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Treizecişicinci de ani de slujire continuă în acelaşi oraş, prin aceeaşi biserică. 
Din prima zi de serviciu a fost nevoit să ţină piept presiunilor venite din 
partea oamenilor sistemului. A înţeles că trebuie să facă o alegere şi a ales 
bine. 

A căutat, mai întâi de toate, să ducă mesajul plin de speranţă, al Evangheliei, 
tuturor celor care aveau nevoie de el. Nu s-a dat înapoi să meargă până şi în 
cătune aflate în întuneric, atât la propriu cât şi la figurat, dar şi oriunde era 
solicitat să vestească Cuvântul. A înţeles repede că era un seceriş prea mare 
pentru a fi abordat în manieră solo, aşa că s-a dedicat unui program de 
pregătire a lucrătorilor laici, în contextul în care seminarul de la Bucureşti, 
talonat îndeaproape de sistem, era forţat să şcolarizeze doar câţiva 
seminarişti anual. 

Nu i-a fost teamă să se expună şi, cu curaj, a invitat la Brăila, pentru 
campanii de evanghelizare, colegi păstori, chiar dacă aceştia erau certaţi cu 
stăpânirea. Ne amintim de evanghelizările cu Petrică Dugulescu, Vasile 
Taloş, Nick Gheorghiţă, Paul Negruţ şi mulţi alţii. În acele vremuri, când 
primirea de oaspeţi din Vest era o crimă, la amvonul bisericii din Brăila se 
perindau mai toţi predicatorii străini care îndrăzneau să vină prin România, 
cum ar fi Sammy Tippit, Samuel Kamaleson, Daniel Mercaldo, John Balizou, 
Tommy Watson, etc. 

Dăruia, în permanenţă, cărţi şi literatură introdusă ilegal în ţară şi nu s-a dat 
la o parte de la a asista pe cei care distribuiau ajutoare materiale aduse de 
afară pentru familiile nevoiaşe.  

A fost hărţuit în continuu de organele represive şi s-a ales cu un proces din 
care a scăpat ca prin urechile acului, doar cu o amendă penală, datorită 
internaţionalizării nedorite a cazului. 

A fost pregătit de schimbarea de macaz din 1989 şi imediat şi-a condus 
turma spre explorarea noilor oportunităţi pe care Dumnezeu le-a oferit. 
Numele lui este legat de realizări majore, cum ar fi înfiinţarea Comunităţii 
Bisericilor Baptiste de Brăila, ridicarea Bisericii „Sfânta Treime“ din 
str.Belvedere, înfiinţarea Clinicii Diaconia şi apoi construirea Centrului 
Medical Diaconia, înfiinţarea Căminului Speranţei, înfiinţarea Centrului de 
Pregătire Biblică, plantarea de noi biserici în diferite localităţi din zonă, 
înfiinţarea revistei MESAJ, şamd. 

În paralel nu a pregetat să ajute acolo unde i s-a cerut să slujească, potrivit 
experienţei sale, atât în cadrul Alianţei Evanghelice, cât şi în cadrul Uniunii 
Baptiste. 
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A făcut şi greşeli, unele 
pe care i le reproşează 
alţii, altele pe care şi le 
reproşează el însuşi. 
Mărturiseşte singur că 
dacă ar putea da timpul 
înapoi, ar face unele 
lucruri diferit. 
Important este că a 
învăţat întotdeauna din 
erori şi nu s-a lăsat 
învins, nici copleşit, 
acesta fiind unul dintre 
secretele rezultatelor 
avute. 

Toate aceste lucruri au solicitat un preţ mare, pe care a fost dispus să-l 
plătească, fără a sta prea mult pe gânduri. O componentă a preţului e dată 
de problemele de sănătate, dintre care un infarct sever, urmat peste ani de 
un atac cerebral, probleme care încet, dar sigur, l-au condus spre retragerea, 
la mijlocul lui 2009, din slujirea pastorală dar nu şi din lucrarea lui 
Dumnezeu, de unde a înţeles că nu există loc pentru retragere. 

Pastorul Iosif Ştefănuţi, căci despre el este vorba, rămâne un model de 
inspiraţie pentru toţi cei care l-au cunoscut. Cu ocazia împlinirii celor 35 de 
ani de slujire, o parte dintre cei care au fost binecuvântaţi să lucreze alături 
de el sau să fie mentoraţi de el în vremurile de dinainte de Revoluţie, s-au 
strâns la Brăila pentru a-l cinsti şi pentru a depăna împreună amintiri din 
vremuri cu semnificaţii atât de speciale.  

L-am rugat şi pe dânsul să povestească, pentru cititorii Almanahului MESAJ, 
care au fost principalele lucruri care i-au caracterizat slujirea. Articolul ce 
urmează este răspunsul pe care ni l-a oferit: Har, Slujire şi Suferinţă.  

Tot aşa, în acest grupaj, vor mai împărtăşi, pe paginile acestui almanah, 
despre experienţele avute împreună, câţiva dintre oamenii cu care a 
colaborat sau cu care a fost implicat în pregătirea pentru lucrare în 
vremurile dificile dinainte de Revoluţie, dar şi dintre cei cu care lucrează 
îndeaproape în cadrul Centrului Medical Diaconia. Toate acestea pentru a 
sublinia ce poate face Dumnezeu printr-un om care rămâne statornic 
chemării divine.  

A Lui să fie Slava! 

Prezentat la Prestonwood Baptist Church din Dallas, de către 
pastorul Jack Graham 
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Har, Slujire şi Suferinţă 

 

u trecut 35 de ani de când 
am absolvit Seminarul 
Teologic Baptist din 

Bucureşti. Privind în urmă aş putea 
să sumarizez în trei cuvinte aceşti 
ani binecuvântaţi: 

Har 

Am fost deplin convins că 
Dumnezeu mă cheamă în lucarea 
pastorală, dar pastorul meu, care 
era şi preşedintele comunităţii de 
Timisoara, nu mi-a dat 
recomandarea pentru seminar. De 
ce?  Începusem înainte de armată 
un grup de rugăciune şi studiu biblic 
pentru tineri şi, când securitatea a 
aflat acest lucru, l-au chemat la 
Inspectoratul de Culte şi i-au spus 
că au informaţii că Ştefănuţi Iosif se 
întâlneşte la biserică cu câţiva 
tineri. Pastorul m-a chemat şi mi-a 
spus că nu vrea să aibă necazuri 
datorită mie şi să încetez cu aceste 
întâlniri. Am căutat o soluţie pentru 
a continua această lucrare şi familia 
Cazacu Maria şi Gheorghe au fost 
de acord să ne întâlnim sporadic la 
ei acasă.  

Lucrarea aceasta a cuprins şi tineri 
care nu veneau la biserică, deşi unul 
dintre părinţi sau chiar ambii erau 

credincioşi. Dumnezeu a schimbat 
vieţi şi aceşti tineri nu numai că au 
primit pe Domnul ci s-au implicat în 
lucrarea de misiune la sate. Bucuria 
slujirii i-a animat şi Domnul a făcut 
lucruri bune prin ei. 

Pentru că n-am primit 
recomandarea necesară, nu am 
putut participa la examenul de 
admitere la Seminarul Teologic 
Baptist din Bucuresti în anul 1970 
iar cursurile au început cu cei ce au 
promovat examenele. Cu toate 
acestea, aveam convingerea că voi 
începe în anul acela Seminarul. 

A 
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După circa două săptămâni, 
Departamentul Cultelor a anunţat 
Seminarul că nu sunt de acord să fie 
doi etnici germani în acel an, mai 
ales că ei erau fraţi de trup. 

Conducerea Uniunii Baptiste 
împreună cu directorul Seminarului 
au analizat această situaţie. Aveau 
posibilitatea să invite următorul 
candidat sau să invite o altă 
persoană. În timpul discuţiei, 
preşedintele Uniunii l-a întrebat pe 
pastorul Mara Cornel - 
vicepreşedintele din acea vreme: 
„cine a fost tânărul care a recitat un 
poem şi a spus câteva cuvinte 
despre slujire, când a avut loc 
sărbătorirea a 25 de ani de 
activitate la Braşov, pentru că mi-au 
plăcut intervenţiile lui?“   Răspunsul 
a fost: „Ştefănuţi, el a fost militar în 
Braşov“. Directorul Seminarului a 
spus: „eu am fost în familia lui când 
am predicat în Goleţ, are o familie 
primitoare de oaspeţi...“ În acel 
moment au luat decizia să-mi 
deschidă uşa Seminarului.  

După doar câteva zile am fost 
invitat să vin la Seminar şi am 
început cursurile. Toţi anii petrecuţi 
acolo au fost folositori. Fiecare 
profesor a avut rolul lui, într-un fel 
sau altul, în formarea mea ca 
slujitor al Evangheliei.  

Cel mai tânăr profesor a fost Vasile 
Taloş. Pasiunea lui pentru Vechiul 
Testament şi Istoria Baptiştilor m-a 
inspirat cel mai mult. Cel mai în 
vârstă profesor care, prin 

integritatea lui morală şi prin 
cultura sa, m-a inspirat şi m-a 
motivat în anii de Seminar, a fost 
Dr.Petre Belicov. El m-a învăţat să 
interpretez un text din literatura 
sacră şi laică, să ascult muzică de 
calitate; m-a luat la teatru, la 

concerte şi m-a făcut să înţeleg că 
înaintea lui Dumnezeu eu sunt 
important. Am avut colegi de 
cameră de la care am avut multe de 
învăţat în anii de studiu; eram de 
trei etnii acolo: un ungur, un 
german şi doi români. Vereş era cel 
mai în vârstă şi cel mai matur 
spiritual; Harold era cel mai tânăr, 
dar de la el am învăţat etica muncii. 
Petrică era cel mai talentat; l-am 
apreciat ca poet, ca predicator, iar 
mai târziu ca păstor şi parlamentar.  

În anii de seminar, împreună cu Harald Teutsch 
(stânga) şi Nicolae Covaci, preşedintele de 

atunci al Uniunii Baptiste (centru) 
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Încă de la început am înţeles 
importanţa Cuvântului şi rugăciunii. 
Îmi aduc aminte că m-am rugat 
Domnului să mă ajute să mă trezesc 
dimineaţa la ora şase fără ceasul 
deşteptător; Dumnezeu a ascultat 
rugăciunea şi când m-am trezit, era 
ora şase fix. De atunci, ora dimineţii 
mi-a fost dragă. Fiecare coleg a găsit 
un loc special pentru rugăciune fără 
să ştie direcţiunea. 

Înainte de a merge în ultima 
vacanţă ca seminarist, directorul 
Seminarului a întrebat: „cine vrea să 

meargă ca păstor la Brăila?“ În clasă 
s-a făcut tăcere; trei colegi fuseseră 
pe rând la Brăila în practică: Râncu, 
Dugulescu şi Badea, dar nici unul nu 
a dorit să rămână acolo. Am fost 
rugaţi ca, dacă nu vrea nimeni să 
meargă ca păstor, măcar să meargă 
să predice la Paşti. Atunci am spus: 
„dacă nu merge nimeni, pot să 
merg eu“. Surpriza a fost în ziua de 
Înviere; eram obişnuit ca în Banat 
unde veneau mulţi prieteni la 
biserică.  Am pregătit un mesaj 
evanghelistic şi, înainte de a începe 

să predic, l-am întrebat pe fratele 
Ciortuz - diaconul bisericii, câţi 
prieteni sunt prezenţi, aproximativ. 
Răspunsul m-a descurajat: era unul 
şi se părea că acela era informator 
al securităţii. Am încercat să îmi 
adaptez mesajul şi, după aceea, 
fratele a căutat să mă încurajeze, 
spunându-mi că terenul este arid 
din punct de vedere spiritual aici. 
După terminarea bisericii, comitetul 
m-a invitat să vin ca păstor. Le-am 
spus că am nevoie de un timp de 
rugăciune şi trebuie să mă consult şi 
cu soţia mea. Când i-am spus 

despre această 
invitaţie, Mia, soţia 
mea mi-a spus că ea 
mă urmează oriunde 
mă chemă Dumnezeu 
şi că ar fi bucuroasă să 
mergem la Braila. 
Semnul decisiv după 
timpul de rugăciune şi 
meditaţie a fost să nu 

existe nici un vot 
împotrivă; iar la 

adunarea generală, când a fost 
ridicată problema alegerii mele ca 
păstor a fost doar o abţinere.  

Am avut atunci convingerea deplină 
că Dumnezeu mă cheamă în lucrare 
la Braila şi consider privilegiul 
acesta ca un mare har. 

Slujire 

După două săptămâni de vacanţă, 
am sunat la Brăila şi l-am întrebat 
pe fratele Ciortuz când aş putea să 
vin să încep slujirea. Fratele mi-a 

În anii începutului, predicând în biserica din Brăila 
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spus că fraţii ar dori să facă ceva 
reparaţii şi să zugrăvească 
apartamentul şi dacă aş veni în 
octombrie sau noiembrie, ar fi bine.  

Atunci am întrebat dacă s-ar găsi o 
famile să mă găzduiască până îmi 
aduc familia, căci aş putea veni în 
săptămâna care urma. Dumnezeu s-
a îngrijit de acest aspect şi familia 
Sezonov Iacob şi Ancuţa m-au 
primit cu multă bucurie. 

La prima întâlnire a comitetului am 
rugat fraţii să accepte ca până la  
ordinarea mea ca  păstor, să fac 
doar vizite pastorale şi să predic 
Cuvântul Domnului iar la întâlnirile 
de comitet să facă abstracţie de 
prezenţa mea şi să nu mă implic în 
conducere, întrucât dânşii cunosc 
mai bine biserica şi eu am nevoie de 
acest timp de cunoaştere. A urmat 
după un timp sărbătoarea ordinării. 

La următoarea şedinţă a 
comitetului, fratele Ciortuz a spus: 
„frate păstor, biserica aceasta este 
turma lui Cristos şi v-a chemat să o 
păstoriţi iar noi vom fi alături să vă 
ajutăm în lucrare.“   

În timpul de slujire, până la 
ordinarea mea în septembrie 1974, 
Domnul a chemat la mântuire 31 de 
persoane. Comitetul i-a cercetat, a 
prezentat bisericii mărturia lor şi au 
cerut votul Adunării Generale 
pentru botez. 

Pe vremea aceea, conducerea 
Uniunii şi a Comunităţii îndemna 
pastorii să nu boteze pe cei ce nu au 

fost aprobaţi de Departamentul 
Cultelor prin inspectorii teritoriali. 
M-am dus la inspector aşa cum mi-
au recomandat fraţii din conducere, 
cu o listă de persoane cu nume şi 
vârstă. Inspectorul mi-a cerut o listă 
detailată cu adresă, ocupaţie, 
aparteneţă politică (membri de 
partid sau UTC) şi am spus că o 
asemenea listă nu pot să o dau. Am 
discutat lista adusă şi au aprobat 9 
persoane. În acel moment am 
început negocierea pe nume şi în 
final mi-au aprobat 18 persoane. 
Văzând că nu e chip să scot mai 
mult de la ei le-am spus că mai 
discutăm după botez. Domnul m-a 
cercetat după acea discuţie şi am 
înţeles că trebuie să ascult mai mult 
de El decât de oameni, aşa că în 
duminica din 6 octombrie 1974 a 
avut loc serviciul de botez cu un 
număr de 31 persoane.  

Următoarea zi de luni am fost 
invitat la sediul securităţii şi mi s-a 
comunicat că au deschis dosar de 
anchetă. Nu mi-au dat voie să 
părăsesc localitatea, cerându-mi să 
fiu la dispoziţia lor ori de câte ori 
mă invită. În cele două luni de 
anchetă am căutat să le explic că eu 
ca pastor sunt slujitor şi nu şef, 
Adunarea Generală a bisericii 
decide şi Autoritatea Absolută o are 
Isus Hristos. În final am fost invitat 
la Departamentul Cultelor împreună 
cu preşedintele Cultului şi d-l Iulian 
Sorin, inspector general, mi-a dat 
cuvântul să îmi recunosc greşeala. 
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În acel moment, Preşedintele 
Cultului a intervenit şi a spus că 
sunt tânăr şi că pe viitor o să fiu mai 
atent faţă de autoritatea statului şi 
cultului. Inspectorul general, cu 
argumentele specifice ideologiei 
comuniste şi, căutând să aducă în 
favoarea sa Biblia, folosindu-se de 
textul din Romani 13:1-2, a 
continuat să mă convingă că nu am 
făcut bine. Dar eu i-am răspuns: 
„Într-adevăr, sunt tânăr şi am multe 
de învăţat; dar Biblia mă învaţă să 
predic Evanghelia şi să botez pe cei 
ce se pocăiesc şi cred în Isus Hristos 
ca Mântuitor“.  Răspunsul a fost: 
„Ziua bună se cunoaşte de 
dimineaţă; ar trebui să te destituim 
acum, ca să nu avem probleme în 
viitor, dar şi noi credem în 
îndreptarea omului, aşa că ar fi bine 
să te gândeşti mai bine la viitorul 
tău“. 

Într-adevăr, până atunci puţini 
pastori au avut curajul de a boteza 
în biserică pe noii convertiţi, fără a 
avea aprobarea Departamentului 
Cultelor, dar după aceea, tot mai 

mulţi au început să facă acest lucru 
fără a solicita permisiunea 
inspectorului de la culte. 

În anul următor, 27 iulie 1975, alte 
41 de persoane şi-au mărturisit 
credinţa în Domnul prin botez iar 
fratele Geabou Pascu a avut 
mesajul principal, ajutându-mă şi la 
oficierea actului de botez.  

În perioada septembrie 1974 – 
septembrie 1989, pe lângă Biserica 
din Brăila am păstorit şi Biserica 
Baptistă din Galaţi. O duminică pe 
lună eram acolo pentru predicare 
iar în  fiecare joi vizitam familiile 
fraţilor şi a prietenilor iar seara 
predicam Cuvântul lui Dumnezeu la 
Biserică. 

Noii convertiţi, cu înflăcărarea 
dragostei dintâi, s-au implicat atât 
în slujirea din cadrul bisericii, dar şi 
în misiune. Dumnezeu ne-a 
binecuvântat în anii care au venit, 
bisericile au crescut şi noi puncte de 
misiune s-au înfiinţat în această 
zonă.  

În perioada aceea, 
Comunitatea de 
Bucureşti se întindea de 
la Craiova la Botoşani. 
Erau mari frământări, 
dar această comunitate 
a rămas fidelă 
intereselor bisericilor 
baptiste în lupta cu 
Departamentul Cultelor, 
datorită unui nucleu 
format din pastorii Sărac 
Iosif, Geabou Pascu, La un botez, asistat de pastorul Petrică Dugulescu 
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Vasile Brânzei şi Vasile Taloş care 
mi-au slujit drept model prin 
dedicarea lor în lucrare.  

În anii 80, la o Adunare Generală a 
Comunităţii de Bucureşti am fost 
propus şi ales ca Secretar, iar ca 
Preşedinte  a fost ales fratele Chibici 
Samuel. Înţelegând nevoia, am 
realizat că trebuie să fiu disponibil şi 
am căutat să fiu de folos şi în 
această lucrare pentru lărgirea 
Împărăţiei Lui, vizitând, încurajând 
şi oferind consiliere în probleme 
spirituale sau administative, acolo 
unde era nevoie în bisericile din 
întreaga 
comunitate.    

Nevoia de slujire 
era mare iar 
lucrătorii erau 
puţini; 
aproximativ 
jumătate din 
pastorii din 
comunitatea de 
Bucureşti erau în 
prag de pensionare iar la Seminar 
locurile erau limitate. Am înţeles 
nevoia de pregătire şi echipare 
pentru slujire şi ca răspuns al 
rugăciunilor noastre, Dumnezeu a 
trimis oameni din organizaţia BEE 
(Biblical Education by Extension), 
care să împlinească această nevoie 
acută.  Au fost 4 ani de pregătire, 
studii şi întâlniri în secret cu mari 
riscuri, plătite cu preţ de jertfă 
alături de colegii mei, pastorii: 
Vasile Taloş, Vasile Brânzei, Pascu 
Geabou şi Iosif Sărac.   

După aceşti 4 ani, am început la 
rândul meu instruirea unui număr 
de 14 persoane în vederea pregătirii 
şi echipării lor pentru slujire; mă 
simt onorat că unii dintre ei au scris 
ce a însemnat pentru ei pregătirea 
pentru lucrare efectuată în ascuns, 
înainte de Revoluţie, precum şi 
experienţele trăite în acea vreme, 
mărturii pe care le puteţi găsi într-
un grupaj inclus în acest Almanah. 

În Decembrie 1989 a avut loc 
Revoluţia, după care s-au ivit noi 
oportunităţi de slujire. Dumnezeu 
mi-a dăruit o viziune clară legată de 
implicarea în domeniul spiritual, 

social, 
educaţional şi 
cultural.  

După ce am 
primit terenul 
pentru Complexul 
Cultural Spiritual, 
banii pe care 
Biserica noastră i-
a strâns au ajuns 

doar pentru a săpa groapa necesară 
pentru a turna fundaţia. Am chemat 
Biserica la un serviciu special de 
dedicare. În următoarele zile, ziarul 
local a publicat un articol în care 
scriau că Baptiştii au început să 
construiască o catedrală în centrul 
oraşului dar că după ce au săpat 
groapa pentru fundaţie, au terminat 
fondurile; pronosticând răutăcios că 
groapa se va umple cu apă în urma 
ploilor care urmau să vină şi că vom 
putea avea doar broaşte acolo. 
Când am citit acest articol, m-am 

La primul contact cu BEE 
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dus în cealaltă cameră, m-am 
aruncat cu faţa la pământ şi am 
spus: „Doamne, fă să se vadă în 
oraşul acesta că eşti Dumnezeul 
nostru şi că noi suntem poporul 
Tău! Trimite oameni care să ne 
ajute în a împlini acest vis―.  

După două săptămâni a venit în ţară 
un grup de americani care căutau o 
biserică soră în România; au fost la 
Oradea, Timişoara, Bucureşti, 
Constanţa şi, la final au venit la 
Brăila. Mi-au solicitat să le 
împărtăşesc viziunea, au pus o 
mulţime de întrebări şi a urmat un 
cec de  10.000 USD care  a fost 
darul lui Dumnezeu pentru 
continuarea lucrării.  

Am fost invitat apoi de biserica 
Wayside Chapel din San Antonio, 
unde era pastor Steve Troxel ca să 
mă cunoască. Mi-au dat 5 minute în 
cadrul serviciului de duminică 
dimineaţă şi am folosit doar 3 
minute din timpul acordat, când am 
împărtăşit pe scurt viziunea şi 
nevoile de aici şi am rugat pe cei 
care doresc să cunoască mai mult să 
mă contacteze. Pastorul, după 
terminarea serviciului a anunţat că 

persoanele care doresc să cunoască 
mai mult despre lucrarea de la 
Brăila, pot veni la o întâlnire 
specială în cursul după amiezii. 
Biserica nu avea serviciu după 
amiază şi el nu se aştepta să 
participe prea multe persoane în 
acea întâlnire. Mare surpriză a fost 
când, la respectiva întâlnire, au 
venit circa 300 din cei 3000 de 
membri ai bisericii. La finalul 
întâlnirii, care a fost sub călăuzirea 
Duhului lui Dumnezeu, pastorul mi-
a spus: „Joseph, aş dori să facem o 
strângere de fonduri pentru Brăila, 
dar te rog să nu-ţi faci iluzii prea 
mari; eşti la prima întâlnire cu ei şi 
oamenii nu te cunosc, dar acesta 
poate fi un început“ Surpriza a fost 
mai mare când, la final, s-au adunat 
în total 56.000 USD. Am realizat 
atunci că avem un Dumnezeu al 
minunilor. 

Când au început parteneriatul cu 
noi, s-au gândit că acesta va fi pe o 
durată de 3 ani şi că vor aloca 
30.000 USD, dar Biserica aceasta a 
investit în proiectele de la Brăila 
circa 750.000 USD! 

Alături de această biserică au fost şi 
alte organizaţii pe care Dumnezeu 
le-a adus împreună de-a lungul 
anilor, dintre care aş vrea să 
amintesc trei mai reprezentative: 
IAP din Spokane, Washington, 
organizaţie condusă de Keith Davis, 
organizaţia RAM din Frankforth, 
Kentucky, condusă de pastorul Bob 
Jackson şi organizaţia ServingHIM 

Împreună cu Acie Johnson, în faţa şantierului 
noii clădiri a bisericii 
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din Dallas Texas, 
condusă de dr.Kevin 
Seidler.  

Cu ajutorul lor s-au 
realizat proiectele 
sociale, educaţionale 
şi medicale: Căminul 
Speranţei, Centrul de 
Pregătire Biblică şi 
Clinica DIACONIA.  

Slujesc Împăraţia şi, 
ca fiu al Împărăţiei, 
mă bucur de fii 
Împărăţiei oriunde ar 
fi ei. M-am întâlnit cu mulţi dintre 
cei ce au primit Cuvântul Vieţii pe 
mai multe continente şi am înţeles 
ce părtăşie specială creează Duhul 
Sfânt. Mă bucur când întâlnesc, în 
multe biserici din ţară, fraţi care au 
primit pe Domnul în Braila, dar şi în 
Australia, America, Canada şi în 
multe ţări din Europa.  

Suferinţă 

Extinderea Împărăţiei cere un preţ 
de jertfă. Răspândirea Evangheliei şi 
deţinerea de literatură religioasă 
era un delict pe vremea comunistă. 
Cu toate acestea aveam 
încredinţarea că Dumnezeu poate 
să ne protejeze şi să ne călăuzească 
spre acei oameni de încredere cu 
care să conlucrăm în acest 
domeniu.  

Aşa am cunoscut şi am colaborat cu 
fr.Mircu Cocar din Sibiu, cu fr.Silviu 
Cioată din Ploieşti şi cu mulţi alţii. 
Prin Elena, Silvia şi Genoveva am 

cunoscut pe David Troyer. 
Dumnezeu a binecuvântat mulţi 
păstori şi foarte multe famili din 
Bisericile Evanghelice şi nu numai 
prin ajutorul material şi spiritual 
oferit de acesta.  

În timpul studenţiei am cunoscut pe 
Mia Ordeanu şi Costel Oglice, ne-am 
împrietenit şi, după stabilirea lor în 
America şi implicarea lor în slujire la 
Precept Ministries, s-au întors în 
România pentru a introduce 
metoda Studiului Biblic Inductiv. O 
surpriză deosebită a fost întâlnirea 
noastră cu ei, pe plajă la Mamaia - 
Dumnezeu ne-a legat şi mai 
puternic şi astfel s-au pus bazele 
pentru introducerea acestor studii. 
A început aventura credinţei. 

Pregătirea de lucrători a necesitat 
un preţ de jertfă mai mare, aşa cum 
a fost în cazul fr.Filip Gigel de la 
Rădăcineşti. El a venit la Brăila într-
o problemă legată de slujire şi a luat 
cu sine, pe tren, studiul BEE 

dr.Kevin şi Patty Seidler 
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Galateni-Romani. La întoarcere, în 

gară, a fost percheziţionat de Miliţie 
şi s-a găsit această carte asupra lui. 
Eu am preluat asupra mea, spunând 
că eu i-am dăruit-o şi astfel el a 
putut să se întoarcă acasă la familia 
lui. În schimb eu am fost 
perchiziţionat şi mi s-a consficat 
toată literatura religioasă care a fost 
găsită, am fost apoi anchetat, mi s-a 
intentat un proces şi, după presiuni 
interne şi internaţionale, am scăpat 
prin harul Domnului doar cu o 
amendă penală. 

N-am fost scutit de suferinţă 
trupească. În ianuarie 1994 am avut 
un infarct major în urma căruia 62% 
din capacitatea inimii a fost total 
pierdută. Au fost voci care spuneau: 
„ce se va alege din visurile tale?“ 

La întâlnire cu foştii colegi şi profesori de seminar 

Finalizarea cupolei bisericii "Sfânta Treime" 
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Am înţeles că lucrarea aceasta nu 
depinde de mine, de puterile mele 
şi, deşi eram în această stare, m-am 
încrezut în Dumnezeu şi în puterea 
Lui pentru finalizare. Am învaţat să 
depind de Dumnezeu pentru fiecare 
zi a vieţii mele. Unul dintre medici a 
spus că şi un strănut îmi poate fi 
fatal, deorece unul dintre pereţii 
inimii mele este atât de subţire 
încât nu poate rezista nici la un 
strănut. I-am răspuns „slăvesc pe 

Dumnezeu că eu în fiecare 
dimineaţă strănut de câteva ori; şi 
viaţa mea şi slujirea mea depind de 
harul lui Dumnezeu - Domnul este 
mai aproape de mine, mă mângâie 
şi mă întăreşte în aceste 
circumstanţe“. 

În martie 2005 am avut un atac 
cerebral în urma căruia am pierdut 

capacitatea de a comunica; a 
trebuit să învăţ din nou să citesc, să 
scriu - dar şi aici, în ciuda tuturor 
pronosticurilor, Dumnezeu şi-a 
arătat puterea şi m-a vindecat. 

E adevărat că a luat timp, dar aceste 
proiecte sunt realizate nu prin 
înţelepciunea mea, nu prin relaţiile 
mele ci prin har, har care a fost 
amplificat prin suferinţă. Infarctul 
mi-a arătat clar că Dumnezeu poate 

să îşi ducă la împlinire o lucrare cu 
un om slab, vulnerabil. După atacul 
cerebral am înţeles că Domnul are 
nevoie de un om cu mult mai mic şi 
mai slab, pentru ca toată gloria să 
fie acordată Dumnezeului Suveran 
în Hristos Isus care este Domnul 
Domnilor şi Împăratul  Împăraţilor. 
Prin suferintă am învăţat să ascult şi 
să-L las pe El să desăvârşească 

O parte dintre cei care au fost incluşi în programul de pregătire pentru slujire, în timpul 
comunismului 
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lucrarea Lui în mine. Evrei 5:8-9 
„măcar că era Fiu, a învăţat să 
asculte prin lucrurile pe care le-a 
suferit. Si după ce a fost făcut 
desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei 
ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri 
veşnice.“ 

Privind în urmă, de-a lungul anilor, 
văd imperfecţiunea mea, greşelile şi 

eşecurile mele, dar pot să spun cu 
certitudine că prin ele Dumnezeu 
m-a ajutat să experimentez 
dragostea Lui şi să înţeleg că 
Romani 8:28 este valabil: „De altă 
parte, ştim că toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele celor 
ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, 
spre binele celor ce sunt chemaţi 
după planul Său.“ 

Numai Dumnezeul istoriei în 
înţelepciunea Sa poate să ne arate 
în viitor că lucrurile pe care nu le-
am înţeles pot avea finaluri 
binecuvântate. Romani 8:18 „Eu 
socotesc că suferinţele din vremea 
de acum nu sunt vrednice să fie 
puse alături cu slava viitoare, care 
are să fie descoperită faţă de noi.“ 

Pasiunea pentru biserica locală 
Moştenirea Educaţiei Biblice Subterane 

iserica Baptistă „Sfânta 

Treime‖ din Bucureşti – 

cunoscută, după locaţie, ca 

Biserica „Mihai Bravu―, iar după 

relocare, Biserica „Iuliu Valaori― – a  

însemnat prima mea dragoste 

duhovnicească în calitate de păstor.  

În confruntarea cu Securitatea şi cu 

Departamentul Cultelor, organ 

represiv al regimului comunist, 

comunitatea credincioşilor din 

Şoseaua Mihai Bravu a reprezentat 

B 

Împreună cu Bob Jackson, preşedintele RAM 



 15 

familia mea de suflet.  Mai ales, 

începând cu anul 1973 când, 

împreună cu alţi colegi păstori, am 

luat atitudine faţă de abuzurile 

regimului comunist îndreptate 

împotriva bisericilor, această 

comunitate a stat alături de noi. 

Când mă întorceam de la 

confruntarea cu „împuterniciţii‖ 

regimului comunist, aveam 

sentimentul că mă întorc „la ai mei―, 

aşa cum se întâmpla în Biserica din 

veacul apostolic (Fapte 4:23).  

Împreună cu această comunitate am 

înfruntat restricţiile impuse de 

Departamentul Cultelor prin 

intermediul Uniunii Baptiste.  

Biserica „Sfânta Treime― a fost 

prima biserică din România care a 

organizat în 1974 o săptămână de 

evanghelizare (în care s-au întors la 

Dumnezeu 153 de suflete) şi primul 

serviciu de botez liber de îngrădirile 

Departamentului Cultelor (cu 53 

persoane).  Focul sfânt al Duhului 

lui Dumnezeu cuprinsese în acea 

perioadă sute de biserici din ţară. 

Cutremurul din 1977 nu a adus doar 

suferință și spaime, ci a îndreptat 

atenția creștinilor din Occident spre 

frații lor de credință din România, 

abandonată și izolată timp de 

decenii, în spatele Cortinei de Fier.  

Așa au ajuns în țară misionari 

evanghelici cu ajutoare materiale 

pentru spitale și sprijin moral și 

Împreună cu Samuel Kamaleson 



 16 

spiritual pentru credincioşi.  Ralph 

Hamburger, director pentru Europa 

de Est al organizaţiei World Vision 

International a adus în România, pe 

lângă aparatură medicală pentru 

spitalul din Craiova și oameni ai lui 

Dumnezeu de o înaltă statură 

duhovnicească, cunoscuți în întreaga 

lume. Dr. Samuel Kamaleson, 

originar din Madras, India, 

vicepreședinte al World Vision 

International, considerat un apostol 

al Asiei de Sud-Est; arhiepiscopul 

anglican John Reed din Sydney, 

Australia; profesorul de teologie 

Gene Getz, cunoscut pentru lucrări 

de eclesiologie, Dr. Robert E. 

Coleman, autorul cunoscutei cărţi 

Planul de Evanghelizare al 

Învăţătorului, precum și mulți alții, 

au avut prin vizitele lor, un impact 

imens asupra mea și a altor păstori și 

lideri evanghelici din țară. Aşteptam 

cu nerăbdare vizita episcopului 

african Festo Kivengere, pe care 

Dumnezeu l-a folosit cu putere în 

trezirea spirituală din Africa de Est, 

pe vremea dictatorului ugandez Idi 

Amin, cel care a fost supranumit 

„Măcelarul Ugandei‖.  Episcopul şi 

evanghelistul Africii de Est, Festo 

Kivengere a murit însă cu câteva 

luni înainte să vină în România.  

Dar cea mai extinsă şi profundă 

lucrare de educaţie biblică 

„subterană― în bisericile baptiste, 

penticostale şi evanghelice din 

România, înainte de prăbuşirea 

comunismului a fost desfăşurată 

prin programul B.E.E.[fonetic: be-i-

i] — Educaţie Biblică prin Extensie.   

În 1978, Ralph Hamburger l-a adus 

la Bucureşti pe Nelson C. „Bud― 

Hinkson, coordonatorul pentru 

Europa de Est a organizaţiei de 

misiune creştină în campusurile 

studenţeşti, Campus Crusade.  Nu 

mai văzusem niciodată un om care 

să aibă atâta pasiune pentru 

Cuvântul lui Dumnezeu ca Bud.  La 

primele întâlniri au participat 

păstorii baptişti Iosif Sărac, Geabou 

Pascu, Vasile Brânzei, Buni Cocar, 

Stefănuţi Iosif, Doru Hnatiuc şi 

subsemnatul.  Când a înţeles că în 

România există un grup de ucenici 

însetaţi după Cuvântul lui 

Dumnezeu, Bud Hinkson l-a adus pe 

misionarul şi profesorul de teologie 

Dr. Joseph C. „Jody― Dillow, 

absolvent al Dallas Theological 

Seminary.  Jody şi Linda Dillow au 

dedicat acei ani pregătirii de lideri 

evanghelici în Europa de Est, în 

special în România. Sub 

coordonarea lui Jody au venit în 

România misionari şi profesori care 

au pregătit sute de lideri evanghelici 

înainte de revoluţie, în toate 

confesiunile evanghelice, inclusiv în 

Oastea Domnului.  În acea perioadă 

de restricţii, din motive de siguranţă, 

cei mai mulţi profesori au fost 

cunoscuţi sub pseudonim: Bud, 

Jody, Caleb, Paul, etc. Mai târziu, 

pseudonimele lor au devenit 

prenume uzitate şi în Occident.                 

Conceptul fundamental al acestei 

lucrări era dezvoltarea unor Centre 

de Pregatire Biblică şi Teologică 

bazate pe Biserica Locală, în toată 

mişcarea evanghelică din Romania.  

Jody ne-a transmis convingerea că 

cea mai mare criză în lume şi în 

special în ţările comuniste este criza 

de lideri autentici şi că pentru 
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echiparea şi dezvoltarea liderilor 

religioşi, biserica locală trebuie să 

joace un rol primordial.  Liderii 

formaţi în biserica locală pentru 

bisericile locale, care să fie în stare 

să direcţioneze slujirea bisericilor 

spre întreaga societate, reprezintă 

cheia progresului spiritual. Isus 

Hristos a lăsat pe pământ Biserica 

manifestată local prin comunităţi de 

credinţă, speranţă şi dragoste (1 

Corinteni 13:13).  Când aceste  

comunităţi  „biserici locale―, nu îşi 

îndeplinesc menirea, apar 

organizaţiile creştine parabisericeşti.  

Dumnezeu ridică aceste mişcări 

misionare pentru a suplini şi, în 

acelaşi timp, pentru a provoca 

bisericile locale să îşi îndeplinească 

menirea.   

Studiile biblice prin B.E.E. şi, mai 

târziu, prin A.T.S. (Studii Teologice 

Avansate) au aprofundat în inima 

mea pasiunea pentru biserica locală 

şi convingerea că fiecare biserică 

locală are menirea de a-L reprezenta 

plenar pe Hristos în 

lume.  Prin aceste 

studii şi părtăşii 

interconfesionale s-

au pus bazele 

colaborării după 

1989 între cultele 

evanghelice din 

România. Am 

înţeles atunci că 

Împărăţia lui 

Dumnezeu este mai 

mare decât o 

biserică.  Am 

învăţat să privesc în 

alte biserici şi 

confesiuni creştine 

nu cu un ochi critic, ci cu dorinţa de 

a descoperi şi de a învăţa din ceea ce 

Duhul lui Dumnezeu lucrează mai 

frumos acolo decât în biserica pe 

care o păstoresc.  Încă la începutul 

anilor ’80, Jody ne povestea cum 

B.E.E.-ul preda aceleaşi studii 

biblice unor tineri catolici din 

Polonia, adunaţi în tabere de vară în 

munţi, tabere care ajungeau până la 

două mii de persoane. În acea 

perioadă am avut harul să coordonez 

lucrarea B.E.E. în bisericile baptiste 

din România şi să facilitez 

extinderea acestei lucrări şi spre alte 

confesiuni evanghelice. În 1986, 

conducerea Uniunii Baptiste m-a 

atenţionat că „organele superioare 

de partid şi de stat― consideră 

activitatea noastră în B.E.E., o 

acţiune subversivă îndreptată 

împotriva securităţii statului.  În 

spirit „frăţesc―, conducerea Uniunii 

Baptiste s-a dezis de această lucrare, 

precum au făcut, probabil, şi liderii 

celorlalte culte evanghelice din 

România.           

Adresându-se participanţilor la o conferinţă pastorală organizată la 
Brăila 
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La douăzeci de ani de la prăbuşirea 

sistemului totalitar, într-o Românie 

încă în tranziţie, consider că singura 

soluţie de vindecare şi mântuire a 

neamului nostru o reprezintă trezirea 

bisericilor locale, indiferent de 

confesiunea creştină căreia aparţin, 

la împlinirea menirii lor. Într-o 

vreme de alienare şi atomizare 

socială, sufletele oamenilor 

însetează după comuniunea sinceră 

a unor comunităţi autentice. În 

competiţie nedeclarată cu Biserica 

Ortodoxă, multe biserici aparţinând 

confesiunilor evanghelice, şi nu 

numai, se focalizează pe tot felul de 

programe şi neglijează chemarea 

principală de a fi comunităţi ale 

harului lui Dumnezeu în lume.  Este 

vremea să redescoperim moştenirea 

lăsată de pionerii B.E.E.-ului; nu 

neapărat programul organizaţiei, cât 

spiritul misionar şi pasiunea pentru 

biserica locală.  

Vasile Al. Taloş reprezintă una 

dintre legendele vii ale 

credincioşilor baptişti din România. 

Deşi a fost aşezat de Dumnezeu într- 

unul din avanposturile Împărăţiei, 

în vremuri dintre cele mai tulburi, 

păstorind în ultimele două decenii 

înainte de Revoluţie Biserica 

Baptistă „Mihai Bravu“, 

actualmente „Iuliu Valaori“, el s-a 

poziţionat contra curentului şi nu s-

aplecat în faţa presiunilor 

sistemului totalitar din România de 

atunci. Mai mult, dânsul a iniţiat o 

sumedenie de proteste adresate 

conducerii statului şi personal lui 

Ceauşescu, cerând cu curaj, în 

spiritul fondatorilor credinţei 

baptiste, libertate deplină pentru 

exercitarea credinţei în România. 

Fructificând oportunităţile pe care 

Dumnezeu i le-a oferit, pastorul 

V.Al.Taloş s-a implicat în lansarea 

programului B.E.E. în România, 

contribuind direct şi indirect la 

pregătirea în underground a multor 

lideri baptişti şi evanghelici. După 

Revoluţie, el e devenit primul 

preşedinte postdecembrist al 

Uniunii Baptiste, având şi un rol 

fundamental în lansarea Alianţei 

Evanghelice din România. În ultimii 

ani a plantat Biserica Baptistă 

„Bunavestire“ din Bucureşti, 

cunoascută prin faptul că se adună 

la sala Dalles. (Menţionăm că la 

ora la care pregătim acest material 

se preconizează mutarea serviciilor 

bisericii la Cinema Scala.)          
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Din noianul de amintiri 

 

mi amintesc cu nostalgie cum, în 

toamna anului 1976, pe când eram 

student în anul I la Seminarul 

Teologic Baptist din Bucureşti, am 

făcut o vizită Bisericii Baptiste din 

Brăila şi, cu această ocazie, l-am 

cunoscut pe fr. pastor Iosif Ştefănuţi.  

Era prima biserică pe care o vizitam şi 

primul pastor pe care îl întâlneam  în 

calitatea de student la teologie. Aveam 

emoţii. Dar toate s-au risipit după 

primele vorbe schimbate cu fratele 

pastor. Era un om al lui Dumnezeu, 

radios, prietenos şi foarte încrezător în 

Dumnezeu. 

Locuia într-un apartament, aflat undeva 

în spatele bisericii, asta dacă putea fi 

numit apartament... Două cămăruţe de  

2 pe 3 metri şi o bucătărie mică, care ori 

de câte ori  trecea o maşină pe stradă, 

credeai că are loc un cutremur. Dar 

fratele şi soţia lui erau mulţumiţi şi 

veseli că pot să-L slujească pe Domnul 

şi Împărăţia Lui într-una dintre cele mai 

grele zone ale ţării.  

Din noianul de amintiri sunt multe care 

ar merita menţionate aici, vreau însă să 

mă opresc la două dintre cele mai 

semnificative. 

În primul rând, văzând nevoia mare de 

lucrători din bisericile baptiste din 

România, (partidul comunist ducea 

politica de privare de slujitori a cultelor 

religioase, ei având o pârghie de control 

prin faptul că aprobau cifra de 

şcolarizare a institutelor de învăţământ 

teologic) era tot timpul preocupat de 

formarea şi lansarea în lucrare a noi 

generaţii de slujitori. În acelaşi timp 

purta o grijă deosebită pentru nevoile 

lor spirituale şi materiale. 

Într-o toamnă, mă aflam în locuinţa 

fratelui Vasile Taloş din Bucureşti. A 

venit acolo şi fratele Ştefănuţi. Era în 

perioada aceea când era anchetat de 

securitate. Soţia fratelui Ştefănuţi 

fusese şi dânsa reţinută şi anchetată  la 

sânge, vina lor fiind distribuirea de 

Biblii şi literatură religioasă, 

reproşându-li-se şi faptul că prea mulţi 

slujitori se ridicau din şi prin Biserica 

Baptistă din Brăila. Ne aşteptam ca 

fratele Ştefănuţi să fie timorat dar, 

dimpotrivă, cum a sosit, dânsul a ridicat 

problema formării mai multor lucrători, 

mai bine echipaţi, pentru  zona de sud şi 

de est a României, zona cu cele mai 

puţine biserici evanghelice. La acea 

întâlnire s-a oferit să formeze, prin 

biserica din Brăila, noi lucrători. De 

fapt, fratele Ştefănuţi era omul de 

iniţiativă în cadrul grupului de păstori. 

Mereu venea cu noi propuneri, care de 

care mai îndrăzneţe. Aşa se face că din 

iniţiativa şi prin aportul lui s-au format 

mulţi pastori şi slujitori ai Evangheliei. 

În al doilea rând îmi amintesc că fr. 

Ştefănuţi era gata să se implice în 

lucrare, oriunde era nevoie. Chiar şi în 

cele mai puţin plăcute locuri. Ştia să 

discute cu oamenii, avea răbdare şi 

tenacitate. Odată a vent la Iaşi, în 

biserica pe care o păstoream. Aveam o 

problemă.  Un frate, de altfel bun frate, 

făcuse un gest nefrăţesc şi nepoliticos 

faţă de câteva surori; închizându-le uşa 

biroului în nas. Una dintre surori a 

Î 



 20 

refuzat să mai dea mâna cu fratele în 

cauză, până ce acesta şi-ar fi cerut 

iertare.  Respectivul frate era cunoscut 

ca unul care „nu se îndoaie―. 

Încercasem eu să vorbesc cu el dar fără 

rezultat. Un fapt aparent minor se 

transforma într-o problemă. I-am spus 

despre această problemă şi fr. Ştefănuţi 

l-a contactat pe omul cu pricina. 

Respectivul i-a retezat-o de la început: 

„nu eşti pastor la Iaşi ci la Brăila, nu te 

poţi implica în problemele din Iaşi, nu 

stau de vorbă cu tine!―. La care a venit 

o replică promptă: „Sunt slujitorul lui 

Dumnezeu, autorităţile comuniste mă 

limitează să lucrez doar în Brăila. 

Dumnezeu însă îmi dă voie, ba mai 

mult, îmi spune să mă implic în lucrare, 

oriunde este nevoie!― 

A stat de vorbă atunci cu acel om timp 

de 3-4 ore, asta într-o duminică seara, 

după două predici epuizante. După acea 

discuţie, fratele a venit, şi-a cerut iertare 

şi s-a instaurat din nou pace.  

Pastorul Ştefănuţi a fost un om al 

credinţei, a umblat, a trăit şi a lucrat 

prin credinţă. De aceea nu s-a lasat 

timorat de autorităţile comuniste sau de 

securitatea ceauşistă. Şi, după ce au 

venit vremi de libertate religioasă, în 

urma evenimentelor din decembrie 

1989, el a rămas acelaşi om al credinţei, 

lucru dovedit prin multele realizări 

avute.  

Dăm slavă Domnului pentru aşa 

slujitori!

 

Dumnezeu m-a folosit şi pe mine 

de Victor Tărniceriu 

 

m avut 

harul să 

cunosc 

viaţa creştină în 

casa părintească. 

Părinţii mei mi-au 

deschis ochii şi 

mintea spre 

lucrurile 

duhovniceşti şi îi 

mulţumesc lui 

Dumnezeu pentru 

aceasta. 

Tatăl meu a fost un creştin practicant şi 

devotat lucrării lui Dumnezeu. A fost 

dintotdeauna pentru lucrare şi alături de 

pastorii care au 

trecut, de-a lungul 

timpului, prin Iasi. 

A fost unul din 

pionerii bisericii 

locale. 

Sfaturile şi mărturia 

lui au avut un 

impact deosebit în 

viaţa mea. 

Un alt har de la Dumnezeu a fost acela 

de a avea ca pastor în perioada 

adolescenţei mele pe fr.Marcu 

Nechifor. Un om special al Lui 

Dumnezeu. Omul acesta m-a învăţat 

A 



 21 

cum să umblu cu Dumnezeu şi cum să 

am o relaţie personală  cu Dumnezeu. 

Domnul l-a folosit într-un mod deosebit 

pentru a-mi pune bazele creştine întru 

umblarea mea cu Dumnezeu. Era un om 

cu mare adâncime spirituală. Nu lăsa 

lucrurile în ceaţă. Poate şi din cauza 

aceasta a fost şi dispreţuit de  unii. 

Domnul să fie slăvit pentru oamenii ca 

el! 

Am avut harul să fiu pentru o scurtă 

perioadă şi în preajma fr.Geabou Pascu. 

După terminarea stagiului militar la 

Alexandria, am fost invitat să rămân ca 

să mă ocup de lucrarea cu tinerii. Mi-a  

plăcut corul, orchestra şi ei aveau 

nevoie de cineva în această lucrare. 

Am intrebat pe Domnul şi am primit un 

răspuns pe măsură, care m-a determinat 

să fac pasul acesta. Mi-a placut stilul 

dumnealui de lucrare si puterea de a 

înfrunta obstacolele din calea credinţei. 

Era un om bine intenţionat şi 

întotdeauna argumenta cu Cuvântul Lui 

Dumnezeu ereziile venite din partea 

diferiţilor învăţători falşi. Avea o râvnă 

molipsitoare pentru cauza Evangheliei. 

Îi datorez mult şi acestui om al Lui 

Dumnezeu. 

Într-un anumit fel, dumnealui m-a 

introdus în lucrarea de vestire a 

Cuvântului. Păstorea mai multe biserici 

şi nu putea acoperi totul, de aceea într-o 

zi mi-a propus să merg într-o biserică 

de la ţară şi să predic. I-am spus că la 

Iaşi o singură dată am ţinut timpul de 

rugăciune. Totuşi am acceptat să merg 

şi, de atunci, am tot mers, învăţând de 

la dumnealui să am o motivaţie pe 

măsură în predicare. 

A sosit un alt moment important în 

viaţa mea în momentul când a trebuit să 

părăsesc Alexandria. Nu am avut 

niciodată intenţia s-o fac. Dumnezeu a 

avut un alt plan cu mine şi a condus 

lucrurile în aşa fel încât n-am avut 

încotro, aşa că am plecat. 

Noua locaţie pentru mine a fost Piatra 

Neamt. O biserică mică cu multe 

probleme, fără pastor la acea vreme.  

Când eram la Iaşi, aveam timp special 

de rugăciune cu tinerii şi motivul 

principal era Moldova. Erau multe 

localităţi unde trebuia lucrat. Unul 

dintre tinerii cu care ne rugam era 

Costel Dupu. Ajuns la Seminarul 

Teologic de la Bucureşti, el mă vizita la 

Alexandria şi-mi amintea de 

rugăciunile noastre cu privire la 

Moldova. Mi-a spus că după terminarea 

seminarului, intenţionează să meargă în 

lucrare la Piatra Neamţ. Dorea mult să 

fim împreună şi să slujim pe Domnul. 

M-am mutat şi am început slujirea mea 

în bisericuţa aceea mică de aproximativ 

20-25 de credincioşi. Costel Dupu a 

terminat seminarul, a fost ordinat şi 

împreună am lucrat pentru slava lui 

Dumnezeu şi lărgirea împărăţiei Lui. 

În acea perioadă situaţia politică era 

nefavorabilă creşterii bisericilor. 

Seminarul funcţiona cu trei studenti în 

anul I şi patru în anul III. 

Atunci, Dumnezeu a pus pe inima unor 

pastori o mare râvnă pt lucrare şi  cu 

înţelepciune de la El s-a ajuns la 

creionarea unei strategii, anume să 

alegem dintre bisericile cunoscute, fraţi 

care iubesc lucrarea şi vor să se implice 

mai mult şi, în acelaş timp, ei să fie gata 

să plătească şi un preţ dacă va fi nevoie. 

Lucrul acesta s-a întâmplat într-o 

duminică, când la Piatra Neamt au venit 

fr.Ştefănuţi, fr.Taloş, fr. Geabou şi alţii. 

După terminarea serviciului divin am 

fost luat deoparte, mi s-a spus ce au de 

gând, fiind întrebat dacă accept 

chemarea. Din toata inima am spus da! 
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Au urmat aranjamentele în secret pentru 

realizarea acestei lucrări. Apoi început a 

se ţine întâlnirile, în diferite locuri şi 

zile, întâlniri destul de riscante, dar 

bucuria de a sluji a făcut să nu luăm în 

seamă pe cei ce ne urmăreau cu gând 

rău. Îi puteai vedea foarte uşor pe 

aceştia, dar Domnul şi-a arătat slava, 

noi am venit cu bucurie şi, an după an, 

am avut descoperiri noi, răspunsuri la 

întrebările noastre, întâlniri cu oameni 

deosebiţi. 

Mă urmărea atunci, în acea vreme, o 

întrebare: mă poate folosi Dumnezeu şi 

pe mine într-o vreme ca aceasta? Am 

descoperit cu bucurie darul şi harul Lui 

Dumnezeu în slujire.   Timpul petrecut 

cu organizatorii acestei acţiuni a fost de 

o însemnătate specială. Zilnic întâlnirile 

noastre erau ocazii de mari provocări în 

ce priveşte lărgirea împărăţiei lui 

Dumnezeu. 

Împreună cu colegii de grupă aveam 

momente de împărtăşire a felului cum 

Dumnezeu lucrează în diferite locuri şi, 

mai ales, se discuta necesitatea acestei 

măriri a numărului de slujitori. Era greu 

să anticipăm la ora aceea dispariţia 

sistemului comunist, iar noi eram gata 

să plătim preţul. Cursurile parcurse erau 

adevarata mană cerească, deoarece 

primeam cunoştinţele necesare pentru 

vremurile acelea pe care le traversa 

biserica. Liderii noştri ne urmăreau cu 

mare atenţie în scurtul timp pe care îl 

petreceam împreună şi ne transmiteau 

focul ce-l aveau în inimile lor. 

A sosit vremea punerii în practică a 

celor învaţate, deoarece pastorii de la 

acea vreme erau persecutaţi în fel şi 

chip. Mulţi au fost destituiţi datorită 

nesupunerii lor în faţa organelor de 

opresiune. Metoda ce se mai putea 

folosi era angajarea prin contract a 

slujitorilor duhovniceşti, biserica fiind o 

persoană juridică. 

Mulţi colegi de-ai mei erau deja în 

lucrare, când fr.Păiş Dumitru, pastor al 

cercului de biserici Vălenii de Munte de 

pe Valea Teleajenului, fiind la 

Comunitatea Baptistă Bucureşti, a 

întrebat pe cei din conducerea 

comunităţii cine îl va înlocui, deoarece 

problemele de sănătate şi vârsta (65) 

nu-l mai ajutau să facă lucrul Domnului 

aşa cum era necesar. Atunci, 

fr.Ştefănuţi Iosif l-a chemat deoparte şi 

i-a propus să mă cheme să mă invite să 

predic în bisericile dumnealui. Am fost 

de două ori, după care urma să primesc 

răspuns de la bisericile pe care le 

păstorea. Răspunsul a fost afirmativ. 

Patru biserici din cerc s-au decis să mă 

cheme pentru slujire. 

Am întâmpinat multe probleme din 

partea securităţii şi din partea preoţilor 

şi a primăriei. În urma construirii unui 

glasvand la intrarea în biserică, pe care 

l-au considerat făcut ilegal, deşi aveam 

autorizatie de la Uniunea Baptistă, s-a 

deschis dosar penal pe numele meu, 

urmând arestarea mea. S-au tărăgănat 

lucrurile cu scopul de-a fi prins şi cu 

altele şi, prin harul lui Dumnezeu, în 

decembrie 1989 a venit Revoluţia. 

Tot planul lor a picat, Dumnezeu şi-a 

arătat slava. Am deschis apoi încă alte 

două biserici şi o filială şi, pentru zece 

ani, am slujit în acest cerc de şapte 

biserici. 

După Revoluţie, cu ajutorul lui 

Dumnezeu, am construit biserici noi la 

Vălenii de Munte, la Drajna, la 

Coţofeneşti, la Măneciu, la Starchiojd şi 

la Lera. Dumnezeu a binecuvântat 

lucrarea şi, în sensul acesta, mai pot 

spune că trei tineri din acest cerc 

pastoral au absolvit Institutul Teologic 

şi acum sunt pastori. 

Au trecut deja 22 de ani de slujire în 

acest loc unde m-a trimis Dumnezeu. 
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Nu ştiu ce va urma dar ştiu foarte sigur 

că toată slava şi cinstea, doar Domnul şi 

Mântuitorul nostru drag o merită, acum 

şi în veci de veci! 

Răspunsul la întrebarea chinuitoare de 

altădată îmi este cunoscut acum: „M-a 

folosit Dumnezeu şi pe mine!― 

Victor Tărniceriu este originar din Iaşi 

dar slujeşte de 22 ani cercul pastoral 

format de bisericile baptiste din zona 

Vălenii de Munte.

 

 

 

 

 

             

Cum a început 
totul 

de Ovidiu Ghiţă 

 

 

omunismul a fost o perioadă 

de referinţă în istoria vieţii 

mele personale, de ea fiind 

legate repere cruciale ale călătoriei 

mele spirituale: întoarcerea la 

Domnul şi legământul de credinţă în 

apa botezului; întemeierea unei 

familii şi naşterea celor doi copii ai 

mei; pregătirea şcolară şi 

intelectuală legate de cariera 

profesională din domeniul tehnic; 

începutul pregătirii teologice şi 

chemarea dumnezeiască ca 

fundament pentru slujirea din 

biserică şi intrarea „oficială― în 

activitatea pastorală. Toate aceste 

repere, încărcate cu trăiri sufleteşti 

şi spirituale profunde, m-au modelat 

şi m-au definit ca om şi slujitor al 

Evangheliei. 

Pregătirea mea în vederea slujirii 

duhovniceşti se înscrie într-un 

ansamblu de evenimente integrate 

cu multă înţelepciune în opera 

magistral regizată de Autorul care 

transformă şi răscumpără pentru 

veşnicie ce este păcătos şi pierdut – 

Dumnezeu. Lucrul acesta l-am 

priceput progresiv; progresiv mi s-a 

întărit şi credinţa în chemarea Lui 

pentru slujire şi bucuria de a mă şti 

C 
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iubit şi condus prin hăţişurile vieţii – 

singurele umbre fiind asociate doar 

cu inconsecvenţele şi necredincioşia 

mea din diferitele momente ale 

vieţii. 

Comunismul a fost, în acest context, 

terenul potrivit şi plin de provocări 

pentru aventura vieţii mele: aceea de 

a-L sluji pe Domnul şi biserica Lui, 

pentru o perioadă într-un mediu 

duşmănos şi plin de provocări. 

Totul a început – la modul conştient 

şi subiectiv – cu întoarcerea mea la 

Domnul. După ani de înstrăinare şi 

vrăjmăşie faţă de cea mai 

fermecătoare şi minunată Fiinţă din 

Univers, am primit harul şi darul 

neprihănirii prin Isus Hristos, în 

urma cercetării făcute de Duhul 

Sfânt prin Evanghelie. Era toamna 

lui 1975, când vântul trezirii care 

bătea de o vreme peste bisericile 

ţării prin propovăduirea fratelui 

Liviu Olah a atins şi zona noastră de 

ţară. Predica acestui om al lui 

Dumnezeu din seara aceea de 

Octombrie, m-a străpuns şi, departe 

de ochii lumii, undeva ascuns în 

podul casei părinteşti, mi-am plâns 

păcatul şi mi-am dăruit inima şi 

viaţa Domnului Isus. Totul s-a 

schimbat din acel moment: Îl 

iubeam pe Dumnezeu cu adevărat, 

vedeam lucrurile şi pe oameni altfel, 

totul era luminos în suflet şi în jur. 

Lanţurile robiei şi ale păcatelor în 

care mă complăceam conştient s-au 

rupt deodată şi eram liber. Eram 

copilul lui Dumnezeu!  

După o perioadă de mai multe luni, 

când începusem să citesc la rând 

Scriptura, în inima mea s-a născut o 

mare întrebare care a devenit tot mai 

presantă: ce plan avea Dumnezeu cu 

mine în viitor? Am început să mă 

rog zilnic pentru aceasta, 

întrebându-L pe Dumnezeu despre 

intenţiile Lui cu mine, despre ce 

trebuia să fac în anii ce urmau să 

vină. Eram student la Universitate, 

pregătindu-mă pentru o carieră 

tehnică, dar ştiam că Domnul voia 

ceva specific de la mine în plan 

spiritual. După zile de rugăciune, 

într-o dimineaţă din luna Septembrie 

1976, Domnul mi-a vorbit extrem de 

clar prin textul din Matei 4:19 – 

„Veniţi după Mine şi vă voi face 

pescari de oameni.‖ Ce am înţeles în 

dimineaţa aceea era că Domnul mă 

va face un câştigător de suflete şi că 

responsabilitatea mea era să merg 

după El, ascultându-L şi 

cunoscându-L tot mai bine prin 

Cuvânt.  

Nu a trecut mult timp după acest 

răspuns când mi-am dat seama că nu 

ştiam implicaţiile practice ale 

acestei provocări şi, în plus, mă 

simţeam nepregătit. Avusesem 

câteva încercări de a conduce pe 

cineva la Hristos, dar m-am dovedit 

neîndemânatic; nu reuşisem altceva 

decât să-i sperii pe ascultătorii mei. 

Eram direct şi destul de dur în 

afirmaţii, prezentându-le imperativul 

chemării la pocăinţă şi credinţă de o 

manieră care nici pe mine nu m-ar fi 

„câştigat―.  

Frământările nu au durat multă 

vreme, pentru că în Ianuarie 1977 a 

venit o zi care avea să-mi 

influenţeze viaţa într-o măsură 

covârşitoare. Am primit o invitaţie 

de la pastorul meu, Iosif Ştefănuţi, 
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să mergem împreună la o familie de 

credincioşi din Galaţi, membri ai 

bisericii noastre. Am înţeles că era 

ceva şi important şi special din 

mulţimea de instrucţiuni primite: 

discreţie totală, ora târzie la care era 

întâlnirea, faptul ca trebuia să fiu 

pregătit să iau o hotărâre serioasă 

pentru viitor şi altele. În seara aceea, 

în casa acelei familii, erau adunate 

cam 10 persoane din Galaţi şi din 

Brăila. Printre noi, alături de pastor, 

erau doi misionari din organizaţia 

Navigatorii: „Paul― şi „Dave―. 

Entuziaşti, înţelepţi, bine pregătiţi şi 

convingători, ne-au provocat şi 

motivat la parcurgerea unui proces 

de pregătire în evanghelizare şi 

ucenicie, solid şi necesar. Era exact 

ceea ce-mi lipsea, era împlinirea 

unei aşteptări şi, ce era mai frumos, 

era parte din planul pe care 

Dumnezeu îl avea pentru mine ca 

parte din aventura umblării cu El. 

Aşa a început călătoria pregătirii 

mele spirituale. A fost extraordinar. 

A urmat perioada cursurilor BEE, 

apoi a încercărilor de a creea o 

şcoală de pregătire pentru slujitori, 

folosind aceste cursuri. Da, a fost cu 

adevărat extraordinar. 

Ce a însemnat timpul de pregătire 

din timpul comunismului?  

O aventură. 

O aventură a cunoaşterii planului lui 

Dumnezeu pentru mine, a 

cunoaşterii minunăţiei şi frumuseţii 

bisericii lui Hristos şi o aventură în 

parcurgerea procesului căpătării 

unor deprinderi necesare pentru 

slujire. 

Am cunoscut oameni minunaţi din 

ţară şi de pe alte meleaguri. Am 

dezvoltat legături de prietenie cu 

slujitori ai Domnului, care nu s-au 

rupt nici până azi. Am înţeles că 

Domnul ne cheamă la lucru în via 

Lui, în Casa Lui; că pentru această 

chemare specială trebuia să 

înfruntăm soarele dogoritor al 

presiunilor de tot felul, al riscurilor, 

al prigonirii, că lucrul necesita 

pregatire şi osteneală deopotrivă, că 

vor fi momente grele, dar că ne vom 

şi răcori sub ploile multor 

binecuvântări urmate de rod. Era în 

noi toţi o motivaţie înaltă, era printre 

noi o mişcare spirituală, aveam cu 

toţii un vis ceresc, o viziune a 

Împărăţiei. O Împărăţie a luminii, 

penetrând întunericul din sufletele 

oamenilor. De jur împrejur era un 

mediu ostil înaintării Evangheliei, o 

atmosferă de suspiciune şi 

neîncredere. Cu toate acestea, 

Dumnezeu ne invita să mergem 

după El pe cărări neumblate şi 

riscante. Am gustat, deci, plăcerea 

aventurii trăirii creştine în orele de 

studiu cu oameni ai lui Dumnezeu 

de pretutindeni, în părtăşia cu 

slujitorii Domnului din ţară, slujitori 

care au rămas repere ale credinţei şi 

pentru generaţia zilelor noastre.  

Ce a însemnat timpul de pregătire 

din timpul comunismului?  

O provocare. 

O provocare a credinţei şi a 

curajului de a îndrăzni cu Dumnezeu 

împreună. 

Înfruntam împreună, noi şi cei care 

se ingrijeau de noi cu drag şi 
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competenţă, aceleaşi riscuri. Lucram 

împreună, studiam împreună, luptam 

împreună şi, deseori, drumurile 

noastre către locurile de întâlnire, în 

case sau în munţi, în oraşe şi în 

păduri, între patru pereţi sau în 

tabere de corturi aşezate lângă 

pârâuri în zone greu accesibile, erau 

cât pe ce să se intersecteze cu cele 

ale urmăritorilor noştri. Dar îngerii 

lui Dumnezeu tăbărau în jurul nostru 

şi ne odihneam în pacea lui 

Dumnezeu. Au fost şi încercări: 

uneori bănuind, alteori primind 

informaţii trunchiate de la cei 

strecuraţi printre noi cu misiuni 

„pământeşti― bine conturate, 

asumate din teamă sau cu 

bunăvoinţă, prigonitorii noştri 

comunişti ne mai chemau la câte un 

„interviu―. Era ca un examen 

purificator: ne pregăteam sufleteşte 

pentru discuţiile cu ei, alipindu-ne 

tot mai mult de Domnul, curăţindu-

ne de „impurităţi― pentru ca legătura 

cu El să fie mai puternică. Credinţa 

ne-a fost încercată deseori, uneori 

aproape la limită. Dar bucuria de a 

vedea împlinite promisiunile lui 

Dumnezeu era pe măsură. 

Ce a însemnat timpul de pregătire 

din timpul comunismului?  

O şcoală. 

O şcoală a cunoaşterii lui 

Dumnezeu. Cele mai frumoase lecţii 

despre Dumnezeu, în acei ani, le-am 

primit în orele de studiu a Scripturii 

şi în trăirea creştină sub tensiune. 

Am avut în acele timpuri momente 

când vedeam măreţia şi 

înţelepciunea lui Dumnezeu, alături 

de umorul Lui desăvârşit, 

manifestându-se în toată frumuseţea. 

În ciuda precauţiilor, opoziţiei şi 

alocării de mari resurse pentru a 

împiedica răspândirea Evangheliei şi 

pregătirea slujitorilor ei, toate 

acestea se petreceau din plin şi cu 

consecvenţă. Cele mai frumoase 

demonstraţii de putere divină şi grijă 

părintească le-am trăit când 

transporturile de Biblii şi cărţi de 

studiu, întâlnirile de părtăşie 

transformatoare şi slujirile prohibite 

ale bisericii se desfăşurau chiar sub 

nasul lor. Îmi amintesc de unul din 

transporturile de literatură creştină şi 

bunuri pentru cei nevoiaşi care, din 

greşeală, s-a descărcat chiar în 

spatele sediului Securităţii din 

Galaţi, existând riscul ca cineva de 

la unul din apartamente să observe 

mişcările de du-te – vino şi să 

alerteze autorităţile. Rugându-ne 

pentru protecţie, cu o pace a inimii 

care întrecea înţelegerea noastră, în 

lumina becurilor, traversând de zeci 

de ori timp de mai multe ore aleile 

liniştite dar bine luminate în acele 

ore din noapte, am dus fără 

probleme ce trebuia dus spre locul 

de depozitare.   

Ce a însemnat timpul de pregătire 

din timpul comunismului?  

O mulţime de ocazii. 

Ocazii de a ne cunoaşte mai bine 

unii pe alţii; ocazii de a ne întări 

părtăşia în Domnul, de a ne mări 

încrederea unii în alţii şi de a ne 

sprijini în nevoie.  
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Erau ocazii de a vedea întruparea 

adevărurilor dumnezeieşti primite în 

clasă. 

Lanţurile de rugăciune pentru 

diferitele probleme funcţionau, la 

orele prestabilite, fără scârţâituri şi 

gripaje. Iar devotamentul era, la 

unii, mare. Imi amintesc de 

momentele de cumpănă de după 

alegerea ca păstor al bisericii şi 

înainte de ordinare. Ordinarea 

însemna pentru mine şi pentru 

familie, pe lângă alte încercări prin 

care trecusem şi pierderea locuinţei 

care era anexă la contractul de 

muncă. Eram în faţa unei decizii 

importante: să aleg să fiu ordinat cu 

tot ce urma să se petreacă, sau să 

amân până la o vreme necunoscută. 

Eram gata să fac toate sacrificiile, 

dar parcă mai simţeam nevoia de 

ceva suplimentar; eram un Ghedeon 

contemporan. Şi Domnul mi-a 

vorbit. Pastorul Ştefănuţi a venit la 

mine şi mi-a spus: „fii liniştit! Dacă 

vei rămâne fără pâine, o voi împărţi 

pe a mea cu tine; dacă rămâi fără 

servici, vom trăi împreună din 

salariul meu, iar dacă vei rămâne 

fără casă, vom împărţi acelaşi 

acoperiş!‖ Orice umbră de 

îngrijorare a dispărut şi o pace fără 

cuvinte a umplut sufletul meu. Era 

pacea lui Dumnezeu. Am spus 

„Da!― şi „Acum!― Furtuna nu s-a 

mai abătut asupra mea, pentru că 

Domnul deschidea un nou capitol 

pentru istoria lucrării Sale în 

România: după aproape 3 luni de la 

momentul acela, a venit şi 22 

Decembrie 1989. 

Dacă mă întreabă cineva ce a 

însemnat timpul de pregătire din 

timpul comunismului, nu aş putea să 

povestesc nimic neplăcut sau 

negativ. A fost atât de frumos! Şi, 

cum spuneam, singurele umbre fiind 

asociate doar cu inconsecvenţele şi 

necredincioşia mea din diferitele 

momente ale vieţii. 

Născut pe 11 Decembrie 1955, la 

Baia Mare, într-o familie de 

credincioşi baptişti, tatăl fiind 

păstor, Ovidiu a beneficiat încă din 

copilărie de o creştere sănătoasă şi 

de posibilitatea de a auzi Cuvântul 

Domnului. Convertirea s-a produs 

mai târziu, la vârsta de 19 ani şi a 

fost urmată de o dedicare puternică 

faţă de procesul de instruire şi 

formare pentru lucrare. Încă din 

Ianuarie 1977 a intrat în procesul 

de ucenicizare dezvoltat de 

organizaţia Navigatorii, a continuat 

în cadrul lui Campus Crusade for 

Christ, iar din 1985 în cadrul 

programului BEE şi mai târziu a 

urmat cursurile teologice dezvoltate 

în ţară de London Bible College. De 

asemenea a absolvit studiile de 

teologie pastorală din programa 

Advanced Theological Studies ale 

BEE. Deşi după absolvirea în 1980 

a cursurilor universitare a urmat o 

carieră tehnică, lucrând în special 

în proiectare, adevărata chemare a 

fost spre slujirea lui Dumnezeu şi a 

bisericii Sale. A lucrat cu copiii, cu 

tinerii, s-a implicat în procesul 

formării de ucenici şi din 1988 a 

fost ales ca păstor al Bisericii 

Creştine Baptiste din Galaţi. S-a 

dedicat acestei chemări şi slujirii 

full time, din 1990. Este căsătorit cu 

Mioara din anul 1978 şi are doi 

copii, Iulian şi Iulia Dorothea. Ovi 
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este unul dintre membrii fondatori 

ai BIG Impact, membru în Bordul de 

conducere şi coordonator regional 

BIG (Brăila-Galaţi). Îi place jocul 

de şah, muntele şi lectura. 

Păstoreşte în prezent alături de alţi 

doi păstori biserica baptistă „Sfânta 

Treime“ din Galaţi, este 

preşedintele Comunităţii Bisericilor 

Baptiste de Brăila şi membru în 

Consiliul Uniunii Baptiste din 

România. 

 

 

Când începe să ardă focul 
chemării 

    

a început a fost o rugăciune a 
inimii: „Doamne, vreau să fac ceva 
pentru Tine!  Ajută-mă să fac ceva 

pentru Lucrarea Ta!“ 

Când începe să ardă focul chemarii lui 
Dumnezeu în inima cuiva, nu mai are 
linişte, nu mai poate să stea nepăsător 
ca înainte. Se iniţiază un fel de reproş 
interior, că nu poate să fie îndeajuns 
mulţumitor pentru ceea ce Dumnezeu 
a făcut pentru mântuirea noastră, 
apare o durere pentru sufletele 
pierdute şi o atracţie tinzând spre o 
mai mare apropiere către Dumnezeu şi, 
în gând, sau prin cuvinte, spre 
Dumnezeu se ridică rugăciunea: 
„Doamne, dă-mi ceva de făcut!“ 

Aşa ceva simţeam în inima mea în anul 
1980 când, proaspăt căsătorit, eram 
membru albisericii din Botoşani, unde 
predicam din când în când, dar voiam 
sa fac ceva mai mult pentru Domnul. 
Am hotărât sa dau examen la 
Seminarul din Bucureşti dar eram 48 de 

candidaţi pentru doar 5 locuri aprobate 
de Departamentul Cultelor, „braţul 
negru“ al sistemului comunist, care-şi 
propusese să restrângă activitatea şi 
numărul slujitorilor bisericii din 
România. În ţară erau 45 de posturi de 
pastor prevăzute în schema Uniunii 
Baptiste care nu erau ocupate de 

L 
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nimeni şi, amară ironie, se aprobau 
doar 5 candidaţi, odată la 4 ani! 

„Colac peste pupază“ cum zice 
românul, un tovarăş securist care asista 
la examinarea noastră a observat că nu 
am ştiut ce scrie la Romani 13: 
„supunerea faţă de stăpânire“ şi a 
remarcat: „Tânărul acesta nu a ştiut 
ceea ce este cel mai important din 
Biblie!“ Cum să mai aibă curaj vreun 
frate din comisie să-l contrazică pe 
acest tovarăş?  Intrarea mea la seminar 
era sortită eşecului, după „călăuzirea“ 
care venea de la autorităţi. 

M-am întors acasă cu o dezamăgire 
dureroasă, dar totuşi liniştit şi 
resemnat, învăluit într-o pace pe care 
nu mi-o puteam explica. După aproape 
o lună aveam să înţeleg de unde îmi 
venea aceasta pace. Cineva mă anunţa 
să vin la Bucureşti pentru ceva anume 
în legătură cu seminarul. Am ajuns la 
Bucureşti unde nimeni de la Seminar 
nu ştia nimic şi atunci am luat-o spre 
biserica din strada Popa Rusu, unde era 
„centrul revoluţionar“ al Comunităţii 
de Bucureşti. Acolo erau adunaţi 
împreună un grup de pastori: Brânzei 
Vasile, Taloş Vasile, Geabou Pascu, 
Sărac Iosif şi Ştefănuţi Iosif. Împreună 
erau şi nişte tineri, dintre cei care 
dădusem examen la Seminar, dar şi 
alţii. Ideea care-mi fusese împărtăşită 
cândva, în secret, de fratele Sărac Iosif, 
era să începem un seminar în secret şi 
să ne pregătim pentru lucrarea 
Domnului, fără cadrul oficial şi fără 
ştirea fraţilor păstori sau a membrilor 
din biserici care colaborau cu 
autorităţile comuniste.  

Îmi venea să chiui de bucurie la fiecare 
întâlnire care avea loc o dată pe lună, 
când făceam studiu şi primeam, bătut 

la maşină, material de studiat pâna 
data următoare. Dar, bucuria părea să 
fie scurtă, pentru că foarte curând a 
început un scandal generat de nişte 
pastori „neascultători“ de sistemul 
comunist, care au avut curajul ca din 
banii bisericii să cumpere instrumente 
pentru orchestră, fără a avea 
aprobarea inspectorului de culte. 
Printre ei erau şi din pastorii care 
conduceau studiile noastre. Securitatea 
a început să ne urmărească şi atunci, ca 
să nu ne facă rău, fraţii au hotărât să 
întrerupem întâlnirile şi să ne pregătim 
fiecare acasă din materialele bătute la 
maşină. Ne-am despărţit cu lacrimi în 
ochi şi ne-am întors fiecare la ale lui, 
descurajaţi. 

Dar Dumnezeu avea planul Lui cu noi, 
aşa că, foarte curând, am fost chemaţi 
la Brăila de fr. Iosif Ştefănuţi care ne-a 
spus că vrea să continue cu noi şi nu 
doar atât, dar ne-a dat şi o carte cum 
nu mai văzusem vreodată, o carte 
introdusa bineînţeles clandestin în ţară: 
„Romani şi Galateni - mântuirea prin 
credinţă“ Era pentru unii dintre noi 
prima întâlnire cu studiile organizaţiei 
BEE International, traduse şi tipărite de 
Societatea Misionară Română, condusă 
de Iosif Ţon. Şi aşa am început, într-un 
grup de tineri doritori de a cunoaşte şi 
de a face voia lui Dumnezeu, să 
studiem împreună cu fratele Ştefănuţi 
şi, uneori, cu misionari veniţi din 
străinătate. Mi-aduc aminte şi acum 
cât de mult ne bucuram când aceşti 
misionari ne aduceau cadou câte un pix 
cu care dădeam testele de evaluare!... 
Rezultate testelor erau introduse în 
memoria unor calculatoare de buzunar, 
dar, cumva, în vâltoarea acelor vremuri 
datele s-au pierdut şi n-a mai fost 
nevoie să se sacrifice un copac pentru a 
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ne fi confecţionate şi nouă câte o 
diplomă! 

Am studiat pe parcursul a aproape 
patru ani: Vechiul Testament, Noul 
Testament, Comunicarea Cuvântului 
(cursul de homiletică, unde venea să ne 
predea uneori şi Petrică Dugulescu), 
Dinamica Bisericii, Teologie 
Sistematică, etc. 

Nu pot uita drumurile obositoare, cu 
trenul şi apoi „la ocazie“, când Domnul 
făcea adevărate minuni şi ne trezeam 
uneori în maşinile miliţienilor sau ale 
preoţilor care, în acest mod, făceau şi 
ei, fără să ştie sau să vrea o slujbă 
pentru Domnul. Ne învoiam greu de la 
serviciu şi, după o noapte nedormită, 
întăriţi de o cafea bună (care niciodata 
n-ai fi găsit-o în comerţul socialist) 
studiam şi dădeam testele toată ziua, 
pentru ca seara să plecăm către casă. 
Nici pastorii noştri, nici fraţii, nici 
colegii de serviciu nu trebuiau să ştie 
nimic. 

De fiecare dată fr.Ştefănuţi risca să ne 
adune în camerele mici din spatele 
clădirii bisericii din Brăila, acolo unde 
locuia. Era, de fapt, o anexă la clădirea 
bisericii, unde podeaua se lăsa sub 
greutatea noastră, aşa că una din 
„regulile şcolii“ era să umblăm pe lângă 
pereţi şi să nu ne adunăm în mijlocul 
camerei, ca nu cumva să se 
prăbuşească podeaua. Când aceste 
camere au fost demolate, am aflat că 
numai Domnul ne-a păzit să nu cădem 
peste tinerii care uneori erau adunaţi 
sâmbăta, la parter, pentru că grinzile 
podelei nu erau sprijinite pe zid ci era 
puse doar în nişte scobituri de câţiva 
centimetri la ambele capete. Slavă 

Domnului şi pentru această purtare de 
grijă! 

Sora Mia Ştefănuţi împreună cu 
„Tuşica“ – prezentă mereu să ajute, ne 
pregăteau mâncarea şi aşa au trecut 
anii de pregătire şi apoi, rând pe rând, 
cu sfaturile şi cu intervenţiile 
fr.Ştefănuţi am luat unii dintre noi 
drumul studiilor mai avansate sau, cum 
a fost cazul meu şi al altora, am intrat 
in lucrare. Pacea pe care mi-o dăduse 
Domnul când nu am intrat la Seminar s-
a concretizat în ordinarea mea ca 
păstor la Ipoteşti cu trei luni   înainte ca 
seria de absolvenţi cu care am dat 
examen să termine şcoala. Domnul mi-
a făcut dreptate şi călauzirea 
tovarăşului de la Departamentul 
Cultelor şi a celor care au fost în acelaşi 
duh cu el s-a dovedit a fi greşită. Acum 
privesc în urmă la cei 25 de ani care au 
trecut şi mulţumesc Domnului pentru 
purtarea Lui de grijă, ca un Dumnezeu 
al Providenţei ce este. Pentru că noi nu 
ne grăbim să fim întodeauna 
mulţumitori, sunt convins că El, în 
dreptatea şi atotcunoaşterea Lui, va şti 
să mulţumească El cu adevărat şi 
potrivit cu bogăţia Lui, fratelui 
Ştefănuţi şi celorlalţi fraţi, pentru  
dăruirea şi jertfa lor. Pentru că ei şi alţii 
ca ei au citat şi împlinit corect versetul: 
„S-a părut nimerit Duhului Sfânt şi 
nouă!“ Astăzi,  de la 146 de păstori 
care slujeau atunci numărul a ajuns la 
1000! Slăvit să fie Domnul!                    

Mulţumitor că poate să-şi împlinească 
chemarea,   

Viorel Candrianu slujeşte în prezent ca 
pastor al Bisericii Creştine Baptiste din 

Ipoteşti, jud.Suceava 
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Temelia vieţii de slujire 

 

ncerc să îmi 

amintesc de zilele 

de început. Era spre 

sfârșitul perioadei de 

studenție. Avusesem 

legătură cu grupuri de 

studiu biblic în 

București, gen 

Navigatorii, și fiecare 

asemenea contact a 

însemnat pentru mine 

împlinirea unor 

dorințe pe care 

începusem să le am 

atunci când, vizitând oameni pe care 

Dumnezeu i-a folosit pentru 

creșterea mea duhovnicească, am 

văzut în biblioteca lor comentarii 

biblice, dicționare, cărți despre care 

nu știam că există. Aveam, ca mulți 

alți tineri creștini din România 

socialistă, foamea de a cunoaște 

Cuvântul, dorința de a-mi întări 

convingerile cu privire la Dumnezeu 

și la realitatea duhovnicească. Erau 

confruntările raționale și spirituale 

ale vremii. De aceea, invitația de a 

face parte dintr-un grup de studiu 

biblic organizat a însemnat pentru 

mine un răspuns la ceea ce mă 

frământa.  

Nu doream să devin păstor sau să 

ocup o anume funcție. La acel 

moment citeam Scriptura pentru 

mine și o tălmăceam pentru tinerii 

care îmi fuseseră încredințați. 

Doream să știu mai 

bine Noul și Vechiul 

Testament, lumea în 

care fuseseră scrise 

cărțile Bibliei și 

atmosfera de atunci. 

Voiam să înțeleg 

semnificația pentru 

mine și pentru cei din 

vremea mea. 

Am avut convingerea 

că sunt lucruri pe care 

nu le pot lua decât în 

mod serios. Îmi aduc și acum aminte 

de primul test de evaluare și de un 

răspuns greșit pe care l-am regretat. 

Aveam impresia că nu trebuie să 

ratez nici o ocazie prin care 

Dumnezeu îmi oferea hrana 

necesară creșterii lăuntrice. Nu mă 

simțeam obligat sau forțat. Era un 

entuziasm și, în același timp, o 

continuă încurajare de a cunoaște 

lucruri noi. Pe vremea aceea erau 

enorm de multe lucruri noi! 

Studiul pe materialele BEE în 

grupul de la Brăila, având ca mentor 

pe fr. Iosif Ștefănuți, mi-a pus 

temelia vieții de slujire. Atmosfera 

de părtășie frățească, încurajările de 

a fi perseverenți, chiar și momentele 

tensionate legate de presiunea celor 

care nu ne doreau binele, ca și 

creștini practicanți, au modelat felul 

de a privi oamenii, lucrarea de 

Î 
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slujire și înțelegerea 

responsabilităților. Am fost ajutat în 

felul acesta să iubesc oamenii și să 

slujesc de dragul Domnului. 

Eram căsătorit, aveam deja doi 

copii, lucram la servici și slujeam în 

Biserică. Nu aveam mașină și banii 

nu ajungeau întotdeauna. Uneori, 

făcând autostopul pentru a ajunge la 

Brăila sau acasă, la Tulcea, mă 

încerca gândul dacă efortul acesta 

merita. Pot mărturisi azi că efortul a 

meritat. 

L-am cunoscut pe Dumnezeu ca pe 

un Domn milostiv și bun. Purtarea 

lui de grijă a fost de nedescris. Am  

văzut puterea Lui de a transforma 

oamenii și de a schimba situații ce 

păreau imposibile. I-am cunoscut pe 

sfinți. Oamenii care au pus totul 

deoparte pentru a se lăsa folosiți de 

Dumnezeu. Aceștia au fost o mare 

încurajare pentru mine. 

Am învățat să slujesc. Biserica mea 

trecea printr-o situație delicată. Erau 

căutați oameni care să slujească. Și, 

dintr-o dată, așa a lucrat Dumnezeu, 

m-am văzut implicat într-un șuvoi 

de acțiuni care-mi cereau timp, 

energie și mai ales dedicare. Grupul 

de studiu de la Brăila mi-a servit 

drept sprijin, chiar dacă nu toate 

lucrurile prin care treceam îi erau 

cunoscute. 

Am continuat să învăț. Cu cât 

cunoșteam mai mult, cu atât 

constatăm că știu mai puțin. A fost 

mediul în care m-am deprins să nu 

mă mulțumesc cu ceea ce știam 

deja. Și am mai învățat un lucru: să 

investesc în alți oameni ceea ce am 

primit. Au fost câteva generații de 

oameni dornici să-L cunoască pe 

Dumnezeu și să-I slujească. 

Pot fi spuse multe lucruri din acea 

vreme. Aș vrea să nu uit dragostea 

cu care am fost primit în acest grup 

de studiu al Scripturii, încurajarea 

pe care am avut-o de a fi tare în 

credință, mai ales în momentele 

grele ale vieții. Aș vrea să nu uit 

exemplul celui care a fost mentorul 

și păstorul nostru în acea perioadă 

întunecată a comunismului. Prin el 

am fost motivat la perseverență, 

credință și îndrăzneala de a afirma 

că Scriptura este cu adevărat 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

Aurel Gacea este pastorul Bisericii 

Creştine Baptiste „Betel”din 

Tulcea. Este căsătorit cu Lenuţa cu 

care are trei copii: Andrei, Luiza şi 

Lavinia. 
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Beneficiari ai 
atâtor 

binecuvântări 

 

e la constituirea Bisericii 

misiune din Rădăcinești, 
în anul 1976, fr. Iosif 

Ștefănuți a fost păstorul nostru. 
La vremea respectivă el s-a 

luptat pentru autorizarea filialei 
noastre, prin Comunitatea de 
București, dar autoritățile 

comuniste au considerat acea 
autorizație ca fiind nulă. Îmi 

amintesc cum în data de 
21.02.1977 miliția ne-a adus la 
Primărie și 4 membri care erau 

considerați răspunzători au fost 
amendați, fiecare cu câte 1000 

lei, pentru organizarea de 
întâlniri ilegale. 

Sub presiunea fraților din SUA, 
prezenți la Congresul Uniunii 

ținut la București pe 1 – 4 
martie 1977 și datorită 
mediatizării prin Radio Vocea 

Americii, autoritățile comuniste 
au anulat procesul verbal de 

contravenție. 

Pentru că biserica misiune 

creștea, fr. Ștefănuți ne-a 
chemat la rugăciune în vederea 

construirii unui lăcaș de cult. 
Aşa se face că, pe terenul 
familiei noastre, cu ajutorul 

fraților din Brăila, s-a construit 

Biserica.  

Pe lângă problemele curente de 
păstorire, fr. Ștefănuți a fost 
preocupat constant de 

creșterea mea spirituală și de 
formarea mea ca lucrător. 

Dânsul m-a implicat, alături de 
alți tineri, cu care am început 
un program de învățătură 

creștină la Brăila. Mi-aduc 
aminte că am venit la el, la 

Brăila,  ca să discut despre 
problemele slujirii. Am lăsat 
copiii singuri acasă, deoarece 

soția mea era internată în spital 
cu copilul cel mic și, pentru că 

drumul era lung, am luat cu 
mine manualul pe care îl 
studiam cu cei din grup: 

Galateni și Romani. Am fost 
primit cu dragoste și am 

împărtășit greutățile slujirii, 
apoi fr. Ștefănuți m-a dus la 
gară cu mașina. Acolo am fost 

întâmpinat de miliție, care mi-a 

D 
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cerut să deschid geanta pentru 
percheziție şi, găsind cartea, 

astfel a început ancheta. 

Știind situația familiei mele, 
când am fost întrebat de unde 
am cartea – evident de 

provenienţă ilegală pentru 
acele vremuri – fr. Ștefănuți a 

spus imediat că el mi-a dat-o și 
că, datorită situației familiale, 
ar fi bine ca eu să mă întorc 

acasă. Această carte a 
constituit motivul de declanşare 

a anchetei asupra fr. Ștefănuți, 
anchetă care s-a terminat cu 
condamnarea penală. Deși am 

fost citat ca martor în procesul 
care i-a fost intentat, nu mi s-a 

permis să depun mărturie. 

Dânsul a continuat să ne ajute 

și după aceea, fiind sensibil la 
nevoile noastre spirituale şi 

materiale. El a fost acela care 

ne-a trimis o echipă de 
misionari americani, care s-au 

implicat împreună cu noi în 
evanghelizare și așa s-a născut 

Biserica Baptistă din Adjud. Cu 
ajutorul acestor frați din SUA s-
a construit și s-a inaugurat în 

iulie 1995 noul lăcaș de 
rugăciune în Adjud. Dăm slavă 

Domnului pentru toate aceste 
lucruri şi vedem cum, din 
viziunea unui om care a 

semănat cu credincioşie, 
aşteptând ca El să facă să 

crească, noi am ajuns 
beneficiari ai atâtor 
binecuvântări. 

Filip Gigel a fost implicat în 

lucrare, întâi ca păstor al 
Bisericii Creştin Baptiste din 

Rădăcineşti, Vrancea, în 

prezent slujind în Biserica 
Creştină Baptistă dn Adjud 

 

 

Format ca şi om al lui Dumnezeu 

Motto: „…şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei 
ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui.“ Maleahi 3:16b 

 

e au însemnat pentru mine 
întâlnirile de pregătire 
spirituală de la Brăila? A 

însemnat foarte mult. În primul 
rând, am crescut spiritual în relaţia 
mea cu Dumnezeu. Am ajuns să-L 

cunosc mai bine pe El, dezvoltând o 
relaţie mai profundă prin care să Îl 
iubesc şi mai mult, pentru că El m-a 
iubit mai întâi. 

C 
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În al doilea rând, am fost format ca 
şi om al lui Dumnezeu. Înainte de a 
mă gândi la cunoştinţe teologice, 
pot să spun că am crescut în 
caracter, înţelegând cum ar trebui 
să fie un slujitor al lui Dumnezeu. 

În al treilea rând, am primit 
echiparea potrivită pentru a fi 
destoinic pentru lucrarea lui 
Dumnezeu. Cunoştinţele teoretice 
în plan biblic, cât şi cunoştinţele 
practice acumulate au dezvoltat în 
mine acele abilităţi necesare pentru 
a-L sluji pe Domnul. 

În al patrulea rând, s-a întâmplat 
ceea ce cu siguranţă s-a întâmplat şi 
cu ucenicii Domnului, atunci când El 
le-a împărtăşit preocuparea Lui 
pentru oamenii pierduţi (vezi 
Mat.9:35-38). În acest pasaj îl văd 
pe Domnul stând în faţa oamenilor 
pierduţi şi care aveau nevoie 
disperată de binecuvântările pe 
care numai El le putea da. Domnul 
Isus foloseşte această ocazie să-Şi 
împărtăşească preocupările şi 
dragostea Lui pentru oameni 
ucenicilor Săi. Înţeleg că ucenicii, în 
pregătirea lor pentru Marea 
Însărcinare nu aveau nevoie doar de 
cunoştinţe teologice excelente şi de 
abilităţi pentru lucrare. Ei aveau 
nevoie de a simţi ceea ce Domnul 
Isus Hristos a simţit pentru cei 
pierduţi – de preocuparea dragostei 
Lui care sălăşuia în inima Sa. 
Domnul nostru a folosit timpul 
petrecut cu ucenicii Lui pentru a le 
transmite şi lor sentimentele, 
preocupările, frământările inimii 

Sale pentru omenire. Această 
„inimă care să bată pentru oameni“ 
mi-a fost şi mie transmisă prin 
întâlnirile şi pregătirea noastră.  

În al cincilea rând, am înţeles, într-
un mod foarte special, că lucrarea 
lui Dumnezeu nu se face de unul 
singur, ci în părtăşie cu alţi slujitori 
ai lui Dumnezeu. Niciodată nu voi 
putea să fiu suficient în mine însumi 
pentru a fi un bun slujitor al 
Domnului, în Biserica Lui. Am 
înţeles că am nevoie de oameni 
care să fie lângă mine, cu care să 
împărtăşim lucrurile bune, dar şi 
cele mai puţin bune, să ne rugăm 
împreună, să ne îndemnăm şi chiar 
să ne mustrăm unul pe celălalt.   

În al şaselea rând, am înţeles că în 
biserica lui Hristos, ca de altfel şi în 
slujirea spirituală, unitatea se 
manifestă în diversitate. Faptul că 
ne-am trezit la un moment dat 
împreună pentru a ne forma ca şi 
slujitori ai Domnului, şi faptul că 
această unitate era un „dat“ din 
partea lui Dumnezeu, ne-a condus 
la a ne accepta unul pe celălalt şi la 
a ne iubi unul pe celălalt, deşi eram 
foarte diferiţi şi singurul lucru care 
făcea ca să fim legaţi între noi era 
Hristos în noi şi chemarea Lui 
pentru slujire. Echipa celor 12 
ucenici a fost formată de Domnul, 
iar aceştia trebuiau să se îngăduie 
unul pe celălalt, să se iubească 
reciproc, chiar în ciuda defectelor 
personale, să trăiască în părtăşie şi 
să-L slujească pe Domnul, 
susţinându-se reciproc cu darurile 
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pe care ei le aveau. Aceasta m-a 
făcut să văd cât de diversă este 
lucrarea lui Dumnezeu, cât de mult 
de lucru este şi numai împreună 
putem împlini tot ceea ce implică 
lucrarea lui Dumnezeu. 

Şi, în al şaptelea rând (desigur sunt 
şi alte lucruri de spus), am înţeles că 
nu sunt desăvârşit în lucrarea lui 
Dumnezeu şi nu voi putea avea 
vreodată pretenţia că voi ajunge pe 
pământ desăvârşit. Dar trebuie să 
lupt pentru desăvârşire şi să mă 
bazez pe Domnul care mă va face şi 
ne va face, pe toţi ai Lui, desăvârşiţi 
în caracterul creştin şi în echiparea 
pentru slujire (Filip. 3). Eu am 
nevoie de creştere, de sfaturi, de 

fraţi lângă mine (chiar dacă fizic nu 
suntem totdeauna împreună) şi de 
putere spirituală pentru a ajunge 
desăvârşit.  

Toate acestea, dar şi multe altele, 
au fost binecuvântările pe care le-
am primit de la Dumnezeu prin 
şcoala de la Brăila. Îi mulţumesc Lui 
pentru toate acestea, pentru 
îndrumătorii spirituali şi pentru toţi 
colegii, fraţi cu mine şi conlucrători 
în lucrarea Domnului nostru. El, 
Domnul, Dumnezeul şi Mântuitorul 
nostru să fie glorificat! Amin. 

Marian Ghiţă slujeşte în calitate de 
păstor al Bisericii Creştine Baptiste 

„Sfânta Treime” din Constanţa 

        

 

 

Am învăţat să 
îndrăznim 

ândindu-mă la anii ’80 este 
o experienţă aparte pentru 
mine. Mi-aduc aminte de 

acel moment când am fost 
contactat de fratele Taloş şi de 
fratele Ştefănuţi în legatură cu 
nevoia şi oportunitatea de 
echipare şi instruire pentru 
lucrarea Domnului. Eu lucram în 
biserica din Bicazu Ardelean, dar 

nu ştiam exact ce avea să însemne 
această legătură cu aceşti oameni 
ai lui Dumnezeu. 

Mi-amintesc de momente 
înălţătoare, de temeri, de 
sentimentele de nevrednicie dar 
provocatoare, pentru implicarea 
într-un alt mod în ogorul 
Evangheliei din acea vreme. Am 
învăţat să îndrăznim, să riscăm şi, 

G 
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iubindu-L pe Domnul să-I vestim 
Cuvântul. 

După piedici şi pericole s-a decis 
mutarea grupului de studiu şi 
ucenicie la Brăila. Am învăţat 
multe lucruri din părtăşia cu 
colegii, cu dascălii şi cu Biserica 
Baptistă din Brăila, care devenise 
a doua biserică pentru noi. Am 
fost acceptaţi să slujim, să ne 
implicăm în închinarea şi 
evenimentele acestei biserici. Am 
fost găzduiţi în casele fraţilor şi 
îmi amintesc de minunatele 
părtăşii din casa fratelui Chivoiu, a 
fratelui Popescu, a fratelui Guzu, a 
fratelui Ciortuz şi nu mai vorbesc 
de casa fratelui Ştefănuţi care mă 
gândesc şi acum cu mirare cum a 
rezistat la greutatea şi voiciunea 
atâtor tineri. 

Îmi amintesc şi acum de studiile 
despre biserică ţinute de fratele 
Ştefănuţi, de marcarea viziunii 
noastre în studiile făcute cu 
fratele Taloş, de molipsirea cu 
entuziasmul pentru Homiletică 
din partea fratelui Dugulescu şi 
studiile cu fraţii misionari de la 
BEE. Apoi nu pot uita discuţiile 
particulare cu fratele Ştefănuţi în 
care, cu meticulozitate, aveam 
parte de  corectare, apoi de 
îndrumare şi încurajare. 

Pentru mine a fost atât de 
important să am un mentor în 
persoana fratelui pastor Ştefănuţi. 
M-am apropiat întotdeauna cu 
încredere şi fratele, cu zâmbet larg 
şi amabilitate, m-a îndrumat. Mă 

gândesc acum cât de mult mi-a dat 
din timpul său şi cu câtă modestie 
recunoştea că nu are întreg 
răspunsul şi îmi recomanda să sun 
alte persoane care ar putea să-mi 
clarifice lucrurile. Cred ca aş putea 
spune, fără să supăr pe cineva, că 
familia fratelui Ştefănuţi a fost ca a 
doua mea casă. 

Nu numai studiile ci şi toate 
lucrurile care erau în legatură cu 
această lucrare au contribuit la 
maturizarea mea. Drumurile la 
Braila şi înapoi au fost experienţe 
în umblarea mea cu Dumnezeu. 
Domnul se îngrijea de maşini de 
ocazie la timp şi, de multe ori, 
pentru întreaga distanţă de 
parcurs, iar eu căutam să-l 
mărturisesc pe Domnul 
persoanelor care-mi ieşeau în 
cale. Într-o asemenea împrejurare 
am călătorit cu un secretar de 
partid din Brăila care mi-a 
mărturisit în cele din urmă că 
mergea la mănăstirea Agapia, jud. 
Neamţ. M-a dus cu maşina până la 
Piatra Neamţ fără să primească 
bani şi mi-a spus că de obicei nu ia 
oameni la ocazie dar atunci nu ştia 
de ce a făcut o excepţie. Altă dată, 
era în februarie, cand nu m-a luat 
nici o maşină de ocazie, mi-am 
schimbat planul, căutând să merg 
la serviciul divin de seară al 
bisericii din Galaţi, acolo unde 
aveam s-o întâlnesc pe Doina, cea 
care avea să devină soţia mea la 
sfârşitul aceluiaşi an, 1983.  

Căile Domnului au fost 
întotdeauna minunate! 
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Un model pentru 
mine  

 

  

-am născut în urmă cu 
cincizeci de ani, într-o 
familie de creştini 

ortodocşi. Părinţii mei au fost 
oameni cumsecade, dar nu au avut 
parte de educaţie religioasă. Au 
crezut în Dumnezeu, aşa cum cred 
toţi ortodocşii în ziua de azi. 

De la părinţii mei, am primit o 
educaţie bună, într-o anumită 
privinţă, însă mi-a lipsit 
întotdeauna un mentor, un 
îndrumător, cineva care să-mi 
arate drumul corect în viaţă, să mă 
înveţe tainele Cuvântului lui 
Dumnezeu, să mă ajute să înţeleg 
de ce este necesar ca omul să fie 
corect, să trăiască curat şi să tindă 
spre perfecţiune. 

Mi-au lipsit noţiunile de bază ale 
vieţii. Nu reuşeam să înţeleg de ce 
exist, de ce trebuie să fiu bun, de 
ce trebuie să trăiesc fără un scop 
nobil în viaţă. Lumea, pentru 
mine, era ceva ce nu trebuia să 
existe, pentru că era atât de rea şi 
imperfectă, vedeam atâta viclenie, 
atâta trădare, atâta descompunere 
morală. 

Până la vârsta de 21 de ani am 
trăit într-o cumplită dezamăgire. 
Credeam că motivul pentru care 
trebuie să trăiască omul este 
plăcerea trupului. Alergam după 
emoţii, după senzaţii tari, beam, 
trăiam în tot felul de scandaluri şi, 
de fiecare dată, trebuia să fiu 
învingător, pentru că numai aşa 
eram apreciat de ceilalţi, 
respectat, şi doar aşa puteam să 
fiu liderul anturajului meu. Eram 
mereu în pericolul de a fi lovit sau 
de a ajunge la poliţie sau chiar de 
a-mi pierde viaţa. Şi toate acestea 
le făceam, deoarece credeam că 
aceasta este singura raţiune a 
existenţei mele. 

Armata a fost ceva greu pentru 
mine, deoarece m-am confruntat 
cu alt mod de viaţă. Erau tot felul 
de reguli cărora eu nu le vedeam 
rostul. Nimeni nu îmi explica 
motivul pentru care trebuia să fac 
ceea ce făceam. Era o disciplină 
severă, fără ca eu să înţeleg de ce 
era aşa. Mă simţeam ca un câine 
care trebuia dresat să execute 
totul fără să gândească. Nu mă 
puteam obişnui cu acel program. 
Pentru că eram mereu 
nemulţumit de acest regim am 

M 



 39 

avut de suferit. Am executat peste 
20 de zile de arest, dar a trecut şi 
aceasta. 

După lăsarea la vatră, m-am 
căsătorit cu o fată din Orşova, pe 
nume Zenovia, şi ne-am stabilit cu 
domiciliul în oraşul Brăila. Eu 
lucram la Combinatul de Celuloză 
şi Hârtie, iar soţia la Fabrica de 
Confecţii. 

Dumnezeu m-a urmărit toată viaţa 
şi, de data aceasta, El s-a apropiat 
mai mult ca oricând de mine. Fata 
cu care mă căsătorisem nu era o 
credincioasă practicantă, dar a 
vizitat de câteva ori Biserica 
Creştină Baptistă şi Cuvântul lui 
Dumnezeu a rămas în inima ei. 
Prin soţia mea L-am cunoscut pe 
Dumnezeu şi, cu această ocazie, 
viaţa mea avea să se schimbe 
radical. 

Am intrat într-o nouă etapă a 
vieţii. Am început să-L caut pe 
Dumnezeu, deşi nu credeam în 
existenţa Lui, dar la un moment 
dat am acceptat ideea existenţei 
Lui şi am început să-L caut cu 
toată seriozitatea. Am avut parte 
de oameni care m-au ajutat în 
această căutare. Cu ajutorul soţiei 
am ajuns şi eu la biserică şi aici l-
am întâlnit pe fr.Trifu – pastorul 
bisericii. El a avut o contribuţie 
esenţială la convertirea mea.  

Dintr-odată m-am trezit într-o 
lume cu principii diferite, 
caractere diferite, o viaţă mai 
frumoasă şi bine motivată. 

După o vreme, am cunoscut un 
tânăr de vârsta mea, aveam atunci 
în jur de 24 de ani, lucram la 
Combinatul de Celuloză şi Hârtie 
din Chiscani ca dispecer 
hidroenergetic. Acel tânăr se 
numea Stefănuţi Iosif, urma 
cursurile Seminarului Teologic 
Baptist din Bucureşti şi a venit în 
practică la biserica din Brăila. Era 
diferit de ceilalţi tineri pe care eu 
îi cunoscusem până atunci. Era un 
om inteligent, credincios, foarte 
prietenos şi totdeauna deschis în 
relaţiile cu cei din jur. Am dorit să 
mă împrietenesc cu el, lucru care 
s-a şi întâmplat. 

După ce a absolvit seminarul, a 
venit ca pastor la Brăila. M-am 
bucurat, pentru că aveam o uşă 
deschisă oricând la el. În scurt 
timp m-am îndrăgostit de felul 
cum slujea lui Dumnezeu, de 
caracterul lui şi de modul lui de 
viaţă. Primeam orice sfat de la el şi 
era alături de mine atunci când 
treceam prin greutăţi, devenind 
părintele meu spiritual, deşi eram 
apropiaţi de vârstă. Am început 
să-i urmez exemplul fără rezerve, 
uneori mă trezeam că-l imit în 
anumite situaţii. El m-a învăţat să 
citesc Biblia şi s-o studiez, s-a 
ocupat îndeaproape de creşterea 
mea spirituală. Până atunci nu 
citisem niciodată Biblia, nu ştiam 
să interpretez pasajele din 
Scriptură, dar el a fost omul care 
mi-a deschis mintea şi în scurt 
timp am început să mă descurc 
singur.  
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În perioada cea mai dificilă din 
viaţa mea mi-a fost un exemplu şi, 
cunoscându-l pe Stefănuţi, am dat 
cu piciorul la tot trecutul meu 
zbuciumat şi nesigur. Am 
schimbat ordinea valorilor şi a 
priorităţilor din viaţa mea. 

Înainte de a-l cunoaşte, credeam 
în valorile comuniste. Am slujit 
partidului comunist şi intereselor 
lui, am fost secretar UTC şi 
membru de partid. Credeam că 
partidul comunist era forţa 
binefăcătoare a societăţii şi a 
oamenilor. Ce mult mă înşelam! 

Pastorul Ştefănuţi mi-a deschis 
ochii şi m-a ajutat să înţeleg că 
totul era doar o minciună. M-am 
scârbit de tot ceea ce făceam până 
atunci, iar în anul 1980 am 
renunţat la carnetul de partid şi 
am avut de suferit. Am fost 
retrogradat la serviciu, eram 
repartizat la munci necalificate 
grele, dar eram fericit că Il 
găsisem pe Dumnezeu. 

Pastorul Ştefănuţ s-a dovedit un 
bun prieten şi frate, mi-a fost 
alături când am fost prigonit şi 
când mi-a fost mai greu. Am 
continuat să studiem împreună şi 
la studiile noastre uneori veneau 
şi alţi pastori, ba chiar şi misionari 
americani cu care făceam anumite 
studii biblice. 

Un lucru extraordinar pe care l-a 
făcut el pentru mine, a fost acela 
de a-mi îndrepta privirea spre 
Dumnezeu şi nu spre persoana lui. 
Dar, la un moment dat, mi-a tăiat 

legăturile cu el şi m-a lăsat singur, 
însă eram conştient că mă 
urmăreşte mereu să vadă dacă pot 
să mă descurc şi singur. A trebuit 
să merg pe propriile mele picioare 
şi am dezvoltat o relaţie personală 
puternică cu Dumnezeu, învăţând 
să mă încred cu totul în 
Dumnezeu. Un lucru este cert că 
atunci când am fost singur, 
pastorul Ştefănuţ a rămas pentru 
mine un model de credincioşie, 
trăire şi slujire. 

În anul 1983 am fost ordinat ca 
pastor în Biserica Creştină 
Baptistă din Bacău. Am slujit 
această biserică în ilegalitate, 
pentru că Departamentul Cultelor 
de atunci nu vroia să-mi 
recunoască slujba pe care o 
aveam. În schimb am primit 
recunoaşterea slujbei din partea 
Uniunii Baptiste.  

Au urmat ani grei pentru mine. 
Mereu eram sub observaţia 
organelor de securitate şi de 
partid. Oameni din securitate 
intrau în casă, când noi eram 
plecaţi şi ne speriau copiii. La 
şcoală, copiii noştri erau scoşi în 
faţa clasei, fiind discreditaţi şi 
înjosiţi, pe motivul că erau 
baptişti. Din această cauză copiii 
aveau complexe de inferioritate şi 
erau speriaţi. 

În anul 1988 am construit, în 
oraşul Comăneşti, un lăcaş de cult 
şi, pentru acest lucru, după multe 
ameninţări, am fost arestat şi ţinut 
în beciurile securităţii din Bacău. 
M-au ţinut 24 de ore pe un scaun 
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şi, din oră în oră, mă puneau să 
dau declaraţii, lucru pe care l-am 
refuzat de fiecare dată. O singură 
declaraţie am dat când m-au 
arestat şi atât. După un timp, 
securitatea a venit la mine să-mi 
propună colaborarea cu ei. Atunci, 
în mintea mea, a apărut imaginea 
fratelui Ştefănuţi, părintele meu 
spiritual şi aceasta mi-a dat tăria 
să refuz propunerea lor. Nu 
înţeleg cum unii colegi, care n-au 
trecut prin arestul securităţii şi 
nici n-au fost prigoniţi, au fost 
frânţi de securişti şi din slujitori 
au devenit trădători. Dumnezeu să 
se îndure de ei! 

Cât am stat în celulă, eram hărţuit 
mereu, nu de deţinuţi, ci de 
gardieni, dar şi în acele momente 
m-a ajutat exemplul bun al 
părintelui meu spiritual.  

După 27 de ani de slujire 
pastorală, mă întorc spre omul cel 
mai important din viaţa mea şi îi 
mulţumesc, cu respect, pentru 
exemplul pe care mi l-a oferit. Mă 
bucur că poate să vadă că omul pe 
care l-a format, cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi cu cele învăţate de la 

el, a construit 8 lăcaşe de cult, a 
înfiinţat 9 biserici şi a păstorit 14 
biserici. Aici se află şi munca lui, a 
fratelui Ştefănuţi. 

Dumnezeu să îl binecuvânteze şi 
să îi răsplătească, nu numai 
pentru ceea ce a realizat ca pastor 
în oraşul Brăila, dar şi pentru felul 
în care a ştiut să se investească şi 
în alţi oameni, care i-au călcat pe 
urme! Amin. 

 

Ionel Chivoiu s-a născut la  data  
de  10 mai 1949 în comuna 
Dumitreşti,  jud. Vrancea.  
Locuieşte în Bacau şi este pastor de  
27  de  ani. În prezent slujeşte ca 
preşedinte al Comunităţii 
Bisericilor Baptiste  Bacău, fiind 
membru  în  Consiliul Uniunii 
Baptiste din România şi  pastor al 
Bisericii Baptiste Sfânta  Treime 
din Oneşti, ca şi al celor din 
Dofteana  şi  Pâjoaia.  În 27 de  ani 
de slujire a iniţiat construcţia a 8  
lăcaşe de cult, a plantat 10  biserici  
şi a păstorit un număr de 13 
biserici.
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Clinica Diaconia, 

marea surpriză din 
partea lui 

Dumnezeu 

 

m slujit în biserică de pe 
vremea când eram o copilă. 
Mi-a plăcut să fac orice 

slujbă de care era nevoie. Am 
început prin a cumpăra flori pentru 
a împodobi biserica, în fiecare 
Duminică. Deşi eram abia în şcoala 
generală, mi s-a cerut să „dădăcesc“ 
pe cei care învăţau să cânte la 
mandolină, cu scopul de a-i integra 
în orchestra bisericii. Probabil de 
acolo mi se trage tendinţa de a 
„dirija“ pe alţii, sper că înspre bine 
doar! Odată cu venirea pastorului 
Ştefănuţi la Brăila, fiindcă în liceu 
făceam ore de dactilografie, 
urmând profilul uman, mi s-a 
solicitat să aduc la viaţă o maşină de 
scris arhaică, marca Remington, 
bineînţeles neînregistrată la 
autorităţi, maşină cu care am bătut, 
ce-i drept, încălcând legea, până la 
Revoluţie, mii şi mii de pagini de 
literatură interzisă, multiplicând 
calendarul de Studiu Biblic, precum 
şi foarte multe cărţi creştine 

traduse în româneşte sau materiale 
de studiu biblic folosite pentru 
pregătirea în secret a lucrătorilor 
laici. În partea vizibilă a lucrării am 
progresat până la funcţia onorantă 
de dirijor de orchestră, atunci când 
aceasta a devenit vacantă prin 
emigrarea în SUA a fr.Virgil 
Sezonov. 

A venit Revoluţia şi lucrurile au 
început să se schimbe. În locul 
maşinii de scris Remington am 
primit în custodie, asta prin 1991, 
un PC 386 DX25, nou nouţ, dotat cu 
o imprimantă Laser Hewlet Packard 
III... Era o minunăţie, foarte puţini 
români având acces la acea vreme 
la asemenea echipamente, dar 
acum slujba mea era ca, în timpul 
meu liber, să tehnoredactez 
articolele care compuneau Revista 
MESAJ. Eram atât de ocupată cu 
slujba mea la Centrul de Calcul al 
IAS Insula Mare a Brăilei şi cu 
îndatorirea de a voluntaria pentru 

A 
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MESAJ că nu mai aveam timp de 
nimic, aşa că am dat cu bucurie 
ştacheta de dirijare a orchestrei 
unei persoane hăruite pentru aşa 
ceva, Daniel Cojocaru. 

Pe la mijlocul ultimului deceniu din 
secolul trecut, din cauza 
dificultăţilor tranziţiei către 
economia de piaţă, Revista MESAJ 
şi-a încetat activitatea. Dintr-o dată 
m-am văzut rămasă fără „obiectul 
muncii“. Da, slujba mea de 
„suprafaţă“ mergea bine, dar nu 
pentru aceea trăiam. 

În mod surprinzător, în momentele 
acelea, când eram derutată că nu 
îmi găsesc un loc potrivit pentru a 
sluji Domnului, mi s-a făcut o 
propunere cu totul neobişnuită, 
anume să îmi asum 
responsabilitatea de a coordona un 

proiect nou, de înfiinţare a unei 
clinici medicale creştine în Brăila. 

Petrecută în decembrie 1996, 
chemarea pentru implicare în 
această lucrare a fost o surpriză 
foarte mare, iar decizia trebuia 
luată repede – conform cererii celor 
din SUA de la organizaţia I.A.P. care 
preluaseră această viziune de la 
pastorul Ştefănuţi. 

Cererea cu pricina m-a surprins 
deoarece nu am avut nici cea mai 
mică dorinţă, până atunci, să lucrez 
într-un domeniu medical; spun 
acest lucru deoarece căpătasem o 
adevărată „repulsie“ faţă de 
sistemul medical din acea vreme. 
Mama mea lucrase peste 30 de ani 
în Spitalul de Pediatrie şi am văzut 
cât de grele erau condiţiile şi cât de 

Asistenta şefă, Marcela Beciu, în farmacia clinicii 
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dificil era să faci faţă sistemului 
sanitar românesc.  

În al doilea rând aveam o slujbă 
bună, unde eram respectată şi 
apreciată şi unde mă acomodasem 
să lucrez printre oameni necreştini. 
Nici nu eram genul de persoană 
care să-şi schimbe slujba şi să se 
mute de la un loc 
la altul; de felul 
meu sunt o 
persoană fidelă, 
statornică. 

În ultimul rând, 
eram implicată de 
ani buni, din 
copilărie, în slujire 
şi voluntariat în 
activităţile bisericii 
iar pentru mine 
era o reală plăcere 
ca în timpul liber 
să pot ajuta acolo 
unde era nevoie. Niciodată însă nu 
m-am gândit că aceasta ar putea 
deveni serviciul meu. Aşa că nu mi-a 
fost simplu de loc să iau o decizie. 

International Assistance Program, 
pe scurt I.A.P. cum o numeam noi, 
este o organizaţie creştină din 
Spokane, WA, care era implicată 
deja într-un parteneriat cu biserica 
locală iar lucrările de amenajare a 
viitoarei clinici medicale erau deja 
în curs, în cadrul unei case care 
fusese achiziţionată în acest scop. 
Îmi amintesc acea zi de sâmbătă din 
decembrie 1996, când familia 
Statema, care locuia în Braila, m-a 

invitat şi mi-a propus din partea 
bordului organizaţiei I.A.P. să mă 
implic în lucrarea viitoarei clinici; 
surpriza a fost şi mai mare atunci 
când au precizat că răspunsul pe 
care-l aşteaptă de la  mine îl vor a 
doua zi.  

Intrasem într-o mare dilemă; am 

plecat foarte derutată şi m-am dus 
direct la pastorul Ştefănuţi, ştiind că 
era viziunea lui să se deschidă o 
clinică creştină în Brăila, cerându-i 
sfatul. Nu am fost mulţumită atunci 
de ceea ce m-a sfătuit, pentru că, 
sincer, mă aşteptam la un cu totul 
alt răspus şi anume, unul de 
încurajare pentru a mă implica. 
Totuşi, răspunsul lui a fost altul: 
„Este decizia ta, pe care tu trebuie 
să o iei înaintea lui Dumnezeu; eu 
doar atât pot să-ţi spun: dacă te 
simţi chemată, implică-te! Dacă nu, 
nu o face...“ 

Mai târziu am înţeles cât de 
important a fost acest sfat şi acest 

Recepţia pacienţilor şi sala de aşteptare 
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lucru m-a ajutat să înţeleg cât de 
necesar este să ai siguranţa că eşti 
chemat de Dumnezeu atunci când 
te implici într-o lucrare. 

Deşi mă simţeam un pic nesigură, 
fiindcă era un domeniu total inedit 
pentru mine, am înţeles că 
Dumnezeu mă cheamă să fac un pas 
înainte, prin credinţă şi, fără să ştiu 
atunci ce mă aşteaptă, am răspuns 
afirmativ.  

Sprijinul acordat de Keith Davis de 
la I.A.P. pentru acest proiect a fost 
vital; a urmat instruirea şi 
pregătirea mea în SUA, după care 
au urmat demersurile pentru 
autorizarea şi 
funcţionarea clinicii. 
Lucrurile mergeau şnur 
şi nu eu, ci Dumnezeu 
făcea acest miracol, 
deschizând toate uşile. 

Din 15 Octombrie 1997 
şi până în prezent, El a 
fost cu noi şi minunile 
Lui le-am văzut şi 
experimentat de-
alungul  acestor ani. 
Dumnezeu a adus 
alături de noi 
nenumăraţi parteneri 
în lucrarea de slujire şi, 
chiar din primul an, au 
început să vină în 
misiune echipe 
medicale de la 
organizaţii cum ar fi 
RAM, GMF sau 

ServingHIM, iar din vara 

anului 2000 au început demersurile 
pentru construirea unui nou Centru 
Medical pe terenul atribuit pentru 
Complexul Cultural Spiritual. 

Astfel că în iunie 2008 a avut loc 
inaugurarea Centrului Medical 
Diaconia, un centru modern care, 
prin harul şi resursele trimise de 
Dumnezeu prin oamenii Lui, s-a 
putut realiza şi este o mărturie 
pentru Brăila. Contribuţia pe care 
Richard şi Rose Payne au avut-o, 
prin sumele donate în procesul de 
construire şi dotare a  clinicii, a fost 
esenţială. Dr.Kevin Seidler a fost 
omul care a crezut şi s-a implicat în 
îndeplinirea acestei viziuni şi a fost 

Aspecte de la inaugurarea noii clădiri în vara lui 2008 
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şi este „sufletul“ organizaţiei şi 
misiunii celor de la ServingHIM, 
Dallas. Echipele de voluntari care 
vin în misiune au crescut ca număr 
şi, an de an, tot mai mulţi pacienţi 
au beneficiat de serviciile oferite; 
mărturia clinicii şi implicit a bisericii 
locale a crescut în oraş iar 
Evanghelia a fost făcută de 
cunoscut multora.  

De asemenea clinica „a ieşit în 
afară“ pentru a acorda gratuit 
servicii medicale comunităţii 
brăilene, prin programele 
comunitare realizate în parteneriat 
cu ServingHIM, Clinica Cooper şi  
Biserica Sfânta Treime. 

Ce pot spune mai mult? Sau ce pot 
să spun în încheiere?  

Doar atât: A fost o viziune şi a fost o 
echipă care a înţeles această 
viziune, lucrând în unitate pentru 
îndeplinirea ei. În spatele nostru 
însă, la post, a fost în permanenţă 
Dumnezeu. În fiecare zi care trece 
acum stau în aşteptarea surprizelor 
pe care sunt sigur că El le mai are 
pentru noi. Oricare ar fi acestea, noi 
vrem să fim gata, la dispoziţia Lui. 

Dora Ciucă este din Brăila şi slujeşte 
ca manager al Centrului Medical 

Diaconia de la înfiinţarea acestuia, 
în anul 1997 

 

 

Medicină şi spiritualitate în 
Centrul Medical DIACONIA 

Motto: „Dumnezeu este viaţa, El este inventatorul vieţii.” – Roger Faure 

 

rin anii 1987-1988, aveam un 
vis pe care îl împărtășeam 
celor foarte apropiaţi. Aș fi 

vrut să lucrez într-o clinică 
modernă, dotată după ultimele 
standarde ale progresului 
tehnologic medical, dar a cărei 
activitate să se inspire pregnant din 

valorile creștine. La vremea aceea 
era imposibil de înfăptuit. Medic 
creștin fiind încă de atunci, nu știu 
dacă m-am rugat în mod special 
pentru ca această dorinţă să se 
împlinească, dar minunea s-a 
întâmplat. 

P 
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Ideea a început să prindă contur 
după 1989 și trebuie să-i mulţumesc 
pastorului Bisericii Creștine Baptiste 
din Brăila, Ștefănuţi Iosif care, fiind 
pe aceeași lungime de undă, 
împreună cu o mână de oameni am 
intrat și dezvoltat proiectul. 

Am beneficiat de ajutor financiar 
din partea prietenilor baptiști 
americani. Ei sunt destul de mulţi și 
le suntem recunoscători. Am 
început să lucrăm în octombrie 
1997 undeva într-o clădire poate 
nepotrivită, dar în acel moment ni s-
a părut ideală. Aveam un cabinet de 
medicină generală, un laborator și 
un punct farmaceutic aprovizionat 
de creștinii din SUA. Eram doar 4-5 
persoane care ne-am angajat într-
un proiect dificil, care necesita din 
partea noastră profesionalism, 
devotament, bunăvoinţă, sacrificiu. 
Știam că medicina trebuie să 
izvorască și să se întemeieze pe 
dragoste de oameni, pe credinţă și 

pregătire temeinică în domeniu. 
Acesta era, sigur, printre primele 
așezăminte de sănătate operate de 
creștini din România. Pacienţii au 
început să vină la consultaţii și sunt 
sigură că ei au apreciat atât 
calităţile noastre profesionale cât și 
pe cele extradeontologice, creștine, 
pentru că numărul lor creștea de la 
o zi la alta, așa că s-a impus 
necesitatea unei clădiri moderne, 
dotată cu tehnologie medicală de 
ultimă oră și cu personal 
corespunzător. 

De-a lungul anilor am simţit ajutorul 
și controlul lui Dumnezeu în această 
lucrare, care avea în esenţă și un 
scop spiritual. Lev Tolstoi scrie: 
,,misiunea unui creștin este ca 
oriunde și întotdeauna să aprindă 
un foc și să-l lase să dea lumină la 
oricine“. 

Beneficiind de o apreciere 
constantă a partenerilor americani, 
cu ajutorul lor substanţial, din 2008 
avem o clinică medicală modernă, 
cu cabinete de consultaţii și 
laborator, ecografie, radiologie, 
stomatologie, fizioterapie, dotată la 
nivel tehnologic medical superior. 
Suntem foarte bucuroși că lucrăm în 
asemenea loc și suntem conștienţi 
că avem o misiune specială. Suntem 
beneficiarii unui parteneriat 
exemplar cu prietenii noștri creștini 
americani, în mare parte doctori 
stomatologi, care ne ajută 
permanent. Echipe stomatologice 
vin de câteva ori pe an să lucreze 
aici, să ne împărtășească din 

dr.Doina Dorobanţu 
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experienţa lor sau să ne asiste întru 
împlinirea scopului clinicii. 

Într-o lume în care totul avansează 
cu rapiditate, odată cu progresele 
cercetării, tehnologizând însăși viaţa 
umană, făcând-o uneori un simplu 
obiect de studiu, noi, echipa de 
cadre medico-sanitare, încercăm în 
acest loc să modificăm ierarhia 
adevăratelor valori. Nu este deloc 
ușor, dar într-o unitate medicală 
creștină dorim să practicăm 
profesia medicală văzută prin 
prisma conceptului evanghelic – 
unul de slujire, având în Isus Hristos 
modelul perfect de slujire practică. 

Avem un respect deosebit pentru 
orice fiinţă umană de la începutul 
existenţei până la finalul ei, de 
aceea sacralitatea vieţii nu poate fi 
uitată în favoarea progresului 

tehnologic. Aşa că slujirea noastră 
se adresează tuturor oamenilor, 
indiferent de educaţie, cultură, 
stare socială sau religie şi, atunci 
când sunt în suferinţă vrem să o 
alinăm cât se poate de bine, de 
aceea ne instruim teoretic și practic 
permanent, respectăm etica și 
legislaţia profesională, dar în primul 
rând dovedim compasiune faţă de 
pacienţi, adică „suferim cu cel în 
suferinţă“.  

Evident că, fiind o clinică 
particulară, trebuie să ne 
autofinanţăm, dar am fixat tarife 
mai mici pentru ca ele să fie 
accesibile și celor cu venituri 
reduse. Celor defavorizaţi, care nu 
au mijloace de existenţă, le oferim 
consultaţii gratuite. În plus, 
medicaţia se oferă fără plată, 
tuturor persoanelor consultate, 

Unul dintre modernele cabinete stomatologice 
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doar în funcţie de disponibilitatea 
pe stoc. 

În acești 12 ani de când ne-am 
angajat în această lucrare, am 
încercat să practicăm această 
frumoasă profesie în conformitate 
cu principiile morale proclamate de 
Scriptură. Dorinţa noastră este să o 
facem cu înţelepciune și eficienţă, 
dar pentru aceasta este vital să o 

facem pentru gloria lui Dumnezeu, 
sub călăuzirea și binecuvântarea 
Lui, bazaţi pe acest sprijin și purtând 
în minte și inimă modelul Domnului 
Isus Hristos. 

Doina Dorobanţu este un medic 
creştin dn Brăila, care lucrează încă 

de la înfiinţare, în cadrul Centrului 
Creştin Diaconia. 

 

 

 

 

 

Eu sunt Viţa 

 

 

a 61 ani, când aştern aceste 
cuvinte, sunt deplin 
recunoscător lui Dumnezeu că 

şi-a manifestat îndurarea faţă de 
mine şi a îngăduit să trec peste 
toate etapele vieţii şi să mă bucur 
de viaţa în Domnul. Fac parte dintre 
acei oameni care cred cu tărie că 
viaţa aceasta de pe pamânt este un 
dar minunat al Domnului şi că poate 
fi trăită plenar numai cunoscându-L 
şi alipindu-ne de El. Cu atât mai 

mult viaţa vesnică prin Învierea lui 
Hristos, Domnul nostru. 

Fiecare om are existenţa sa, îşi are 
propia lui traiectorie. Sunt puţine 
cazuri când omul are o experienţă 
care poate fi redată printr-o linie 
continuă ascendentă. De cele mai 
multe ori, viaţa unui om are suişuri 
şi coborâşuri, are momente de 
luciditate şi de progres, alternând 
cu momente de regret, spaime, 
îndoieli, nelămuriri şi multe 
incertitudini. 

L 
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Dacă stau şi mă gândesc bine la anii 
tinereţii, nu este simplu să alegi 
calea cea bună şi sănătoasă. Eşti 
pus în faţa a două situaţii total 
diferite, cu împlicaţii determinate 
asupra întregii vieţi: să-L alegi pe 
Dumnezeu cu planurile şi gândurile 
care le are pentru tine sau să alegi 
lenea. Iată cum descrie Th.Dreiser, 
renumitul prozator american chiar 
la începutul romanului său Carrie 
Meeber, Chemarea lumii pentru 
eroina sa Carrie, citez: „când o fată 
de optsprezece ani părăseşte casa 
părintească, de obicei se întâmplă 
una din două: fie că dă de oameni 
cumsecade şi ajunge bine, fie că 
adoptă în grabă concepţia despre 
virtute a tuturor oraşelor mari şi 
decade. Date fiind împrejurările, o 
cale de mijloc între aceste două 
extreme nu e cu putinţă. Oraşul are 
amăgirile sale viclene, după cum au 
şi oamenii ispitele lor, infinit mai 
mici. Există aici forţe puternice care 
te ademeresc 
cu toată 
puterea de 
convingere de 
care este în 
stare cel mai 
cultivat om. 
Strălucirea a 
mii de lumini 
are adesea 
efectul 
convingătoarei 
sclipiri a unor 
ochi strălucitori 
şi fascinanţi. 

Pervertirea 

cugetelor nevinovate şi simple se 
datorează pe jumătate unor forţe 
pe de-a-ntregul supraomeneşti. O 
explozie de sunete, o izbucnire 
zgomotoasă de viaţă, o inşiruire de 
roiri omeneşti impresionează de-a 
valma simţurile uluite. Iar în cazul 
când nu există la îndemână un 
sfetnic care să te ajute cu lamuriri 
înţelepte, câte ereşuri nu pot şopti 
aceste forţe urechii neocrotite! 
Când nu-ţi dai seama ce sunt 
frumuseţea lor asemenea muzicii, 
prea adesea adoarme puterea de 
percepţie a oamenilor simpli, o 
slăbeşte apoi o perverteşte. Alături 
de sora sa era foarte singură, o 
biată fiinţă singuratică pierdută pe o 
mare zbuciumată şi nepăsătoare.“ 

Într-un asemenea moment eram şi 
eu în prima parte a anului doi de 
studenţie la Facultatea de Medicină 
Bucureşti. Provenit dintr-o famile 
numeroasă şi fiind cel mai mic, o 

De la stânga la dreapta: Marcela Beciu, dr.Nicolae Dorobanţu, pastorul Iosif 
Ştefănuţi şi Dora Ciucă 
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familie de condiţie materială 
redusă, dar având părinţii cu 
dragoste şi teamă de Dumnezeu, 
am absolvit şcoala elementară şi 
liceul, având o singură preocupare: 
studiul intens şi, mai ales, 
disciplinele exacte. Trebuie să 
mărturisesc că am făcut şi eu ce am 
văzut la părinţi şi anume m-am 
mulţumit cu o cunoaştere 
superficială a lui Dumnezeu. Tatăl 
meu citea Biblia şi acest lucru s-a 
văzut în viaţa lui, fiind cel mai drept 
şi cinstit om întâlnit în viaţa mea. 
Am încercat şi eu, în copilărie, să 
citesc Biblia şi îmi aduc bine aminte 
că m-a impresionat mult, dar n-am 
înţeles-o în totalitate, sfârşind prin a 
abandona acest proiect şi acest 
lucru s-a resimţit în viaţa mea.  

Ajuns la Facultatea de Medicină, am 
continuat studiul intens şi, fiind 

departe de lume, mai bine zis rupt 
de lume, am obţinut rezultate 
foarte bune cu care mă mândream 
şi-l bucuram nespus pe tatăl meu. 
Colegii de cameră exercitau presiuni 
asupra mea de „a ieşi la viaţă“, de a 
ieşi în lume. Într-o după amiază de 
sâmbătă, fiind în sala de lectură, 
când toţi colegii mei erau plecaţi 
care încotro, mi-a trecut prin cap că 
trebuie să întemeiez o famile şi că 
trebuie să întalnesc o femeie. Am 
socotit că omul nu se poate împlini 
decât în familie şi că o familie 
reuşită este cel mai mare refugiu al 
omului. Ieşirea în lume, la invitaţia 
colegilor mei, a condus o vreme la 
experienţe foarte dureroase. Eram 
stângaci, atât în dialog cât şi în 
comportament, şi înregistram eşec 
după eşec. Aceste eşecuri au stârnit 
un interes mare pentru cunoaşterea 
femeii şi am devenit provocat. 

Consultaţie la cabinetul dr.Marta Tudor 
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Citeam cărţi de psihologie, romane 
de dragoste şi, în timp, au apărut şi 
ceva progrese. Pasiunea pentru 
studiu a făcut loc altei pasiuni şi 
anume a celeia de a trăi viaţa, 
asociindu-mă  în lume cu toată 
forţa. Deşi citeam şi obţineam note 
bune la examene, dorinţa aceea de 
a face carieră, de a face ceva măreţ, 
lucru la care mă îndemnau toţi 
asistenţii unversitari, acea pasiune 
clocotitoare a început să se 
diminueze. Şi astfel am devenit un 
medic obişnuit cu o viaţă obisnuită, 
banală, fără semnificaţie majoră. 

Biblia spune la 1 Ioan 2:15-17: „Nu 
iubi lumea, nici lucrurile din lume. 
Dacă iubeşte cineva lumea, 
dragostea Tatălui nu este în El. Căci 
tot ce este în lume: pofta firii 
pămâneşti, pofta ochilor şi 
lăudaroşenia vieţii, nu este de la 
Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta 
ei trece, dar cine face voia lui 
Dumnezeu, rămâne în veac.“ 

Şi minunea s-a întâmplat în viaţa 
mea în urmă cu şapte ani, când 
soţia mea, farmacistă, m-a invitat să 
merg la „Biserica Baptistă 
Sf.Treime“ din Brăila, unde mergea 
constant colega ei, farmacista 
Climoschi. Soţia mea văzuse la locul 
de muncă, după o observaţie atentă 
şi perseverentă, că farmacista 
Climoschi era un alt om, un om total 
diferit de ce văzuse şi cunoscuse. 
Am intrat în legătură cu pastorul 
Ştefanuţi, căruia îi datorăm mult, şi 
prn el ne-am apropiat mult de 
Dumnezeu şi de Cuvântul Său.  

Acum am înţeles ce vrea să spună 
Isus la Ioan 15:5: „Eu sunt Viţa, voi 
mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în 
cine rămân Eu, aduce multă roadă, 
căci despărţiţi de Mine, nu puteţi 
face nimic.“  

Citirea zilnică a Bibliei, meditaţia şi 
rugăciunea, m-au ajutat să-L cunosc 
pe Domnul Isus Hristos ca 
Mântuitor şi să cresc din punct de 
vedere spiritual. Am căpătat şi 
dorinţa de a-L cunoaşte tot mai 
mult şi de a-L face cunoscut la cât 
mai mulţi oameni.  

Am găsit scop şi semnificaţie pentru 
viaţă. Bucuria închinării, a laudei, a 
adus frumuseţe în familia mea. 
Participarea activa la servicile 
Bisericii şi implicarea în slujire în 
Biserică, în misiune şi la Clinica 
Diaconia au produs o schimbare 
fundamentală vieţii mele şi a soţiei 
mele. 

Acum trăim cu adevărat o viaţă 
plină de binecuvântări şi pace prin 
cunoaşterea lui Hristos şi rămânând 
altoit în El. Activitatea medicală şi 
paramedicală este susţinută numai 
în vederea slujirii lui Dumnezeu. 
Când fac o retrospectivă trebuie să 
constat că dacă-L aveam pe 
Dumnezeu ca îndrumător, aşa cum 
reiese din Th. Dreiser, situaţia mea 
era alta şi puteam să fac mai mult 
pentru oameni.  

Acum constat că Dumnezeu a avut 
un plan măreţ pentru mine. După ce 
Hristos a binevoit să locuiască în 
mine prin Duhul Sfânt, lucrarea Sa a 
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schimbat complet sensul şi valorile 
vieţii mele. 

Acum tot ce fac este pentru a fi o 
mărturie în vederea extinderii 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Îmi doresc 
fierbinte ca mulţi colegi ai mei să 
vină la mântuire, împreună cu cei 
dragi lor. 

Chiar şi-n acest moment, când scriu 
aceste rânduri, mă simt copleşit de 
bunătatea lui Dumnezeu, că mi-a 
dăruit această viaţă de credinţă, de 
har, o viaţă în care Cuvântul lui 
Dumnezeu este desfătarea mea şi 
m-a chemat la o viaţă de rugăciune 
pentru mântuirea a cât mai multor 
oameni, la slujire cu bucurie pentru 

Biserică şi poporul răscumparat de 
Domnul, în Clinica Diaconia, precum 
şi în spitalul unde lucrez. 

Mă rog Domnului Dumnezeu să 
vegheze şi să lucreze asupra 
tinerilor pentru a evita rătacirile 
date de lume, de firea pământească 
şi de cel rău. Şi Dumnezeul nădejdii 
nostre să ne dea toata bucuria 
izvorâtă din credinţă.  

Dr. Nicolae Dorobanţu este un 
medic din Brăila care cunoaşte o 
adevărată tinereţe spirituală de 

când L-a cunoscut pe Dumnezeu. 
Este căsătorit şi slujeşte în cadrul 

Centrului Medical Diaconia. 

 

 

 

 

Cuvinte doar sau fapte? 

 

a 20 de ani de când a căzut 
Cortina de Fier, ţara noastră se 
confruntă cu crize majore. 

Minciunile ideologiei comuniste au 
fost înlocuite cu promisiuni fără 
acoperire de către guvernanţii 
actuali. Ce este de făcut? O ţară 
care se numeşte creştină trebuie să 
se întoarcă la Dumnezeu şi să 

zidească credinţa pe Biblie. În Matei 
7:24-27 citim: „De aceea, pe 
orişicine aude aceste cuvinte ale 
Mele şi le face, Îl voi asemăna cu un 
om cu judecată, care şi-a zidit casa 
pe stâncă. A dat ploaia, au venit 
şivoaiele, au suflat vânturile şi au 
bătut în casa aceea, dar ea nu s-a 
prăbuşit, pentru că avea temelia 

L 
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zidită pe stâncă. Însă ori şi cine aude 
aceste cuvinte ale Mele şi nu le 
face, va fi asemănat cu un om 
nechibzuit, care şi-a zidit casa pe 
nisip. A dat ploaia, au venit 
şivoaiele, au suflat vânturile şi au 
izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit şi 
prăbuşirea i-a fost mare“.  

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ne 
învaţă să întrupăm Cuvântul prin 
faptă, spre gloria lui Dumnezeu, 
spre fericirea noastră şi spre binele 
aproapelui. Ioan 1:14 spune: „Şi 
Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit 
printre noi, plin de har şi de adevăr. 
Şi noi am privit slava Lui, o slavă 
întocmai ca slava singurului născut 
din Tatăl.“ 

Religia devine ipocrită dacă 
desparte cuvântul de faptă; Isus a 
fost un regenerator al societăţii. El 
ne-a învăţat să ne întoarcem la 
Dumnezeu prin pocăinţă şi să 
restaurăm domnia lui Dumnezeu în 
viaţa noastră. Spiritualul, socialul şi 
economicul trebuie să fie puse 
împreună. Atunci Duhul lui 
Dumnezeu ne dă o nouă direcţie, o 
nouă comunitate şi o nouă etică. 
Dacă am primit darul vieţii veşnice, 
să facem ce doreşte Hristos. 
Dumnezeul care ne-a adus la viaţă 
trebuie ascultat şi în felul acesta noi 
devenim, prin slujire, adevăraţi 
închinători ai Lui.  În Ioan 4:23-24, 
citim: „Dar vine ceasul şi acum a şi 
venit, când închinătorii adevăraţi se 
vor închina Tatălui în duh şi în 

Echipa de voluntari ai organizaţiei ServingHIM care a participat la inaugurarea Centrului Medical 
Diaconia în vara anului 2008 
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adevăr; fiindcă astfel de închinători 
doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este 
Duh; şi cine se închină Lui, trebuie 
să I se închine în duh şi în adevăr.“ 

Cu soluţii biblice centrate în Hristos, 
într-o lume rănită, noi arătăm 
dragostea lui Dumnezeu. Încercăm 
prin lucrarea de la Clinica Diaconia  
să întrupăm  cuvântul prin faptă; 
suntem încă departe de a fi la 
înălţimea dorită de Dumnezeu şi de 
semeni dar ne rugăm ca Dumnezeu 
să ne ajute să fim o unealtă a Lui. 

Din experienţa noastră am învăţat 
că atunci când Dumnezeu ne 
cheamă la o lucrare, El ne dă 
oameni şi resurse pentru împlinirea 
ei. Am experimentat minunile lui 
Dumnezeu în aceşti ani; de la un 

mic cabinet medical şi un laborator 
de analize care funcţionau într-o 
locaţie mică, după 10 ani s-a ajuns 
la un centru medical modern. 
Organizaţia ServingHIM a luat fiinţă 
în urma parteneriatului cu Diaconia 
iar când ei au înţeles că Diaconia 
înseamnă slujire, au realizat faptul 
că nu a fost la întâmplare acest 
parteneriat deoarece Diaconia şi 
ServingHIM înseamnă acelaşi lucru 
şi merg mână în mână.  
Disponibilitatea pentru slujire a 
adus împreună oameni din state 
diferite, pe care i-a unit dragostea 
pentru Dumnezeu şi faţă de semeni, 
faţă de cei aflaţi în nevoi: medici, 
dentişti, asistente, evanghelişti, 
pastori, oameni de afaceri, fiecare 
şi-a adus contribuţia în slujirea de 
aici. Şi această slujire au arătat-o 

Aspecte de la programul comunitar desfăşurat în iulie 2009 
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prin fapte iar Dumnezeu a onorat 
dedicarea şi dărnicia lor. Avem 
multe exemple elocvente, cel mai la 
îndemână fiind acela al familiei 
Payne din Texas, al cărei contribuţie 
financiară a fost semnificativă în 
construirea noii clinici şi chiar ei ne-
au mărturisit cum Dumnezeu i-a 
binecuvântat şi le-a răsplătit 
dărnicia lor. 

La noua locaţie, numărul serviciilor 
medicale a crescut. În cadrul 
Centrului Medical Diaconia, 
construit pe terenul care ne-a fost 
atribuit după Revoluţie pentru 
construirea unui Complex Cultural 
Spiritual, oferă tuturor celor 
interesaţi servicii medicale cum ar 

fi: consultaţii de medicină generală, 
consultaţii de chirurgie generală, 
echografie 3D, fizioterapie 
(consultaţii, electroterapie, 
ultrasunete, laser, parafină, masaj), 
radiologie dentară intraoral şi 
panoramic, mamografie precum şi 
servicii de stomatologie. 

Un alt aspect în slujirea comunităţii 
îl constitue programele comunitare, 
prin care, în ultimii ani, alături de 
partenerii noştri de la ServingHIM şi 
Clinica Cooper din Dallas am ieşit să 
slujim semenii, oferind servicii 
medicale gratuite tuturor celor care 
au nevoie. Astfel, sute şi mii de 
oameni au beneficiat gratuit de 
măsurarea tensiunii arteriale; teste 

Au reapărut cozile la lapte? Nu! În imagine sunt oameni care aşteaptă la rând, în centrul oraşului, să 
primească consultaţii şi analize gratuite acordate de echipa ServingHIM în colaborare cu personalul 

Centrului Medical Diaconia şi voluntari din cadrul Bisericii Baptiste „Sfânta Treime“ Brăila 
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de glicemie şi colesterol, sfaturi 
pentru renunţare la fumat, 
măsurarea capacităţii pulmonare, 
consultaţii dermatologice, 
informaţii pentru igiena dentară şi 
informaţii referitoare la nutriţie, 
exerciţiu fizic şi alimentaţie 
raţională. 

Prin toată această slujire, Centrul 
Medical Diaconia încearcă să fie o 
lumină, un far, împărtăşind 
Evanghelia lui Isus Hristos, 
furnizând comunităţii servicii 
medicale şi dentare care tind spre 
standardul de excelenţă.  

 

 

 


