repeziciune 'n toate
locurile unde se vorbe\te române\te de
pe glob cu ajutorul mijloacelor moderne
de comunica[ie. A\ aminti aici cazurile
celor ce au fost Alexa Popovici, Nichifor
Marcu, Richard Wurmbrand. Dar, pe
l`ng] aceast] categorie mai avem pe
aceia care au dus o via[a de slujire cu
credincio\ie \i cur][ie 'ntr-un spa[iu
mult mai limitat, necunoscu[i pentru
mul[i dintre noi, dar desigur cunoscu[i
Aceluia ce cunoa\te totul.
Astfel a trecut la Domnul acela care
a fost fratele nostru 'n Hristos Domnul,
Gavril] Munteanu, la 77 de ani, dar 'n
plin] putere de munc], activ 'n
compania fiului mai mic Gaby, 'n casa
c]ruia locuise 'n ultimii zece ani, dar \i
'n biserica din San-Leandro, California,
al c]rui membru era. "n mai to[i anii
%americani^ a fost membru 'n comitetul
bisericii, activ 'n cadrul serviciilor de
rug]ciune \i \coal] duminical]. Bun
cunosc]tor al Scripturilor, a servit
pentru o perioad] la studiul biblic cu
tinerii bisericii. "mi amintesc o
conversa[ie avut] atunci: %Dragul meu,
eu \tiu c] nu am un limbaj a\a de
academic, dar cred c] dragostea \i
cur][ia vor suplini acest] lips]^. Au

f]cut-o cu prisosin[]. Cu cinci nepo[i 'n
biseric] \i al[ii prin alian[], %bunu_^ a
devenit %bunu_^ pentru to[i cei care-l
\tiau. Leg]turile tainice cu locul unde a
crescut, Giula, 'l chemau acas] 'n
fiecare an, f]c`nd ce iubea mai mult:
vestirea Evangheliei. A economisit bani
s] poat] pl]ti un lucr]tor 'n România. "n
anul 2000 a organizat o evangelizare 'n
zon] 'mpreun] cu fratele Jean
Chiforeanu, pe cheltuial] proprie.
Tat]l l-a chemat acas]. O plecare
abrupt], nea\teptat]. "n seara zilei
precedente a participat la \edin[a
comitetului bisericii... Au avut loc dou]
servicii de priveghi in San-Leandro,
care au adunat sute de români din zon],
din toate bisericile române\ti. Au vestit
Cuv`ntul fra[ii p]stori: Iosif S]rac, Ioan
Gug, Mihai S`rbu, Iosif Bote, Viorel
Candreanu, Adrian Onofrei, Constantin
Cristea, precum \i fr. Donell, profesor la
%Bay Bible Institute^. Cel dint`i g`nd
care mi-a venit 'n minte la vestea mor[ii
fratelui au fost versurile unui poet de
limb] german], Rainer Maria Rilke,
care 'ntr-o traducere sun] a\a: %Tare e
moartea, peste m]sur],/ Suntem ai ei cu
r`sul 'n gur],/ C`nd arz]toare via[a o
credem 'n toi,/ Moartea 'n miezul fiin[ei
r`de 'n noi.^ Predicile pline de har \i
inspira[ie ale fra[ilor ne-au amintit c]
via[a aceasta este scurt], plin] de
necazuri, dar c] tr]it] dup] %Marele
model, Domnul Isus Hristos^ este
drumul spre marea promisiune: Via[a
ve\nic]. Acestea au fost cuvinte
'n]l[]toare pentru to[i \i de m`ng]iere
pentru familie... Corul bisericii dirijat
de Petre Ursu a dat slav] Domnului.
Corpul ne'nsufle[it a fost dus apoi
'n Giula 'n România unde a fost
'nhumat. Acolo a avut loc un serviciu de
'nmorm`ntare la care au participat
fra[ii: Jean Chiforeanu, Vasile Tama\ \i
Nelu Vere\. Fanfara fra[ilor penticostali
din Cluj a dat slav] Domnului cu
aceast] ocazie. Peste 300 de oameni au
participat la serviciul funerar, av`nd
ocazia s] asculte Cuv`ntul Domnului. A
fost, (desigur, nedorit] sub aceast]
form]) evanghelizarea pe care o dorea \i
o pl]nuia pentru anul 2001 cel care a
fost fratele Gavril] Munteanu.
George Boc\an, San-Leandro,
California.

La Cluj, credinciosii
bapti\ti s-au
bucurat mult !
La Cluj-Napoca, 'n ziua de 4 mai
2001, credincio\ii bapti\ti veni[i din
toate bisericile comunit][ii de Cluj, au
s]rb]torit JUBILEUL de 70 de ani de
existen[] a Comunit][ii Baptiste de
Cluj. "nfiin[at] 'n martie 1931,
Comuniatea de Cluj a fost cea de a patra
din Rom`nia,contribuind decisiv la
consolidarea Uniunii Baptiste pe plan
na[ional.Dac] la data 'nfiin[]rii,
Comunitatea s-a alc]tuit din 105
biserici din 4 jude[e ale Ardealului de
nord, 'n prezent Comunitatea de Cluj
este formata din 296 biserici, misiuni \i
puncte misionare, r]sp`ndite pe un
teritoriu a opt jude[e transilv]nene:
Alba-Nord, Bistri[a N]s]ud, Cluj,
Covasna, Harghita, Maramure\, Mure\,
S]laj, slujite de 91 p]stori \i presbiteri,
cu 12.316 membrii \i peste 25.000
apar[in]tori.
S]rb]toarea a 'nceput cu un timp
de rug]ciune cu mul[umiri \i laude lui
Dumnezeu, pentru purtarea Sa de grij]

de-alungul celor 70 de ani de bucurii,
biruin[e, 'ncerc]ri \i suferin[e.
Cuv`ntul de bun venit a fost rostit de
p]storul Tama\ Vasile, pre\edintele
Comunit][ii, care a mul[umit celor peste
250 participan[i la timpul de aducere
aminte ocazionat de binecuv`nt]rile
l]sate de Dumnezeu copiilor S]i, din
aceast] parte a Rom`niei. Au fost
adresate cuvinte de salut din partea
Uniunii Baptiste de c]tre Secretarul
General, p]storul Mladin Onisim din
Arad, din partea Comunit][ilor vecine,
de Sibiu prin p]storul Dobrin Gheorghe
din Media\, Sibiu \i p]storul Miheci
Nicolae din Bihor, precum \i din partea
Conven[iei Baptiste Maghiare, salutul
fiind adresat de catre p]storul Pal
Gergely din Pericei, S]laj.
Istoricul Comunit][ii a fost
prezentat de Dr. Dan Ioan-Alexandru,
unul din fo\tii pre\edin[i, fiul
'ntemeietorului Comunit][ii, Dan Ioan.
Materialul ilustrativ a entuziasmat

Plan sau simpl] 'nt`mplare?
Marinarii \i-au dat demult seama c] cea mai eficient] modalitate de
str`ngere a funiei este adunarea acesteia 'n figuri asemenea cifrei 8. Aceast]
'mpachetare eficient] (de fapt un helix comprimat) este observabil] \i 'n
natur]. Multe dintre proteine sunt 'n form] de helix. Dublul helix (dubla elice) a
ADN-ului este fapt \tiin[ific dovedit. Aceste forme atractive p`n] \i din punct de
vedere artistic se dovedesc a fi solu[ia optim] pentru 'mpachetarea str`ns] a
unor obiecte foarte lungi, f]r] riscul 'ncurc]rii. ADN-ul \i proteinele sunt cele
mai apropiate ca form] de structura optim] determinat] prin simulare
computerizat], descris] de revista %Nature^ (vol. 406, p. 251, iulie 2000).
%Este acesta plan sau simpl] coinciden[]?^ se 'ntreab] matematicienii Andrzej
Stasiak \i John Maddocks, care '\i \i r]spund astfel propriei 'ntreb]ri: %B]nuim
c] ar fi vorba de prima op[iune!^ Stasiak \i Maddocks au dreptate. Aceste
structuri optime sunt rezultatul planului \i scopurilor pe care le-a avut
Creatorul, care a dat spa[iului \i materiei propriet][ile ei de baz], \tiind foarte
bine cum s] le ajusteze av`nd 'n vedere volume mari 'n spa[ii restr`nse.
(John MacKay \i Romulus Campan, Centru de Cercet]ri 'n Crea[ie)
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audien[a, fiind alc]tuit din peste 170 de
imagini, plan\e proiectate \i comentate,
care au contribuit la rememorarea
multor evenimente sau personalit][i din
conducerea Comunit][ii Baptiste.
Ne-am reamintit principalele etape
parcurse de bisericile Clujene 'n cei 70
de ani: perioada interbelica p`n] 'n
1940, apoi etapa Dictatului de la Viena
\i a r]zboiului al II-lea mondial, p`n] 'n
1947. Perioada speran[elor oprimate a
cuprins anii 1948 - 1964, faimosul an al
%arond]rilor^ de Biserici \i Comunit][i,
cu destituirea multor p]stori bapti\ti
precum \i reglementarea for[at]
propus] de comuni\ti 'n special
Bisericilor din Cultele Evanghelice.
Perioada domina[iei comuniste
\i 'ncerc]rile de prigonire a
credincio\ilor
din
anii
1964-1989 a cuprins referiri la
multele
persecu[ii
asupra
credincio\ilor bapti\ti clujeni,
la demolarea loca\urilor de
'nchin]ciune (Dej, Bistrita,
Baia Mare, \i altele), s-au
biserici f]r] p]stori, planul de
'nv][]m`nt teologic cuprinz`nd
doar o promo[ie la 4 ani,
preten[ia de a comunica
'mputernici[ilor
liste
cu
membrii bisericilor sau ale candida[ilor
la botez, efectuarea botezurilor numai
cu aprobarea autorit][ilor, \i multe alte
exemple. P]storii delega[i ai jude[elor,
au prezentat realitatea din bisericile
baptiste 'n zilele noastre \i au ar]tat
binecuv`nt]rile lui Dumnezeu care a
'ng]duit acest progres, p]storul Ionel
Ardelean a prezentat viziunea
misionar] a lucr]torilor Evangheliei
bistri[eni. p]storul Ionel M`nzat,
decanul de v`rst] al p]storilor
Comunit][ii, a reamintit celor prezen[i
clipele de 'ncercare, c`nd trimi\ii
securit][ii comuniste au demolat
cl]direa bisericii din Dej \i alte
persecu[ii la care credincio\ii bapti\ti
au r]spuns cu r]bdare \i credincio\ie.
Vorbind 'n numele credincio\ilor
bapti\ti maramure\eni, p]storul Iosif
Morcan, secretarul Comunit][ii de Cluj,
a pledat pentru unitatea fr][easc] 'n
progresul lucr]rii precum \i r]ul adus
de dezbinarea dintre fra[i. Se pare c]
av`ntul misionar cel mai accentuat are

loc pe meleagurile jude[ului Mure\,
unde p]storul Vasile Paul a organizat
%Cercul Misionar Mure\ul Superior^,
cu o foarte bun] func[ionalitate \i
viziune Evanghelic].
A avut un r]sunet puternic,
reamintirea
numelor
'nainta\ilor
credin[ei noastre, care acum sunt 'n
bucuria r]spl]tirii ve\nice, la Domnul:
Pop Nicolae din G`rbou, Dan Ioan din
Cluj, Dunca Gavril \i Costea Simion din
Negrile\ti, Cozman Gheorghe din Aiud,
B]l]nean Ioan din Jibou, Costin Nicolae
\i Miclaus Nicolae din Baia Mare, \i
mul[i al[ii. A fost reamintit numele
primului martir cre\tin baptist rom`n,
Huruba Ioan, t`n]r credincios din

Topli[a, b]tut crunt de un preot, din
cauza c]reia, la pu[in timp a decedat, 'n
prim]vara anului 1931.
Participan[ii la s]rb]toarea celor
70 de ani nu au uitat s] mul[umeasc] lui
Dumnezeu
\i
pentru
slujitorii
Cuv`ntului, originari din bisericile
Comunit][ii Cluj, acum afl`ndu-se
r]sp`ndi[i 'n multe []ri, dar care
continu] s] lucreze cu d]ruire la
prop]\irea lucr]riii sfinte 'n m`inile
Lui, printre acestia amintind doar pe
c`[iva: Brisc Ioan, Cri\an Alexandru,
Filip Mircea, Gug Ioan, Marian Levi,
Matei Eugen, Mihe[ Tituis, {iplea
Liviu, V]dan Vasile, 'n USA \i Canada;
Dan Titus Emanuel \i Ilie\ Ioan 'n
Australia. Ne bucur]m de lucrarile pe
care le fac p]storii clujeni, tr]itori 'n
alte jude[e ale []rii, printre care s-au
amintit numele urm]torilor: Costea
Liviu, pre\edintele Cominit][ii de
Craiova, Fodorean Daniel, pre\edintele
Comunit][ii de Constan[a, Hotea
Gheorghe la Dr]g]\ani, Iuga Romic] \i
Iuga Viorel la Arad, Pop Dinu la Ia\i,
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Rusu Timotei la Deva, Talo\ Vasile
Alexandru, fost pre\edinte al Uniunii, la
Bucuresti, Talpo\ Vasile, rectorul
Institutului Teologic Universitar din
Bucure\ti, T]taru Iulian la Bucuresti,
Tinco Ilie, la Boc\a, {on Iosif la Bra\ov,
Zaharia Ioan la Arad.
Au fost eviden[iate bisericile cu
fanfare: Baia Mare, Bistrita 1, Cehei,
Chiuie\ti, G`rbou, Negreni. Grupuri
sau forma[ii muzicale 'n bisericile: Cluj
M]n]\tur, Iclod, C`mpia Turzii, Dej,
Sighet, Zal]u. Coruri \i forma[ii corale
'n: Baia Mare, Bistri[a, Cluj, C`mpia
Turzii, Dej, Sighet, Zal]u. Ne-am
amintit de fra[ii no\tri p]stori pleca[i la
Domnul 'n ultimii ani: C`mpean Ioan la
Ploie\ti, Coldea Ioan 'n Canada,
Farc Petru la Bistrita, Mure\an
Vasile la Macea, Restea Moise la
Sigretu Marma[iei. Cel mai
semnificativ lucru 'n ultimii 9 ani
privind cre\terea 'n cunoa\terea
Cuv`ntului, \i care a pornit din
bisericile Comunit][ii de Cluj, 'l
constituie
elaborarea
Programului de Studiu Biblic
%Istoria Binecuv`nt]rii^ a lui
Beniamin F]r]g]u. P`n] 'n
prezent, s-au editat 39 de volume
de studii ale c]r[ilor Bibliei, au
fost distribuite 'n toata [ara, 'n aproape
toate []rile Europei si au fost cerute 'n
USA, Canada, Africa de Sud, Australia,
Israel \i multe alte []ri ale lumii.
Dumnezeu s] binecuvinteze aceast]
lucrare de r]sp`ndire a Cuv`ntului S]u,
t]lm]cit 'n limbaj \i metode moderne.
Despre binecuv`nt]rile lucr]rii de
r]sp`ndire a credin[ei baptiste pe
meleaguri s]l]jene a vorbit p]sturul
Corneliu Ardelean, jude[ul S]laj fiind
leag]nul istoric al credin[ei baptiste,
prin Camar, unde 'n 1896 exista o
biserica a fra[ilor maghiari \i unde p`n]
'n ziua de ast]zi num]rul credincio\ilor
maghiari 'l dep]\e\te pe cel al
rom`nilor.
Delegatul
Conven[iei
Baptiste Maghiare, p]storul Gherghely
Pal a confirmat conlucrarea bun] cu
fr][ietatea rom`n] \i bucuria de a tr]i 'n
unitatea Cuv`ntului cu to[i credincio\ii.
Un cuv`nt de suflet, emotionant, a avut
\i p]storul pensionar Simion Rusu din
Baia Mare, fost pre\edinte al
Comunit][ii de Cluj, timp de 7 ani, 'n

perioada grea de slujire 1964-1971,
f]c`nd referiri directe la uneltirile
'mputernici[ilor
cultelor,
care
'ngr]deau libertatea de expresie a
credincio\ilor bapti\ti sub domina[ia
ateist] a comunismului din Rom`nia. A
fost citit mesajul de dragoste fr][easc]
al p]storului Mihai Hu\anu, aflat
temporar 'n Elve[ia, unul dintre p]storii
persecuta[i de regimul comunist dar
care a r]mas credincios lui Dumnezeu,
slujind biserica din Cluj-M]n]\tur
mul[i ani \i Comunitatea de Cluj 'n
calitate de pre\edinte p`n] 'n anul
1991. A emo[ionat audien[a, citirea
mesajului primit din 'ndep]rtata
Australie, de la p]storul rom`n Titus
Emanuel Dan, fiul intemeietorului
comunit][ii, Dan Ioan, care a reu\it prin
binecuv`ntarea lui Dumnezeu s]
planteze multe biserici pentru rom`nii
din diaspora \i devenind primul
pre\edinte al Asocia[iei Bapti\tilor din
Australia 'n urm] cu zece ani. El
dore\te vestitorilor de azi ai credin[ei
curate 'n Hristos, modelul de
credincio\ie al 'nainta\ilor care au avut
'n inimile lor %dragostea de fra[i \i
iubirea de oameni, speran[a noastr]
fiind c] Domnul nostru vine \i va
raspl]ti fiec]ruia dupa faptele lui^.
Mesajele spre zidire spiritual] din
Cuv`ntul lui Domnezeu au fost
t]lm]cite cu entuziasm \i putere de
c]tre p]storii: Mladin Onisim,
secretarul general al Uniunii Baptiste
din Rom`nia, \i Dobrin Gheorghe,
pre\edintele Comunit][ii de Sibiu.
Participan[ii au realizat o fotografie
comun] 'n fa[a cl]dirii bisericii din loc,
apoi a urmat o agap] fr][easc], cu to[ii
dorind binecuv`ntarea lui Dumnezeu
pentru lucrarea de prop]\ire a
Evangheliei pe meleagurile Comunit][ii
de Cluj \i 'n toat] Rom`nia. A fost o zi
de bucurie deplin] pentru fr][ietatea
baptist] din [ar], cu deosebire pentru
credincio\ii Comunit][ii de Cluj, acum,
la 70 de ani de istorie \i m]rturisire
cre\tin] Evanghelic] vie.
Consemneaz]: Liviu Marhao \i dr.
Dan Ioan Alexandru (pre\edinte al
Comunit][ii Cluj 'ntre anii 1991 \i
1995).

M]rturisiri din ad`ncuri
de Beniamin Jian
(continuare din martie 2001)
Eu primesc ordinul s] p]trund 'n camera tehnic] de interven[ie chirugical] \i
s]-i tai tuburile de oxigen, lucru pe care l-am f]cut, fiindc] \tiam c] aceasta nu-i
poate provoca moartea.
Dup] sec[ionarea furtunelor de oxigen, v]z`nd c] lucrul acesta nu-l afecteaz],
primesc ordin s]-i strecor otrav] 'n m`ncare. Lucrul acesta nu l-am acceptat,
motiv`nd c] nu m] pot apropia, c] m] cunoa\te so[ia lui. Motivul a fost acceptat de
conduc]torul ac[iunii de lichidare, care 'n ziua aceea era colonelul N.
Urm]toarea ac[iune a fost, dup] ie\irea lui din spital. A fost ac[iune de filaj \i
urm]rire pe \oseaua dintre Lugoj \i Caransebe\, la limita jude[ului Timi\ cu
Cara\-Severin. L-am oprit \i am 'ncercat s]-l tragem jos. ordinul era s]-l scoatem
din ma\in] \i s]-l 'mpu\c]m. P.D. n-a cobor`t din ma\in], \i traficul era intens,
a\a c] s-a renun[at la ac[iune. Eram cinci %'ngeri ai mor[ii^ care trebuia s]
oper]m. Au fost al[i 'ngeri mai tari care l-au ap]rat.
Fratele Pavel Petru[ a fost tot 'n sarcina mea, dar cu toate c] nu am executat
ordinul criminal, nu am fost apostrofat niciodat] de \efi pentru faptul c] nu l-am
%trimis dincolo.^ Organele de securitate erau foarte sensibile la buna conduit] \i
la credibilitatea eventualelor victime. De aceea, au 'ncercat 'nscen]ri de procese
\i calomniere, toate minciuni ca s] distrug] personalitatea celor pe care 'i urau.
Dup] arestare. Ajung 'n 'nchisoare, unde dup] trei ani de deten[ie 'ncep s]
citesc zilnic Biblia, 'ncep s-o 'n[eleg, 'ncep s-o 'ndr]gesc, \i din inim] 'mi iese
r]utatea, 'ncep s] m] rog pe genunchi zilnic lui Dumnezeu. Eram 'n 'nchisoarea
de maxim] siguran[] din Craiova peste 100 de %viet][i^, dar eu eram singurul care
m] rugam lui Dumnezeu. Iat] cum s-a 'nt`mplat:
Am solicitat la Craiova comandantului 'nchisorii s]-mi cheme un
reprezentant al bisericii baptiste. Mi-a r]spuns sec: %Ce, ai 'nebunit? De la tine
am preten[ii, fiindc] e\ti camarad militar 'ntre condamna[i. Poc]i[ii nu au voie s]
pun] piciorul 'n 'nchisoarea condus] de mine!^ M-am certat cu el, cu C.I.-stul cu
care fusesem coleg de breasl], \i de atunci au 'nceput persecu[iile, \ican]rile, \i
toate metodele de intimidare.
"n februarie 1998 am depus pl`ngere la Curtea European] a Drepturilor
Omului, de la Strasburg. Am depus pl`ngere la Parlamentul rom`n, la Parchetul
militar Craiova. Atunci au l]sat s] vin] la mine p]storul Teofil Ologeanu, p]storul
bisericii baptiste din Cariova, care mi-a adus lumina.
Dup] c`teva zile de la interven[ia Parlamentului Rom`niei s]-mi dea voie
s]-mi practic credin[a \i s] citesc Biblia, am fost trimis la 'nchisoarea Arad, unde
sunt singurul condamnat pe via[], complet izolat de restul condamna[ilor.
Dup] ce am citit Biblia de c`teva ori 'n 'ntregime, am 'n[eles adev]rul.
Hot]r`rea mea de a-L urma pe Domnul Isus a avut la baz] o convingere personal]
primit] de la Duhul Sf`nt \i revelat] prin Cuv`ntul Sfintelor Scripturi. Am sim[it
c] nu sunt un p]c]tos oarecare, ci unul dintre cei mai mari p]c]to\i, \i cel dint`i (I
Timotei 1:15). Am dorit s] m] vindec de boala p]catului pentru totdeauna, a\a
cum vrea \i Dumnezeu pentru mine. Atunci L-am primit pe Domnul Isus, "l urmez,
"l iubesc. Am acceptat lucrarea Lui la cruce pentru mine, c]ci nu exist] nimic mai
folositor pentru via[a pe care o tr]iesc aici \i cea viitoare dec`t acceptarea
Domnului Isus ca Domn \i M`ntuitor al meu personal.
Nimeni nu poate pune condi[ii lui Dumnezeu. Omul poate accepta sau
respinge condi[iile Lui, dar nu le poate schimba \i nici negocia. Concluzia mea
este c] cea mai mare piedic] 'n m`ntuire nu este faptul c] oamenii sunt prea
p]c]to\i, c]ci Domnul Isus a rezolvat problema p]catului, ci faptul c] oamenii se
cred buni \i se pot descurca singuri.
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Imagini de la "nt`lnirea de Prim]var] [inut] la Kitchener, Canada, 'ntre 19 \i 20
mai 2001. |edin[ele \i adun]rile de 'nchin]ciune au avut loc 'n frumos loca\ul \i
s]lile anexe ale Primei Biserici Baptiste din Kitchener. Organizarea local] a
"nt`lnirii s-a f]cut 'n colaborarea celor trei biserici din Kitchener, p]storite de fra[ii
Ionel P]sui, Ilie Velea \i Nicu Br`nda. S]rb]toarea, la care a luat parte mult popor, a
fost 'ncununat] cu c`nt]ri de cor \i fanfar], poezii, mesaje inspirative din Cuv`ntul
Domnului. Numele Domnului Isus a fost 'n]l[at 'n mijlocul nostru.
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