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INTERVIU: Stuart Briscoe 

Între 9 şi 12 martie 2009, la Sovata a avut loc o conferinţă pastorală, organizată de 

Fundaţia BIG Impact în colaborare cu Colocviul Dumitru Cornilescu. Invitaţi 

principali la această conferinţă au fost Stuart şi Jill Briscoe. Într-una din zile, Stuart a 

avut amabilitatea să răspundă la câteva întrebări, concretizate în interviul care 

urmează.  

 

Mihai Ciucă: Pe Internet se pot găsi o sumedenie de informaţii despre persoana 

ta. Dar sunt lucruri pe care le spun alţii despre tine şi eu cred că ar fi interesant 

pentru cititorii români să ştie ce spui tu despre tine însuţi... 

Stuart Briscoe: M-am născut în 

Anglia, în 1930, având privilegiul de a 

creşte într-o casă creştină. Aşa se 

face că am devenit credincios din 

copilărie. Pe măsură ce am crescut, 

am fost nevoit să-mi analizez 

credinţa şi să tranzitez de la a avea 

credinţa părinţilor mei la a avea un 

nivel de dedicare personală pentru 

Hristos. Asta s-a întâmplat spre 

finalul perioadei de adolescenţă. 

După ca am fost în marină, am 

început să mă implic din ce în ce mai 

tare în lucrarea cu tinerii şi, pe 

măsură ce timpul trecea, s-au deschis 

tot mai multe uşi şi, într-un final 

ajunsesem să lucrez în toată Anglia.  

În paralel aveam şi o slujbă în 

domeniul bancar şi am continuat să fac aceste lucruri, până la 29 de ani, când am 

fost invitat să părăsesc lumea afacerilor, cerându-mi-se să lucrez full time pentru o 

organizaţie numită Purtătorii de Făclie. Am lucrat pentru ei timp de 11 ani şi ei mi-

au cerut să îmi extind lucrarea către multe alte ţări din lumea întreagă. La finalul 

celor 11 ani am fost invitat să devin pastorul unei biserici din SUA, biserică pe care 

Stuart Briscoe 
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am păstorit-o vreme de 30 de ani iar, în urmă cu opt ani, când am împlinit 70 de ani 

m-am retras din pastoraţie pentru a putea continua să lucrez într-un domeniu de 

nişă, spre a ajuta la creşterea liderilor din diferite părţi ale lumii, în mod special din 

ţările în curs de dezvoltare. Sunt căsătorit cu Jill şi avem trei copii. Doi fii, amândoi 

pastori şi o fiică care predă într-un seminar din America. Toţi trei trăiesc în America, 

sunt căsătoriţi şi avem de la ei 13 nepoţi. Cam asta este ceea ce am de spus despre 

mine. 

MC: Cum ai cunoscut-o pe Jill? 

SB: Am întâlnit-o pe Jill la un centru de tineret, amenajat la sediul organizaţiei cu 

care lucram, centru unde mergeam deseori în timpul meu liber. S-a întâmplat ca ea 

să vină acolo, într-o anumită împrejurare, însoţind un grup de tineri din oraşul ei cu 

care lucra. Asta se întâmpla în Anglia – Jill a crescut la Liverpool şi a devenit creştină 

la Cambridge, în timpul studenţiei. După convertire şi ea început să lucreze cu 

tinerii şi uite aşa ne-am întâlnit în contextul acestei lucrări. 

MC: Voi învăţaţi mult pe alţii în domeniul căsătoriei. Ce poţi să ne spui despre 

căsătoria voastră? 

SB: Căsătoria noastră durează de 50 de ani şi cred că un lucru pe care pot să-l afirm 

este că a fost o căsnicie plină de bucurie şi dragoste profundă – cred că şi eu şi Jill 

suntem de acord că ne iubim acum unul pe celălalt mai mult ca oricând şi suntem 

capabili să arătăm asta mai mult decât eram în stare înainte. Am început prin a 

Jill, ascultându-şi soţul conferenţiind la Sovata 
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adopta un principiu simplu, căzând de acord că în căsnicia noastră ne vom călăuzi 

după cuvintele: „cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului!“ Ne-am 

propus să avem o căsnicie care să predice lucrul acesta printr-o viaţă de slujire. Aşa 

am început şi aşa continuăm să facem şi acum. 

MC: Ştim că sunteţi implicaţi de multă vreme în lucrare. Ne-ai vorbit deja de viaţa 

ta de păstor, aş vrea să ne spui câte ceva despre priorităţile tale de acum, din anii 

de după retragerea din pastoraţie. 

SB: Eu şi cu Jill considerăm că avem darul învăţării şi suntem foarte interesaţi în a 

deschide Scriptura către oameni pentru a-i ajuta să înţeleagă ce înseamnă ucenicia, 

cu un interes particular în ai ajuta pe lideri să înţeleagă la ce anume sunt chemaţi să 

facă în contextul bisericii. Suntem interesaţi de asemenea în diferite forme de 

evanghelizare dar, în principiu încercăm să fim sensibili şi când suntem chemaţi 

undeva, încercăm să îi slujim pe aceşti oameni acolo unde au nevoie. Dar totul se 

bazează pe învăţătură.  

MC: Dacă ar fi să sumarizezi învăţătura despre căsătorie, fiindcă zilele trecute ne-

am oprit destul de mult asupra acestui subiect, ce ai vrea să transmiţi 

credincioşilor români? 

SB: Aş avea un mesaj destul de simplu: căsnicia se referă la ajustări bazate pe 

devotament şi angajament. Trebuie să fie clar la ce anume ne angajăm şi să 

rămânem devotaţi acestor angajamente. Şi fiindcă aceste lucruri nu se schimbă, 

trebuie să facem o sumedenie de ajustări în decursul relaţiei de căsătorie. Noi, de 

exemplu, suntem căsătoriţi de 50 de ani. Au fost necesare foarte multe ajustări în 

toată această perioadă de timp. 

MC: Îţi mulţumesc mult Stuart pentru timpul şi amabilitatea ta! 

SB: Cu plăcere! 
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Spiritul de 

pionierat  

Dacă vrei să-ţi rânduieşti paşii ca să meargă drept în prezent, trebuie să cunoşti 
câte ceva despre trecut. Dacă Biserica lui Cristos vrea să se ferească astăzi de 
câteva dintre capcanele care-i stau înainte, va trebui să înveţe să privească atent 
la experienţa altor vremuri, fie ea bună sau rea. – A.M. Renvick  

ine ar putea scrie o partitură 
muzicală fără să apeleze la 
pauze? Iar dacă totuşi o astfel 

de partitură s-ar putea scrie, cine ar 
putea să o interpreteze şi, mai mult, 
cine s-ar delecta auzind-o 
interpretată?  În orice lucrare e 
nevoie de clipe de răgaz în care nu 
doar să îţi poţi trage răsuflarea, ci şi 
să priveşti atent la ceea ce s-a făcut, 
la felul în care s-a făcut, precum şi la 
ceea ce rămâne de făcut. Nu e 
neaparat nevoie de zile speciale sau 
momente aniversare pentru un astfel 
de demers, doar de cineva care să dea 
tonul şi apoi să creeze cadrul propice 
privirii retrospective. Sper ca 
rândurile mele, alături de ale altora 
mult mai experimentaţi ca mine, să 
ofere credincioşilor din România un 
astfel de răgaz retrospectiv.  

De foarte multe ori în istoria recentă 
a vieţii baptiste din România am auzit 
în cadrul unor diverse întâlniri, mai 
mult sau mai puţin oficiale, de câtă 
nevoie este de un duh nou şi proaspăt 
peste lucrarea Evangheliei din 
România. Unii îşi doresc şi se roagă 
pentru un duh de unitate, alţii pentru 

unul de sfinţenie, în vreme ce alţii îşi 
doresc un nou duh de misiune. 
Fiecare are dreptate, pentru că 
fiecare rugăciune surprinde una 
dintre nevoile reale cu care ne 
confruntăm în bisericile noastre. Deşi 
cred că, în esenţă, avem cu toţii 
nevoie de o adiere a Duhului Sfânt, 
care cuprinde deopotrivă unitatea, 
sfinţenia şi misiunea, totuşi vă supun 
atenţiei nevoia de duh de pionierat.  

Lucrarea Evangheliei de pretutindeni 
a pornit datorită unor pionieri care 
şi-au asumat riscul de a merge pe un 
drum pe care nimeni nu l-a străbătut 
înaintea lor, pentru a duce în mod 
practic Evanghelia spre marginile 
pământului. De pionierii noştri ne 
aducem aminte la diverse aniversări, 
ocazii în care îi cinstim, după care îi 
punem la loc în arhiva de amintiri a 
bisericii. Nu putem însă să nu ne 
întrebăm cum de ei au făcut atât de 
mult având atât de puţin, în vreme ce 
noi facem atât de puţin având mult 
mai mult decât au avut ei.  Pionierii 
de odinioară au avut spiritul unor 
deschizători de drumuri pe care ar 
trebui să-l descoperim şi noi astăzi 

C 
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privind deopotrivă în Scriptură şi la 
exemplul lor. Aşadar ce anume 
caracaterizează un spirit de 
pionierat?  

Am ales să privim la un moment din 
viaţa misionară a apostolului Pavel 
când,  despărţindu-se cu destul de 
multă greutate de credincioşii din 
Efes, a decis să meargă mai departe 
până a ajuns în Cezarea, unde mai 
fusese în urmă cu 20 de ani. Capitolul 
21 din Faptele Apostolilor îl prezintă 
pe Pavel neînţeles de prieteni, 
neînţeles de biserica din Ierusalim, şi 
nici de evrei în general. De fapt, toţi 
oamenii mari de care s-a folosit 
Dumnezeu au fost oameni care au 
trebuit să facă faţă acestei neplăceri. 
Aici, Agab prorocul aduce un mesaj 
din partea Domnului într-un mod 
foarte vivid, legându-şi picioarele şi 
mâinile cu brâul lui Pavel, arătând 
prin aceasta ce vor face evreii cu 
Pavel dacă acesta va merge la 
Ierusalim. Mesajul adus prin Agab n-a 
vrut să-l împiedice pe Pavel să 
meargă la Ierusalim, ci doar să-l 
atenţioneze cu privire la ceea ce 
urma să i se întâmple acolo. Fraţii, 
inclusiv Luca, care ne scrie aceste 
lucruri, interpretează într-un mod 
diferit mesajul, stăruind de Pavel să 
nu meargă la Iersualim. Pavel însă 
rămâne ferm în hotărârea sa.  

1. Un pionier este cel pentru 
care câmpul de misiune începe 
dincolo de zona sa de confort 

Aceste versete ne ajută să înţelegem 
ce fel de om era Pavel şi ce înseamnă 
un spirit de pionierat. A fi un pionier 
înseamnă a avea dorinţa de a merge 
acolo unde nimeni n-a mers 
niciodată, în zone nestrăbătute şi pe 
cărări nebătătorite. A fi un pionier 
înseamnă a accepta să fii un 

deschizător de drumuri. Pavel a 
înţeles că Domnul îl cheamă să ducă 
Evanghelia la neamuri, de aceea nu a 
ezitat niciun moment să o facă, 
înţelegând că lumea întreagă este  un 
câmp de misiune şi că drumul spre 
marginile pământului începe cu un 
prim pas, un pas în afara zonei sale 
de confort. Romani 15:20 – „Şi am 
căutat să vestesc Evanghelia acolo 
unde Hristos nu fusese vestit, ca să 
nu zidesc pe temelia pusă de altul,  
după cum este scris: Aceia, cărora nu 
li se propovăduise despre El, Îl vor 
vedea, şi cei ce n-auziseră de El, Îl vor 
cunoaşte.“ 

Cunoaştem cu toţii textul din Fapte 
1:8, în care Domnul Isus a fixat 
perimetrul lucrării Bisericii 
delimitând acele cercuri concentrice 
pornind din Ierusalim, prin Samaria 
şi mai apoi spre marginile 
pământului. S-a teoretizat mult pe 
seama acestui verset. Am încercat cu 
toţii să vedem care este Ierusalimul 
nostru, care este Samaria sau ce a 
însemnat pentru ei şi ce înseamnă 
pentru noi marginile pământului. 
Cred că fiecare biserică în parte poate 
să-şi definească acest perimetru al 
lucrării, după cum şi noi, ca mişcare 
baptistă în ţară, putem face acelaşi 
lucru. Istoria ultimilor 20 de ani ne-a 
arătat felul în care Dumnezeu a adus 
oportunităţi noi pentru a putea 
răspândi Evanghelia dincolo de 
Ierusalimul nostru. Graniţele ţării 
noastre s-au deschis nu doar ca alţii 
să poată veni înspre noi fără 
restricţii, ci şi ca noi să putem merge 
spre alţii fără nicio interdicţie. Cred 
că Dumnezeu a pus înaintea noastră 
o uşă deschisă pe care, datorită 
harului Său, nimeni nu o poate 
închide, însă nu ştim pentru câtă 
vreme ea va rămâne deschisă. Mă 
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bucur să constat cum tot mai multe 
biserici din România au înţeles să 
folosească această uşă deschisă şi să 
trimită lucrători în ţările din jurul 
nostru şi nu numai. Ceea ce am 
înţeles din exemplul primei biserici 
din Faptele Apostolilor este că ori de 
câte ori Dumnezeu a dorit să-i mişte 
pe credincioşi dintr-un cerc spre altul 
a avut de luptat cu o anumită 
rezistenţă din partea lor. Pentru că s-
au despărţit cu greu de zona lor 
confortabilă, Domnul a trebuit să le 
trimită o prigoană şi să-i oblige astfel 
să meargă spre teritorii noi. Spiritul 
de pionierat va face însă ca această 
deplasare spre necunoscut să fie mult 
mai uşoară şi chiar dezirabilă. Pavel 
n-a vrut să fie reţinut nici măcar o 
clipă de dorinţa după comfort sau 
siguranţă şi de aceea n-a acceptat să 
rămână pe loc.  Din păcate însă, multe 
biserici şi mulţi credincioşi de astăzi 
au devenit prea comozi ca să treacă 
dincolo de zona confortabilă în care 
s-au obişnuit şi în care, fără-ndoială, 
încă mai este mult de săvârşit. 
Lucrarea locală poate ajunge pentru 
un păstor o zonă confortabilă dincolo 
de care el nu este  dispus să meargă. 
Astfel, în loc să fie cel care conduce 
turma Domnului spre teritorii noi, 
păstorul ajunge dopul care-i stopează 
dezvoltarea.  

2. Un pionier este cel pentru 
care chemarea lui Dumnezeu este 
mai presus de cuvântul oamenilor  

Îl vedem pe Pavel în această 
împrejurare într-un aparent conflict 
cu ceilalţi fraţi care insistau ca el să 
nu meargă spre Ierusalim. Aceasta nu 
înseamnă că Pavel n-a ştiut ce 
înseamnă colaborarea sau că nu a 
preţuit sfatul celorlalţi. Un om cu 
spirit de pionierat va vedea 
oportunităţi acolo unde cei mai mulţi 

văd obstacole. Pavel nu vrea să ne 
sugereze anarhie în trupul lui Cristos 
şi nici un soi de haiducie misionară , 
în care fiecare face ce vrea, netrimis 
de nimeni. Spiritul misionar rămâne 
însă caracterizat de această 
capacitate de a vedea ceea ce nimeni 
nu poate vedea sau de a vedea 
dincolo de ceea ce văd alţii.  Cineva 
spunea următoarele: „Cei mai mulţi 
oameni se uită la lucruri aşa cum sunt 
ele şi se întreabă ’De ce?’. Puţini sunt 
însă cei care se uită la lucruri aşa cum 
ar putea fi şi se întreabă ’De ce Nu?’.“ 
Argumentele celorlalţi aveau forţa 
lor, dar Pavel ştia exact care era 
chemarea lui Dumnezeu pentru el şi 
de aceea a ştiut că trebuie să asculte 
mai mult de Dumnezeu decât de 
oameni. Fapte 5:29 – „Petru şi 
apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au 
zis: ’Trebuie să ascultăm mai mult de 
Dumnezeu decât de oameni!’“ Fapte 
20:22 – „Şi acum, iată că, împins de 
Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să 
ştiu ce mi se va întâmpla acolo.“ 

Pavel face aici apel la acea călăuzire 
specială pe care a cunoscut-o doar el 
şi pe care nu o putea explica nimănui, 
dar era clar că era animat de acel foc 
pe care Domnul i-l pusese pe inimă. 
Poţi să cunoşti oamenii care au parte 
de chemarea lui Dumnezeu după felul 
în care ei sunt gata să ardă pentru ea 
cu un foc ce nu poate fi stins de 
absolut nimeni. Ieremia era şi el în 
această categorie. Nici lipsa 
rezultatelor şi nici lipsa de reacţie a 
celor din vremea lui nu l-au putut 
opri. Ieremia 20:9 – „Dacă zic: ’Nu voi 
mai pomeni de El, şi nu voi mai vorbi 
în Numele Lui!’ iată că în inima mea 
este ca un foc mistuitor, închis în 
oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu 
pot.“ 
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Nu vreau să fiu excesiv de critic, însă 
pe parcursul ultimilor ani mi-a fost 
dat să văd lucrări sau puncte de 
misiune începute sub impulsul 
sponsorizărilor şi nu a unei chemări 
lăuntrice, fapt pentru care nu au 
durat. Obstacolele vor fi întotdeauna 
prezente atunci când vrei să faci ceva 
pentru Dumnezeu, iar cine se 
specializează în ale identifica doar, va 
ajunge să nu mai facă nimic, fiindcă 
mereu va încerca să se scuze pentru 
inactivitatea sa. Însă cei care au parte 
de chemarea cerească a lui 
Dumnezeu sunt convinşi că nu există 
loc în care Domnul să îi trimită şi în 
care mâna Lui să nu îi însoţească.  

Nu sunt împotriva planificării şi a 
organizării misionare, fie la nivel 
central sau local, dar dacă cineva 
aşteaptă un cadru organizatoric 
perfect pentru a începe lucrarea 
misionară, va putea aştepta încă 
multă vreme, timp în care pe lângă el 
vor trece multe oportunităţi.  

3. Un pionier este cel pentru 
care câştigarea sufletelor pentru 
Domnul este mai presus de orice 
cheltuială. 

Fapte 21:13 – „Atunci, Pavel a 
răspuns: ’Ce faceţi de plângeţi aşa, şi-
mi rupeţi inima? Eu sunt gata nu 
numai să fiu legat, dar chiar să şi mor 
în Ierusalim pentru Numele 
Domnului Isus.’“ 

Scriptura ne învaţă că orice om este 
chemat să-şi facă bine calculele 
atunci când vrea să-l urmeze pe 
Domnul. Luca 14:28  - „Căci, cine 
dintre voi, dacă vrea să zidească un 
turn, nu stă mai întâi să-şi facă 
socoteala cheltuielilor, ca să vadă 
dacă are cu ce să-l sfârşească?“  Pavel 
cred că şi-a făcut o astfel de socoteală 

cu mult înainte de a ajunge să 
plătească preţul cel mare.  Fapte 
20:24 – „Dar eu nu ţin numaidecât la 
viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, 
ci vreau numai să-mi sfârşesc cu 
bucurie calea şi slujba, pe care am 
primit-o de la Domnul Isus, ca să 
vestesc Evanghelia harului lui 
Dumnezeu.“  Pavel  a fost gata să-şi 
dea viaţa ca alţii să fie câştigaţi 
pentru Domnul. Romani 9:1 – „Spun 
adevărul în Hristos, nu mint; cugetul 
meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este 
martor că simt o mare întristare, şi 
am o durere necurmată în inimă. Căci 
aproape să doresc să fiu eu însumi 
anatema, despărţit de Hristos, pentru 
fraţii mei, rudele mele trupeşti.“ 
Filipeni 2:17 – „Şi chiar dacă va trebui 
să fiu turnat ca o jertfă de băutură 
peste jertfa şi slujba credinţei 
voastre, eu mă bucur şi mă bucur cu 
voi toţi.“ 

Atunci când vorbim despre lucrare în 
general ştim că ea implică şi costuri 
care se cer acoperite. De multe ori am 
gândit misiunea doar în termenii 
cheltuielilor materiale, care adesea 
ne-au împiedicat să mai facem ceva. 
Ne-am bucurat atunci când am primit 
sprijinul altora care au împărţit 
costurile împreună cu noi, deşi 
aceasta a creat o anumită dependenţă 
de resursele omeneşti. Adevăratul 
preţ care se cere plătit este lepădarea 
de sine şi din păcate acest preţ nu-l 
poate plăti nimeni în locul nostru. 
Ştim foarte bine cât de valoros este 
un suflet înaintea lui Dumnezeu, le 
spunem altora despre sângele scump 
al Domnului Isus care este preţul 
răscumpărării noastre, dar oare 
suntem noi la fel ca Domnul – gata să 
plătim cu preţ de sânge ca mântuirea 
să ajungă la alţii? Istoria bisericii ne-a 
arătat că Evanghelia s-a răspândit 
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mult mai rapid datorită sângelui 
martirilor decât datorită tehnicii 
avansate. Atunci când bisericile din 
România şi credincioşii care le 
compun vor preţui sufletele altora 
mai mult decât orice statistică, atunci 
când vor învăţa să se cheltuiască nu 
doar pentru o cauză, ci pentru suflete 
care altfel vor muri în păcat lucrarea 
Evangheliei va propăşi cu adevărat.  

Oameni cu spirit de pionier au adus 
Evanghelia până la noi acum mai bine 
de 100 de ani şi tot oameni cu spirit 
de pionier pot să o ducă mai departe. 
Unde putem găsi şi forma astfel de 
pionieri ? Cine îi va stârni? Care sunt 
şcolile care să-i echipeze? Iată doar 

câteva întrebări care îşi aşteaptă 
răspunsul.  

Onisim Mladin s-a născut în 1957, 
este căsătorit de 28 de ani şi are un 

singur copil, Natanael de 25 ani. Este 
absolvent al Institutului Politehnic 

Traian Vuia din Timişoara, Facultatea 
de Mecanică în 1983 şi are un Master 

of Theology în cadrul Southeasetern 
Theological Seminary din Wake 

Forest, Carolina de Nord, SUA. Din 
1991 slujeşte ca pastor la Biserica 
Creştină Baptistă „Dragostea“ din 

Arad. Timp de 8 ani a servit ca 
Secretar General al Uniuni Baptiste 

din România.    

 
 

Care este rostul omului sub 
soare?... 

      

ată o întrebare filosofică pusă de 

Solomon cu peste 300 de ani 

înainte de iniţiatorul filosofiei 

greceşti, Thales din Milet.  

Trudnică preocupare a fiinţei 

gânditoare, nu doar de a face, ci şi 

de a înţelege de ce-ul lucrurilor şi 

finalitatea lor, de a avea nu doar 

emoţia momentului, ci şi perspectiva 

întregului.  

Ca tânăr împărat ce îşi permitea 

totul şi pentru care Dumnezeu a 

făcut o risipă de ofertă („cere-Mi ce 
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vrei să-ţi dau“), Solomon a căpătat o 

înţelepciune ce i-a permis cercetarea 

exhaustivă a realităţii vieţii. 

Refuzând revelaţia divină ca sursă 

finală de cunoaştere, el şi-a propus 

un exerciţiu deşi tentant, extrem de 

periculos − experimentarea totală a 

vieţii fireşti: „în timp ce inima mă va 

cârmui cu înţelepciune, voi stărui 

astfel în nebunie, până voi vedea ce 

este bine să facă fiii oamenilor sub 

ceruri, în tot timpul vieţii lor“.  

Pentru cei mai mulţi, viaţa pur şi 

simplu trece, fiind împovăraţi de 

griji sau preocupaţi de plăceri. 

Pentru Solomon preocuparea de a 

înţelege viaţa a fost una esenţială, 

fundamentală. Chiar propriile 

plăceri le-a subordonat acestui scop. 

A încercat tot ce se putea în viaţă, 

şi-a permis orice dincolo de 

imaginaţia omului obişnuit şi a cules 

cu realism date despre om şi despre 

existenţa lui. Şi, în urma tuturor 

performanţelor sale materiale, 

intelectuale sau hedoniste el a ajuns 

la o singură concluzie: „sub soare 

totul e deşertăciune şi goană după 

vânt“. 

Prins în roata hamsterului, omul 

experimentează aceleaşi legităţi ale 

universului, reflectate în acelaşi tip 

de trăiri sufleteşti, iar muşuroaiele 

realizărilor sale sunt doar baloane de 

săpun. Trudeşte la bursa 

deşertăciunii − pentru sine însuşi, 

pentru cel de lângă el sau chiar 

pentru Dumnezeu. Investeşte în 

imaginea de sine, tributar opiniei 

celorlalţi despre el. Însă iluzia de a-

şi face un nume în istorie sau de a 

împlini mitul coralului se destramă 

dureros când realizează că orice ar 

face nimic nu rămâne din sine însuşi 

– ce rămân sunt falsuri despre sine, 

iar opera nu se poate identifica cu 

autorul ei. „Cei morţi nu ştiu nimic 

şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă 

până şi pomenirea li se uită. Şi 

dragostea lor, şi ura lor, şi pizma 

lor demult au şi pierit…“.  

Suntem producători de 

deşertăciune… dar vestea bună este 

că Dumnezeu curtează deşertăciunea 

noastră. 

În deşertăciune El a aşezat legităţi 

care definesc binele şi răul şi a 

delimitat un spaţiu al revelării de 

Sine, cuprins între coordonatele 

bucuriei vieţii şi moralei: „Bucură-

te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima 

veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile 

alese de inima ta şi plăcute ochilor 

tăi… Gustă viaţa cu nevasta pe care 

o iubeşti, mănâncă-ţi pâinea cu 

bucurie şi bea-ţi cu inimă bună 

vinul; căci demult a găsit Dumnezeu 

plăcere în ce faci tu acum… Să 

ascultăm, dar, încheierea tuturor 

învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu 

şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta 

este datoria oricărui om“. 

Echilibrul între trăieşte-ţi viaţa şi 

păzeşte poruncile este cheia 

înţelepciunii şi a fericirii şi poate fi 

găsit de cel ce se teme de Domnul.  

Solomon, cel care a trăit extremele, 

nu recomandă mediocritatea, ci 

echilibrul născut din credinţă. 

Credinţa că existenţa nu se limitează 

la ce este sub soare, că există un 

dincolo, o judecată a fiecărui suflet 

şi un destin alături de Dumnezeu. 

Credinţa naşte teama de Domnul, 

atitudinea de reverenţă în faţa 
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Creatorului şi Judecătorului, 

respectul faţă de Cel ce este Tatăl 

ceresc. Credinţa pune laolaltă 

evenimente aparent fără rost sau 

contradictorii ale existenţei noastre: 

„Toate îşi au vremea lor şi fiecare 

lucru de sub ceruri îşi are ceasul 

lui… Orice lucru El îl face frumos la 

vremea lui; a pus în inima lor chiar 

şi gândul veşniciei, măcar că omul 

nu poate cuprinde, de la început 

până la sfârşit, lucrarea pe care a 

făcut-o Dumnezeu... tot ce face 

Dumnezeu dăinuie în veci şi la ceea 

ce face El nu mai este nimic de 

adăugat şi nimic de scăzut…“. 

Credinţa că El este şi răsplăteşte pe 

cel ce-L caută dă sens deşertăciunii, 

căci deschide poarta lucrurilor 

eterne şi perfecte.  

Fără Dumnezeu existenţa umană 

este condamnată exceselor, 

efemerităţii, inutilităţii, iar destinul 

final este întunecat. Şansa noastră 

este oferta divină, iar credinţa face 

posibilă împletirea existenţei noastre 

cu fiinţa şi planurile lui Dumnezeu. 

Viaţa noastră îşi împlineşte menirea 

când e trăită pentru plăcerea Lui, 

când se lasă modelată de caracterul 

şi voia lui Dumnezeu.  

Filmul Chariots of Fire surprinde 

motivaţia lui Eric Liddell atunci 

când a obţinut medalia de aur la 

atletism: „Ştiu că Dumnezeu m-a 

făcut cu un scop… Tot El m-a făcut 

rapid. Când alerg simt plăcerea Lui. 

Când înving, Îl onorez“. 

Tu de ce trăieşti? Simţi plăcerea lui 

Dumnezeu în ce faci? 

  

dr.Ioan Chirilă a crescut în Brăila, în 

Biserica Baptista Sfânta Treime; este 

căsătorit cu Liliana,având doi fii – 

Daniel şi Iosua. Din anul 2000 slujeşte 

ca prezbiter in Biserica Neemia din 

Iaşi, prin predicarea Cuvântului, 

păstorirea grupului de casa Maranatha 

şi a lucrării de slujire Bunul 

Samaritean (www.biserica-neemia.ro). 

Este specialist în Medicina Preventivă, 

fiind pasionat de Nutriţie (master si 

doctorat).  
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Despre timpul creştin 

de Virgil Păun 

 

răim vremuri deosebite la acest 
început de mileniu. Europa unită 
este pe punctul de a trece sub 

tăcere rădăcinile creştine ale civilizaţiei 
de pe vechiul continent.  Este bine ca 
noi creştinii să ne aplecăm cu atenţie şi 
reverenţă asupra adevăratei valori a 
timpului creştin. 

Până la Vechiul Testament timpul 
timpul istoric marca perioade de 
vieţuire şi trecere mai mult sau mai  
puţin efemeră la popoare şi împărăţii, 
iar cronicarii lăsau mărturii despre 
naşterea, creşterea, grandoarea şi 
decăderea imperiilor. 

Era o reluare mereu nouă a unor 
lucruri vechi. Întocmai aşa vedea 
lucrurile vestitul împărat Solomon în 
Eclesiastul (Eclesiastul 1:9-11; 3:15).  În 
Vechiul Testament timpul a ieşit din 
mişcarea lui ciclică – aşa cum spune 
Mircea Eliade – şi o parte a lumii vechi 
a asistat la mersul prin istoria unui 
neam ales, condus de mâna nevăzută 
sau mai puţin văzută a lui Iahve. 

Treptat şi-a făcut loc ideea tot mai 
coerentă că Iahve modelează lumea, 
oamenii, sufletele în timp. Această idee 
a fost preluată mai târziu de creştinism. 

Lumea de la întruparea DOMNULUI 
ISUS HRISTOS a primit un dar măreţ şi 
divin, un MÂNTUITOR care a intrat în 
timpul şi istoria umană. Acest fapt 
supraistoric şi suprauman, lumea 
iudaică nu era pregătită să-l primească 

şi să-l asimileze. „A venit la ai Săi, şi ai 
Săi nu L-au primit“. (Ioan 1:11) Timpul 
şi israeliţii nu erau destul de copţi 
pentru a-L primi. În era creştin-
europeană, oamenii au descoperit 
valoarea formativă a timpului. Oamenii 
au descoperit că parcurgem simultan 
mai mulţi timpi: timpul subiectiv, 
timpul fizic (obiectiv), un timp 
existenţial, un timp istoric şi un timp 
creştin. 

Există chiar un timp apocaliptic. 

Percepţia subiectivă a timpului este 
foarte diferită. În perioada dictaturii 
unde există o viaţă socială săracă şi în 
închisoare, timpul trece foarte greu. În 
democraţie, unde există schimbare 
rapidă şi o viaţă socială agitată, ca şi în 
perioadele de maximă activitate, 
timpul se comprimă, chiar dacă ceasul 
arată o curgere normală a orelor. 

De la întrupare, dar mai ales de la 
Rusalii, i s-a dat har omului să poată 
rupe curgerea timpului fizic şi să intre 
în timpul creştin. 

Omul merge pe stradă şi trăieşte 
constrângerea timpului fizic şi istoric în 
care se află. Acelaşi om intră într-o 
biserică şi deodată i se deschide în faţă 
timpul istoric iudaic în care a trăit, a 
murit şi a înviat Mântuitorul – ne spune 
Mircea Eliade – şi are toate beneficiile 
dincolo de timp ale existenţei creştine. 
Acel timp a fost sfinţit de Mântuitor şi a 
devenit pentru noi acest timp creştin la 
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prezent, oricând va fi acel prezent, 
pentru că timpul a fost abolit. 

Omul intră  chiar în pezenţa 
Mântuitorului. Aşa ne-a asigurat chiar  
Hristos.  „Si iată că Eu sunt cu voi  în 
toate zilele, până la sfârşitul veacului“ 
(Matei 28:20) 

Că izbutim sau nu să trăim acest adevăr 
atât de stringent, este o altă chestiune. 

Dar măreţia lui Dumnezeu se arată şi în 
altă privinţă. Chiar şi oamenii au ajuns 
la cunoaşterea faptului că timpul se 
dilată şi se contractă.  Dumnezeu dilată 
timpul pentru a mântui cât mai mulţi 
oameni. 

În Epistola către Evrei este scris: 
„Astăzi, dacă auziţi glasul LUI, să nu vă 
împietriţi inimile, ca în ziua 
răzvrătirii...“ (Evrei 3:7-8); „ci 
îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, 
câtă vreme se zice: „Astăzi“... (Evrei 

3:13). „Astăzi“ este timpul sacru al 
harului, iar „fiecare zi“ înseamnă 
timpul existenţial când omul iese din 
timpul subiectiv şi apucă veşnicia. 

Apare din ce în ce mai limpede – şi 
acesta este tot un efect formativ al 
timpului – că Dumnezeu a creat 
pământul, pe om şi timpul şi că ţinta 
Lui este mântuirea. Cu toate rezervele 
exprimate de unii teologi, mântuirea 
omului este ţinta lui Dumnezeu. 

Epistola către Evrei a fost scrisă de 
apostolul Pavel prin anii 61-63 şi este la 
fel de actuală acum ca şi ziua în care a 
fost scrisă. Deci „astăzi“ prin voia lui 
Dumnezeu durează de aproape două 
milenii, timp creştin al harului. 

Dacă Dumnezeu în măreţia şi îndurarea 
Lui măreşte timpul de har, tâlharul de 
pe cruce şi-a câştigat mântuirea în ore 
sau chiar minute, de unde urgenţa 
mântuirii la acest început de mileniu. 
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Disciplina Singurătăţii 

 

nton Cehov povesteşte în 

nuvela „Pariul“ despre un 

bancher care credea că 

pedeapsa capitală este mai umană decât 

închisoarea în celula singuratică pentru 

că, zicea el, singurătatea ucide treptat, 

pe când securea sau ştreangul călăului 

pun capăt vieţii instantaneu.  

Aceste raţionamente au fost auzite de 

un avocat în vârstă de 25 de ani care, cu 

îndrăzneală, l-a contrazis pe bancher, 

motivând că viaţa în orice condiţii este 

mai bună decât moartea.  

Bancherul şi-a pus în joc uriaşa sumă 

de 2 milioane de ruble, pariind că 

tânărul nu va rezista cinci ani în celula 

singuratică. Totuşi avocatul s-a angajat 

că va sta în singurătate nu cinci ani, ci 

15 ani! 

La o dată stabilită de comun acord, 

avocatul a fost închis într-o celulă aflată 

pe proprietatea bancherului. Nu avea 

voie să aibe ziare sau vizitatori; putea 

să scrie scrisori dar nu avea voie să 

primească. Nu putea să vadă pe nimeni, 

nici măcar pe slujitorii care-i aduceau 

mâncarea. Putea să ceară cărţi, 

instrumente muzicale, mâncăruri 

speciale, dar nu avea voie să rupă 

singurătatea la care singur s-a supus. 

În primul an tânărul a cântat la pian şi a 

citit multe cărţi şi romane. Din al doilea 

până în al cincilea an, tânărul a citit 

nenumărate cărţi de literatură clasică. În 

următorii cinci ani a învăţat sase limbi 

străine. Începând cu anul al zecelea a 

studiat Noul Testament şi apoi teologia. 

În ultimii doi ani a studiat şi alte 

subiecte. 

Cu o noapte înainte de a fi eliberat, 

bancherul era distrus la gândul că urma 

să piardă cele două milioane de ruble. 

Plănuind să-l omoare pe tânărul avocat, 

a intrat la el în celulă şi l-a găsit 

dormind la masă. Lângă el era pus un 

bilet care spunea: „Mâine la ceasul 12 

voi fi liber. Înainte de a părăsi această 

cameră, vreau să-ţi spun câteva vorbe. 

Cu mâna pe inimă şi înaintea lui 

Dumnezeu declar că dispreţuiesc 

libertatea şi tot ce voi numiţi bucurie a 

lumii. În ultimii 15 ani am gustat 

frumuseţile lumii. Cărţile mi-au dat 

înţelepciune. Ca să-ţi dovedesc 

dispreţul meu pentru lume, renunţ la 

cele două milioane de ruble la care 

tânjeam altă dată. Voi pleca din 

închisoare înainte de expirarea timpului 

meu şi în acest fel încalc clauzele 

contractului nostru.“ 

Înmărmurit, bancherul l-a sărutat pe 

tânăr şi a ieşit afară. Cehov spune că 

nimeni, niciodată, nu a simţit un mai 

mare dispreţ faţă de sine ca acel 

bancher. La orele şapte dimineaţa, 

A 



 
15 Almanah MESAJ 2010 

bancherul a fost informat că tânărul a 

ieşit pe o fereastră şi dus a fost… 

Singurătatea, oricât de mulţi ar evita-o, 

are o valoare inestimabilă. Oamenii 

mari ai Bibliei s-au format în 

singurătate. Avraam ieşea pe câmp să 

vorbească cu Dumnezeu; Isaac ieşea să 

cugete în taină. Iacov a fost vizitat de 

Îngerul Domnului într-o noapte pe 

malul râului Iaboc. Iosif a crescut în 

singurătatea celulei. Moise a petrecut 

40 de ani în pustie. Neemia a ieşit să 

cutreiere cetatea noaptea. Daniel 

cerceta în singurătate cărţile profetului 

Ieremia. Habacuc stătea de strajă pe 

turn noaptea. Ioan Botezătorul s-a 

format în pustie. Apostolul Pavel a 

petrecut 14 ani în Arabia.  

Despre Domnul Isus ni se spune în mod 

repetat că petrecea timp în singurătate: 

Luca 4:42 „Când s-a crăpat de ziuă, 

Isus a ieşit şi s-a dus într-un loc 

pustiu.“ Luca 5:16 „Iar El se ducea în 

locuri pustii şi se ruga.“ Luca 6:12 

„Isus s-a dus în munte să se roage şi a 

petrecut toată noaptea în rugăciune 

către Dumnezeu.“ 

În vremea de astăzi, înconjuraţi de 

zgomote şi plângându-ne de lipsa 

timpului, nu este de mirare că disciplina 

singurătăţii sau a solitudinii în care s-au 

format oamenii mari ai lui Dumnezeu 

ne este aproape străină.  

Disciplina Singurătăţii înseamnă 

retragerea temporară şi voluntară în 

singurătate, în vederea atingerii unui 

scop spiritual. 

Iată câteva motive pentru care se merită 

practicarea singurătăţii: 

 Pentru reîncărcarea 

energiilor spirituale. În capitolul 4 din 

Evanghelia după Luca, Domnul Isus 

predică în sinagoga din Nazaret, iar la 

sfârşitul predicii, concetăţenii Lui sunt 

atât de mânioşi încât Îl duc să-L arunce 

de pe sprânceana muntelui. Ieşind din 

mijlocul lor, Domnul merge în 
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Capernaum şi vindecă un îndrăcit în 

sinagogă, după care o vindecă pe soacra 

lui Petru, apoi vindecă până seara 

bolnavi şi îndrăciţi. După o astfel de zi 

extenuantă, Domnul merge singur 

laoparte. 

Puterile noastre spirituale nu sunt 

nelimitate, ne epuizăm, obosim. Şi 

puterile fizice trebuie reîncărcate. După 

cum trupul nostru are nevoie de odihna 

căpătată prin somn ca să se refacă, tot 

aşa şi spiritul are nevoie de singurătate 

ca să se reîncarce cu noi puteri 

duhovniceşti. Studiile arată că după o 

oră de singurătate, tensiunea arterială 

este scăzută, iar creierul funcţionează 

mai bine.  

 Pentru a menţine o 

perspectivă corectă asupra 

lucrurilor. În capitolul 5 din 

Evanghelia după Luca, Domnul Isus 

face minunea pescuirii minunate, apoi 

vindecă un lepros. Vestea despre 

minunile pe care le face se duce ca 

fulgerul, iar oamenii veneau cu 

grămada ca să-L asculte şi să fie 

vindecaţi. 

Privită din punct de vedere uman, 

situaţia era cât se poate de favorabilă. 

Domnul Isus este în culmea gloriei, 

mulţimile Îl îndrăgesc, Îl caută peste 

tot, Îl urmăresc, chiar vor să-L facă 

împărat. Domnul Isus are nevoie de 

perspectiva divină asupra lucrurilor şi 

Se retrage singur să se roage. 

După cum pictorii, când lucrează, se 

trag puţin înapoi ca să aibă o 

perspectivă corectă asupra lucrării lor, 

tot aşa şi credinciosul ar trebui ca, din 

când în când, să iasă în singurătate spre 

a căpăta o perspectivă corectă. 

 Pentru a auzi vocea lui 

Dumnezeu. A. W. Tozer, un om al lui 

Dumnezeu din secolul XX, spunea că 

„Duşmanul nostru este specializat în 

zgomote, înghesuială şi grabă.“ O 

sumedenie de lucruri împiedică legătura 

noastră cu Dumnezeu: televizorul, 

radioul, ziarele, revistele, telefonul, 

zgomotele străzii - toate acestea stau 

împotriva unei corecte legături cu 

Dumnezeu. Vocea Domnului se 

percepe mai bine în singurătate. 

 În vederea pregătirii pentru o 

decizie majoră. În capitolul 6 din 

Evanghelia după Luca, Domnul Isus se 

confruntă cu cărturarii şi cu fariseii. 

Opoziţia creşte şi Domnul Isus se 

pregăteşte să-Şi aleagă cei 12 ucenici 

aşa că, înaintea acestei decizii 

importante, se retrage să se roage. 

Deciziile mari se iau după multă 

cugetare. Cu cât mai pripită hotărârea, 

cu atât mai multe şanse sunt de eşec. 

Un credincios dornic de singurătate va 

lua în considerare următoarele trei 

sugestii: 

1. Planifică un timp de linişte şi 

singurătate. În cursul zilei, câteva 

momente de retragere, de solitudine, 

pot înviora fiinţa noastră spirituală care 

ar trebui să tânjească după comuniunea 

cu Domnul. Chiar într-o casă cu mulţi 

copii, o mamă ca Suzana Wesley 

îngenunchia la marginea patului, îşi 

punea sorţul de bucătărie în cap şi, prin 

aceasta, dădea tuturor din casă semnalul 

clar că mama are nevoie de linişte. 

Timpul de solitudine trebuie planificat, 

organizat, pus deoparte, altfel 

singurătatea nu poate avea loc. 

2. Găseşte un loc retras şi 

potrivit. Unii credincioşi merg în 

parcuri sau pe malul unei ape; alţii 

găsesc săli libere la locul de muncă şi 

acolo îşi pleacă capul în rugăciune. 

Alţii îşi au cămăruţa lor liniştită acasă şi 

se retrag în părtăşie cu Domnul. Există 

creştini care ies în singurătate în 
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mijlocul naturii. Locul ca şi timpul sunt 

două componente esenţiale ale 

disciplinei singurătăţii. 

3. Fixează-ţi un obiectiv 

spiritual. Fie că este vorba de 

închinare, de laudă sau de pocăinţă, de 

descoperirea voii lui Dumnezeu pentru 

viaţă, de rugăciunea pentru 

descoperirea unor păcate sau pentru 

planificarea viitoare, credincioşii care 

au desoperit valoarea singurătăţii 

urmăresc un obiectiv duhovnicesc 

specific. Determină ce vrei să atingi şi, 

cu ajutor de sus, îţi vei atinge scopul. 

Nu există om mare spiritual care să nu 

fi pus preţ pe disciplina solitudinii, a 

singurătăţii. Dumnezeu Îşi formează 

eroii în singurătate. Toţi oamenii mari 

în ochii lui Dumnezeu, sfinţii şi eroii 

credinţei, au ştiut ce înseamnă să stai 

singur cu Dumnezeu. Secretul puterii în 

public a stat în timpul petrecut în 

singurătate, cu Domnul. 

 

 

 
Scrisoare de la un parlamentar 

român: Marius Dugulescu 

 

ncă de la început vă mărturisesc că 

în urmă  cu o lună când am fost 

rugat de colegii mei de la ISR să 

scriu această scrisoare în cazul în care 

voi câştiga alegerile am spus “sigur că 

da” dar în sinea mea nu credeam că va 

veni acest moment. Recunosc că 

trăiesc o minune! 

Dacă am ajuns aici nu este meritul meu 

ci toată mulţumirea se cuvine 

Domnului, care mi-a arătat zi de zi că El 

este în control şi că dacă El este pentru 

mine, nimeni nu poate sta împotriva 

mea. Recunosc că trăiesc o minune! 

Este o mare onoare să fiu deputat în 

Parlamentul României dar totodata şi o 

mare responsabilitate. Drumul acesta a 

fost deschis de tatăl meu, Petru 

Dugulescu, care a fost primul 
evanghelic ce a ajuns în Parlament şi în 

cele 2 mandate de deputat (1992-2000) 

I 
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a  reprezentat cu cinste şi devotament 

comunitatea neoprotestantă şi 

interesele Romaniei, în ţară dar în mod 

special în afara graniţelor ţării, fiind un 

adevărat ambasador. 

Privesc în urmă la exemplul tatălui 

meu, la modul cum Dumnezeu l-a 

folosit să atingă atâtea vieţi, la 

dragostea care o avea pentru oameni, 

prieteni şi duşmani deopotrivă şi mă rog 

ca Tatăl Ceresc să îmi dea înţelepciune 

şi dragoste să pot continua această 

lucrare măreaţă începută de Domnul 

Isus şi continuată de ucenicii Lui, 

printre care şi de tatăl meu şi 

rugăciunea mea este ca eu să  fiu cât 

mai mic, iar Domnul Isus să fie cât mai 

mare. 

Aşa cum spuneam la început, faptul că 

am ajuns până aici nu este ambiţia mea 

de a fi cineva ci este o minune pe care 

Domnul a facut-o. 

Pentru mine politica nu este o slujbă ci 

este o slujire. Câteva versete din Biblie 

care sunt un motto pentru mandatul de 

deputat (2008-2012) din Parlamentul 

României : Romani 13:6 „Dregătorii 

sunt slujitori ai lui Dumnezeu…“, 

Filipeni 2:4 „Fiecare să se uite nu la 

foloasele lui ci la foloasele altora“, 

Matei 20:25-26 „Domnitorii neamurilor 

stăpânesc peste ele şi mai marii lor 

poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu 

fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare 

dintre voi, să fie slujitorul tuturor.“ 

În continuare voi prezenta câteva dintre 

motivaţiile care m-au determinat să 

candidez pentru Parlament: 

 Doresc să duc mai departe 
viziunea tatălui meu, care cred 
că este şi cea a generaţiei 
mele. E vorba de a face o 

politică curată. Tatăl meu avea 
o vorbă când adeseori era 
întrebat ce caută el în politică, 
pentru că politica e murdară? 
El răspundea că politica e 
murdară pentru că e făcută de 
oameni murdari. Pentru a 
scăpa de acest fenomen 
trebuie ca politica să fie făcută 
de cat mai mulţi oameni cinstiţi, 
cu responsabilitate faţă de 
semeni şi de Dumnezeu.  

 E nevoie de o reprezentare la 
modul real a nevoilor oamenilor 
în forul suprem al ţării, 
Parlamentul României. Privesc 
în jurul meu şi văd atâţia 
oameni disperaţi, pentru ale 
căror interese nu luptă nimeni. 
Îmi propun să fiu o voce a 
oamenilor de rând şi totodată a 
întreprinzătorilor particulari. E 
nevoie de un contact 
permanent cu locuitorii! Eu ca 
deputat voi fi mereu în mijlocul 
oamenilor.  

 Toate problemele pornesc de la 
legi. Ca  deputat, îmi propun să 
lupt pentru apărarea valorilor 
familiei. Aici e vorba nu numai 
de implicaţiile economice, ci şi 
de cele spirituale şi sociale. De 
multe ori, oamenii uită că sunt 
lucruri mai importante decât 
banii. E mult mai important să 
stai în sânul familiei, să fii 
alături de copii, să le asculţi 
nevoile, să le afli aspiraţiile, să 
vezi cum gândesc. Mă bucur că 
trăiesc într-o ţară creştină cum 
este România şi cred că a venit 
vremea să realizăm că fără 
valorile creştine, fără Cuvântul 
lui Dumnezeu, nu se pot 
construi lucruri de preţ, nu 
putem avea modele.  
Este de datoria noastră să 
introducem principiile creştine 
în politică. O ţară care stă sub 
autoritatea lui Dumnezeu este 
binecuvântată cu adevărat.  
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În urmă cu 2 săptămâni un 
prieten scump din Texas, Eric 
Schick, mi-a mărturisit că în 
timpul rugăciunii care o aveam 
la ISR (Isus Speranţa 
României) în Timişoara, s-a 
întâmplat ceva special şi cu 
totul deosebit. M-a văzut că 
depuneam jurământul pentru 
funcţia de deputat şi purtam 
cravata pe  care mi-o dăruise 
cu o zi înainte. Mi-a plăcut ceea 
ce mi-a zis, m-a bucurat dar 
trebuie să recunosc că am fost 
destul de sceptic. Aşteptam să 
văd dacă va fi aşa cum Eric mi-
a spus. Încă de la început i-am 
mulţumit lui Dumnezeu pentru 
rezultat, indiferent ce urma să 
fie am ştiut că doar voia Lui  se 
face şi eu trebuie să fiu plin de 
pace şi de mulţumire. 

Înca o dată trebuie să spun că 
Dumnezeu este mare şi bun şi 
că tot meritul şi cinstea este a 
Lui, eu vreau să fiu doar o 
unealtă în mâna Regelui 
Regilor şi Gloria să fie doar a 
Lui! 

Astăzi am fost anunţat de 
preşedintele României, domnul 
Traian Băsescu că luni 15 

Decembrie 2008 se va întruni 
noul Parlament ales şi vom 
depune jurământul. 

Luni se va împlini visul tatălui 
meu de a continua slujirea de 
la Grupul de rugăciune din 
Parlamentul României, tata 
este acum cu Domnul Isus, dar 
eu cu ajutorul Domnului, voi 
continua acest vis, voi continua 
slujirea semenilor mei şi a ţării 
mele scumpe România. 

Luni 15 Decembrie 2008 se va 
împlini ceea ce mi-a spus Eric: 
voi fi acolo purtând cravata 
portocalie primită de la el şi 
primul lucru care îl voi face este 
să Îi mulţumesc  Domnului şi 
să-L rog ca El să binecuvinteze 
România! 

Aşa să îmi ajute Bunul 
Dumnezeu! 

Timişoara, 5 Decembrie 2008,  Marius 
Cristinel Dugulescu 

Marius Cristinel Dugulescu este fiul 
regretatului pastor, poet şi om politic 

Petru Dugulescu. Marius continuă 
viziunea părintelui său fiind în prezent 

membru în Parlamentul României. 
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Semnele Bisericii Sănătoase 

Motto: „...vezi dacă fraţii tăi sunt sănătoşi“ Gen.37:14 

de Teofil Ciortuz 

 

ntr-o zi, cineva m-a întrebat: „Frate 
păstor, ne-am decis să ne mutăm cu 
serviciul în orașul X. Ne puteţi 

recomanda o biserică bună acolo?“ Era 
a treia familie din micuţa biserică pe 
care o păstoream care se decidea să se 
mute – a treia familie într-o perioadă 
de un an! Aceste familii erau dintre 
cele mai bune, mai active, mai serioase 
familii pe care le aveam. Despărţirea de 
ele a durut imens. 

Trimis de acasă de tatăl iubitor, Iosif 
are o sarcină precisă: să aducă vești 
temeinice despre fraţii lui. În lipsa 
mijloacelor mai moderne de 
comunicaţie, tânărul Iosif trebuie să se 
informeze, să întrebe, să observe și să 
aducă un raport obiectiv și precis. Va fi 
ușor? Va fi greu? Din punct de vedere 
medical, fraţii erau bine, în toată 
puterea. Totuși, din multe alte puncte 
de vedere, ei nu erau bine deloc. 
Raportul n-a mai ajuns la tatăl 
îngrijorat și nici fiul iubit îmbrăcat în 
haina pestriţă... 

Din ce în ce mai mulţi tineri pleacă de 
acasă și merg în cele patru zări, în 
căutarea unei bucăţi mai bune de pâine 
sau a unui salariu mai mare. Rămași 
înlăcrimaţi în pragul casei, părinţii se 
întreabă ca bătrânul Iacov dacă tinerii 
plecaţi vor găsi acolo fraţi sănătoși. 

Migraţia este un fenomen imposibil de 
neglijat. Indiferent că este vorba de 
mutarea de la sat la oraș, schimbarea 
locului de muncă sau emigrarea într-o 
ţară mai mult sau mai puţin 
îndepărtată, membrii bisericilor 
noastre se mută fără să-i putem opri. 

Ca păstori, este de datoria noastră să-i 
învăţăm pe membrii noștri, dacă încă 
nu am făcut-o, cum să aprecieze starea 
de sănătate a bisericilor în care vor 
vrea să se așeze. În scopul acesta, iată 
câteva întrebări ajutătoare pentru 
cineva care caută pe fraţii lui: 

1. Care este istoria acelei biserici? O 
biserică rezultat al misiunii cuiva va 
păstra mult timp spiritul misionar 
care i-a stat la origine. În același 
timp, o biserică începută prin 
ruptură ar putea să păstreze, spune 
Spurgeon, duhul de dezbinare care 
a generat-o chiar și după 50 de ani 
de existenţă. 

2. Care este scopul bisericii? Poate 
conducerea bisericii să articuleze 
clar care este misiunea acelui grup 
de credincioși și care este raţiunea 
acelei biserici de a fi? Ce urmărește 
să realizeze? Privind în viitor, care 
sunt obiectivele către care se 
îndreaptă? Este ea îndreptată, ca o 
săgeată, spre o ţintă precisă? 

3. Cum este caracterizată acea 
biserică de celelalte biserici din 
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împrejurimi? O biserică sănătoasă, 
ca o turmă bună, va avea relaţii 
sănătoase cu turmele vecine. Chiar 
dacă nu vedem lucrurile perfect la 
fel, totuși relaţiile inter-bisericești 
pot constitui un indiciu de 
sănătate. Mărturia celorlalte 
biserici surori nu este de neglijat. 

4. Care este teologia acelei bisericii? 
Este acea biserică dedicată total 
urmării Domnului Isus atât în 
teologie cât și în practică? Se vede 
că Domnul Isus este capul bisericii, 
sau este ea doar biserica cutărui 
păstor? Te poţi uni în Duhul cu 
fraţii de acolo? Poţi să te închini, să 
te hrănești spiritual și să crești în 
acea biserică? 

5. Cum poţi descrie atmosfera de 
închinare? De curând, îndemnam 
un cunoscut să meargă să viziteze o 
biserică dintr-un oraș din vestul 
ţării. Știind câte ceva despre 
închinarea de acolo, amicul meu 
mi-a răspuns hâtru: „N-aș vrea să 
merg prea mult în viitor...” Atunci, 
i-am zis eu, mergi la cealaltă 
biserică. „N-aș vrea nici să mă 
întorc prea mult în trecut...” Este 
har în biserică? Simţi prezenţa 
Duhului? 

6. Cât de diversificată este slujirea 
bisericii? Este implicată acea 
biserică în ceva mai mult decât cele 
trei programe săptămânale? Se 
mișcă ceva în acea biserică și în 
afara programelor? Există vreun 
program de aducere a celor 

necredincioși la Domnul? Se ocupă 
cineva de noii convertiţi? 

7. Există în acea biserică oameni 
duhovnicești,  sănătoși în 
credinţă? Când ai vreo problemă, 
ai la cine să mergi? Există 
credincioși maturi, puternici, bine 
înrădăcinaţi în Scripturi, la care poţi 
cere sfat? Dacă Moise ar fi păstor 
acolo, ar avea de unde să aleagă 
căpetenii peste mii, peste sute și 
peste zeci? 

8. Cum este primit un nou venit? 
Este tragic să dai peste o adunare 
în care un nou venit este privit cu 
suspiciune, ca un intrus, și nu ca un 
cautător după Dumnezeu. Iosif, 
fratele căutător de fraţi, era 
batjocorit, luat în râs, i se plănuia 
pierzania, chiar de către fraţii lui! 
Vei fi iubit între fraţi? 

9. Există hrană pentru credincioși? 
Dacă predicarea nu este biblică și 
dacă hrana din amvon nu satisface, 
o astfel de biserică este malnutrită. 
Oare cât timp vei rezista în ea? 

10. Este acea biserică un loc bun 
pentru familia ta? Odată duși 
acolo, soţia și copiii tăi vor crește 
spiritual? Poţi să ai încredere că ai 
tăi vor primi îngrijirea necesară?  

Decizia mutării nu este ușoară. În 
balanţă nu trebuie să stea doar banii și 
avantajele unui nou serviciu, sau 
civilizaţia mai înaintată dintr-o altă 
ţară. Binele veșnic al sufletului este cu 
mult mai important. Sufletul are o 
valoare care depășește întreaga lume. 
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Suntem oameni de încredere? 

de Ovidiu Ghiţă 

xpresia „Omul potrivit la locul 
potrivit”  comunică, printre 
altele, un principiu al bunei 
funcţionalităţi a oricărei 

organizaţii, o condiţie majoră a 
eficienţei şi eficacităţii. Principiul 
acesta are corespondent şi în felul 
cum Dumnezeu a gândit rolul şi 
rostul nostru în Trup: „...Dumnezeu a 
pus mădularele în trup, pe fiecare aşa 
cum a voit El“ şi „...fiecare din voi să 
slujească altora după darul pe care l-a 
primit“ (1Cor.12:18 şi 1Petru 4:10b). 
De aceea, o bună parte din efortul 
nostru ca lideri se canalizează pe 
implementarea acestui principiu în 
viaţa şi lucrarea bisericii / 
organizaţiei noastre. Căutăm să 
atingem viziunea primită de la 
Dumnezeu, alături de o echipă 
funcţională. Cine nu şi-ar dori oameni 
potriviţi lângă el? Cine nu doreşte 
siguranţa şi încrederea venite din 
competenţa partenerilor de lucrare? 
Nu ar trebui însă ca privind la daruri 
şi la competenţe, să uităm o 
componentă vitală a „omului 
potrivit“: aceea privind atitudinea 
inimii lui în slujire – caracterul. 
Pentru că dincolo de înzestrări şi 
cunoaştere, caracterul constituie 
suportul acestora şi deci garanţia 
împlinirii scopului propus. Hristos a 
ajuns până în final pe tronul de glorie 

al Tatălui şi pentru că El, iubindu-i pe 
ai Săi „până la capăt“, şi-a dus 
lucrarea până „s-a isprăvit!“  

Se povesteşte că editorul ziarului 
Bellefontaine Examiner din Ohio, 
Gene Marine, a trimis un reporter 
sportiv nou pentru a se documenta cu 
privire la un mare meci. Reporterul 
se întoarse la ziar fără nici un articol. 
„Care este povestea?“ întrebă Marine. 
„Nu este nici o poveste“, replică 
reporterul. „Cum?“ urlă Marin, „şi de 
ce mă rog?“ „Pentru că nu a avut loc 
nici un meci“, răspunse reporterul. 
„Nici un meci? Ce s-a întâmplat?“ îl 
chestionă Marine. „S-a prăbuşit 
stadionul“. Neputând sa-şi creadă 
urechilor editorul întrebă: „Şi unde 
este articolul despre prăbuşire?“ 
După o linişte stânjenitoare, 
reporterul răspunse: „Nu aceasta a 
fost sarcina mea, domnule“. Inutil să 
mai spunem că acesta a fost sfârşitul 
carierei sale. 

Pentru că întâlnim des atitudini 
asemănătoare, să nu uităm că un rol 
important al nostru, ca lideri, este şi 
acela de a fi modele pentru ceilalţi. 
De aceea, într-o lume tot mai egoistă 
şi mai leneşă, preocuparea pentru 
cultivarea unui caracter integru,  a 
unei inimi / atitudini în slujire ca a lui 
Hristos, trebuie să fie prioritară. 

 

 

 

 

E 
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Consecinţele 
necunoaşterii 

adevărului 

de Gheorghe Ţepeş-Greuruş 

 

Articolul ce urmează reprezintă un fragment, mai precis Cuvântul Înainte, dintr-o 
carte scrisă de Gheorghe Ţepeş-Greuruş din Piatra Neamţ, carte care în prezent 
este pregătită pentru tipar. Scopul acesteia este de a ne provoca spre cunoaşterea 
adevărului şi spre o viaţă trăită sub amprenta lui.  

n acest secol al vitezei timpul 
tace şi trece, lăsându-şi amprenta 
regretului asupra tuturor acelora 

care doresc să cunoască cât mai 
multe aspecte ale vieţii.  

Informaţiile ce apar zilnic depăşesc 
cu mult posibilităţile fiecăruia dintre 
noi de a le parcurge, aşa încât ne 
determină să ne restrângem 
opţiunile la domeniul de bază, pe 
celelalte doar gustându-le. 

Totuşi, pentru a cuprinde noutăţile 
ce apar pe plan mondial, cei care-şi 
doresc performanţă sunt obligaţi să 
se îngusteze pe un subdomeniu în 
care pot deveni chiar doctori în 
ştiinţă.  

Sunt situaţii de excepţie când 
anumite stări sufleteşti, acumulate 
lent sau prin şocuri de moment, îi 
reorientează pe unii căutători către 
domenii noi, care le marchează 

gândirea şi trăirea în continuare, 
până la finalul vieţii.  

Aşa s-a întâmplat şi cu mine în anul 
evenimentelor politice din 1989, 
când, peste noutăţile democraţiei, 
s-au suprapus şi decesele părinţilor 
mei, lăsându-mă singur în faţa 
veşniciei.  

Împlinisem cincizeci de ani!  

Gândul că şi eu trebuie să trec 
dincolo m-a speriat cam tare, 
deoarece nu cunoşteam ce mi se 
cere să fac pentru o astfel de 
eventualitate. Familia mea şi rudele 
apropiate m-au înconjurat cu 
afecţiune şi m-au sfătuit să 
aprofundez cunoaşterea Bibliei, dar 
eu mi-am propus să o compar şi cu 
învăţăturile celorlalţi întemeietori 
de religii.  

Domeniul acesta nou, în care m-am 
aprofundat, m-a fascinat în aşa 
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măsură încât, începând cu 26 iunie 
1994, am hotărât să-L urmez pe 
Iisus Hristos, să fiu creştin 
duhovnicesc, conform învăţăturilor 
Sale scrise în Evanghelii. 

Am studiat asiduu Biblia şi tradiţiile 
creştine, comparându-le, şi am 
reuşit cu ajutorul Duhului Sfânt să 
înţeleg şi să trăiesc o viaţă total 
diferită de cea anterioară. 
Lecturând multe scrieri din 
literatura teologică creştină şi 
comparând afirmaţiile acestor 
scriitori erudiţi cu scrierile 
evoluţioniştilor, am ajuns, pe cale 
ştiinţifică, să mă conving de 
existenţa unui Creator Suprem, 
numit Dumnezeu.  

M-am îndrăgostit de cerul Lui, de 
creaţia Sa şi de trimisul Său Iisus 
Hristos, în aşa măsură încât, de vreo 
zece ani, în fiecare duminică şi în 
diverse ocazii, mă adresez unor 
grupuri de ascultători cu discursuri 
învăţate din Biblie, care sunt 
apreciate ca interesante, concise şi 
lămuritoare! 

De data aceasta îmi asum riscul de a 
aşterne pe hârtie unele interpretări 
proprii ale Bibliei, alături de definiţii 
şi informaţii culese din vasta 
literatură de specialitate, din două 
domenii surori, căsătorite cu doi 
fraţi vitregi: Ştiinţa şi Biblia.  

Şi cum orice descoperire presupune 
căutare şi cunoaştere, voi continua 
această scurtă prezentare cu aceste 
aspecte.  

Începem să cunoaştem din fragedă 
copilărie şi acumulăm cunoaştere 
prin simţuri, studiu şi experienţe, pe 
tot parcursul vieţii. Singura noastră 
şansă de a folosi practic 
cunoaşterea acumulată este 
înţelepciunea care poate veni prin 
studiu de la oameni – ca filozofie – 
şi de la Dumnezeu, prin rugăciune. 
(Iacov 1:5) 

Temeinicia cunoaşterii are ca suport 
cercetarea ştiinţifică bazată pe 
experienţa care se află într-o relaţie 
strânsă cu premisa existenţei unei 
ordini universale. Dacă această 
premisă nu ar fi adevărată, ştiinţa ar 
fi lipsită de sens.  

Reiese că experienţa nu poate fi 
semnificativă, dacă nu are un 
anume grad de corespondenţă cu 
lumea reală. Toţi filozofii care ar 
dori să nege veridicitatea 
experienţei, sfârşesc în a se prăbuşi 
în reala ordine a universului infinit.  

Din aceleaşi motive, ştiinţa nu se 
poate ridica deasupra experienţei şi 
este nevoită să accepte faptul că 
există o ordine în univers.  

Oamenii de ştiinţă trebuie să creadă 
sau să mimeze credinţa, în existenţa 
unei baze pe care această premisă 
de ordine universală să-şi poată găsi 
justificarea.  

Un credincios ar găsi imediat 
răspunsul, spunând: mulţumesc lui 
Dumnezeu, ea există. Omul de 
ştiinţă, însă, nu poate să creadă că 
ştiinţa trebuie să depindă de un salt 
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în necunoscut. „Ştiinţa trebuie să 
creadă“, întreba Mark Twain, „că 
ceea ce ştie nu-i adevărat? Nu 
există, spunea el, o bază raţională 
pentru ipoteza că există ordine în 
univers“.  

Despre o asemenea bază ne 
vorbeşte o unică şi măreaţă carte – 
Biblia – şi ea este legată de Autorul 
ei, Dumnezeul Suprem.  

Dacă Dumnezeu ar fi dorit ca 
oamenii să facă un salt în 
necunoscut (întuneric), nu cred că 
El ar fi vorbit de raţiune spunând: 
„Veniţi totuşi să ne judecăm“, (Isaia 

1:18a) iar dacă ar fi vrut ca să nu ne 
obosească creierul, de ce ne-a 
recomandat „Gustaţi şi vedeţi?“ 
(Ps.34:8) 

Marele istoric Nicolae Iorga, când s-
a referit la viaţa pământeană, a 
spus: „Taina existenţei umane nu 
stă în a trăi, ci în a şti pentru ce 
trăieşti“. Nu cumva omul tânjeşte 
după rezolvarea misterului propriei 
sale existenţe?  

Personajul central al Bibliei, Iisus 
Hristos, a spus: „Veţi cunoaşte 
adevărul şi adevărul vă va face 
slobozi“. (Ioan 8:32) El nu a spus: 
„Veţi sări în întuneric, prin credinţă, 
iar în gol nu veţi şti niciodată nimic 
sigur“. Aşadar, El îl contrazice pe 
Mark Twain, arătând că o credinţă 
este adevărată numai dacă are la 
bază adevărul.  

Ce se întâmplă dacă cineva crede în 
ce nu-i adevărat? 

Dacă credinţa se situează în altceva 
decât în adevăr, atunci ea nu mai 
este credinţă. Ea devine înşelătorie, 
trufie, nebunie sau altceva.  

Dacă credinţa ştiinţei s-ar dovedi 
falsă, ştiinţa nu ar fi ştiinţă. Ea ar fi 
superstiţie sau vrăjitorie, dar nu 
ştiinţă.  

Sarcina ştiinţei este aceea de a 
deosebi afirmaţiile adevărate de 
cele false. Acţiunile oamenilor de 
ştiinţă pot avea rol în lumea 
practică a experienţei doar dacă 
premisa ordinii universale este 
realmente adevărată.  

Ştim la această dată că ştiinţa are o 
anume bază solidă. Dacă această 
bază nu poate fi găsită în raţiunea 
filozofiei sau în faptele experienţei, 
unde poate fi ea găsită? 

Din nou intervine credinciosul: 
Mulţumesc lui Dumnezeu că ea se 
găseşte în relevanţa Lui.  

Dacă există un Dumnezeu, ca cel al 
Bibliei, care a creat tot universul, 
ştie tot, este prezent pretutindeni în 
orice clipă, este atotputernic, atunci 
credinţa ştiinţei are o bază perfect 
ordonată şi aceasta îl obligă pe 
omul de ştiinţă să apeleze la El. 
Despre această creaţie desăvârşită 
Biblia vorbeşte pe scurt în cartea 
Genezei, lăsând-o de bună voie 
liberei cercetări a oamenilor. Fără 
un astfel de creator inteligent, 
rânduiala universului rămâne un 
mister total, iar credinţa ştiinţei 
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este o absurditate aşa cum a 
afirmat Mark Twain.  

În concluzie, întrebările omului de 
ştiinţă John W. Oller Jr. ar trebui să-i 
frământe pe toţi evoluţioniştii şi 
ateii prezentului: Dacă, totuşi, 
Dumnezeul Bibliei există cu 
adevărat, cum vor scăpa oamenii 
care nu cred în El? Unde se vor 
ascunde? Cum îşi vor justifica 
scepticismul? Unde vor găsi temei 
pentru necredinţa lor? Când 
universul etalează lucrările Lui, când 
cerul întreg Îl proclamă şi Îi 
intonează slava într-o limbă ce 
depăşeşte expresia umană, o limbă 
pe care nici-o limbă omenească nu o 
poate tăgădui (Psalmul 19) şi când 
ştiinţa însăşi depinde chiar de 

expresia inteligenţei care nu se află 
în nimeni altul decât în Dumnezeul 
Bibliei, unde se va ascunde cel care 
încearcă să rămână în necredinţă?  

Aceste idei şi cele care vor urma 
sunt pentru acei oameni curioşi 
care doresc să cerceteze Biblia şi 
ştiinţa în mod critic, profund şi 
inteligent, pentru a afla adevărul. 

Vă invit deci la un mic ospăţ 
intelectual şi spiritual, care va 
contribui, sper, la începerea risipirii 
mitului laic după care ştiinţa ar fi o 
activitate care nu necesită nici un 
fel de credinţă, întărind, totodată, 
convingerea, prin dovezi empirice, 
că Biblia este Cartea Cărţilor demnă 
de toată încrederea, iar Autorul ei 
este Creatorul Suprem. 

 

 

 

 

Eul şi Caritatea 

 

n ştiinţele sociale se ştie demult 

că „celălalt“ înseamnă un alt „eu“. 

Pentru supremaţia acestui „eu“ 

diferit de al altora, oamenii se luptă 

şi concurează unii cu ceilalţi. 

Oamenii din lume trăiesc foarte 

preocupaţi de „eul“ lor, acaparează 

tot ce pot şi lasă munca pe seama 

altora. De la „eul“ dezvoltat al 

omului din lume la „eul“ modest şi 

umil al credinciosului este un drum 

lung şi spinos, un şir întreg de 

drame. 

Sunt în jurul nostru tot felul de 

oameni, oameni care vor să se 

afirme, cu personalitate, cu un „eu“ 

dezvoltat, oameni care trăiesc pe 

contul lor. Ne interesează aceşti 

oameni pentru că unii dintre ei vor fi 

mântuţi. 

Î 
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Vedem o mare concurenţă printre 

necredincioşi, oamenii vor să se 

extindă unii în paguba altora. Totuşi, 

criza prin care trecem ne obligă pe 

toţi să ne restrângem „eul“ şi 

pretenţiile. Cei mai mulţi vor ca alţii 

să se restrângă şi ei să se bucure de 

largheţe. 

Apoi, în societate majoritatea se zice 

creştină, dar mulţi nu-L cunosc pe 

Domnul şi Mântuitorul Isus Hristos, 

decât în mod superficial. 

Oamenii Îl pot primi în întregime pe 

Mântuitorul numai prin biserică. 

Este un adevăr că oamenii şi nu 

lumea Îl primesc pe Mântuitorul. 

Este o dramă că oamenii nu Îl 

primesc în întregime pe Mântuitor, 

pentru că la nivel profund oamenii 

nu pot trăi fără El. Aşa cum 

creştinul nu se bucură de foloasele 

acestei lumi decât în parte, tot aşa 

lumea nu-L primeşte pe Isus decât 

în parte. Oamenii trebuie să creadă 

în Mântuitorul şi  să se bizuie pe El 

în toate ale vieţii. Dar dacă  atenţia 

lor este îndreptată în alte părţi, 

oamenii trăiesc separaţi de El. 

Sunt semne în societatea 

românească că românii învaţă să se 

întâlnească în numele Mântuitorului 

în dragoste şi caritate. Românul are 

un suflet larg. Problema nu este doar 

a întâlnirii dintre creştinii de diferite 

confesiuni, ci şi de la credincioşi la 

necredincioşi. 

La limita extremă aflăm din presă că 

un om s-a sinucis din dragoste 

neîmpărtăşită, altul pentru că a 

rămas fără servici şi nu a avut bani 

să-şi plătească rata la bancă. 

Cu tristeţe, la aceste suflete n-a 

ajuns Evanghelia şi caritatea 

creştină. Cât de scump este un 

suflet? Pentru mai puţin de o viaţă, 

apostolul Pavel suferea cumplit. 

„Cine cade în păcat şi eu să nu ard?“            

(2 Corinteni 11:29) Sunt multe rele 

sociale care pot avea remedii la timp 

în caritate: sărăcia, boala, drogurile, 

suicidul, crima, violenţa, depresia 

socială. 

Foarte multe lucruri se pot preveni 

sau ameliora prin caritate. Sunt 

locuri unde biserica nu poate ajunge; 

ajung în schimb oamenii şi 

organizaţiile caritabile. Este un 

semn bun acela că s-au înmulţit 

instituţiile şi particularii care fac 

asemenea acte de milă şi bunăvoinţă 

creştină şi socială. 

Caritatea este o cale directă către 

Hristosul descoperit în fiecare dintre 

noi, mai cu seamă în acel care dă, 

dar şi în cel care primeşte. Este 

nevoie de respect şi modestie: cel 

care primeşte poate fi „unul dintre 

cei foarte neînsemnaţi fraţi“ ai lui 

Isus. (Matei 25:40) 

Sfatul, mângâierea, ajutor în 

alimente sau bani, toate sunt 

binevenite. Caritatea limpezeşte 

sufletele tulburate, relaxează, 

vindecă, dă siguranţă, înnobilează. 

Chiar şi gestul unui particular poate 

ţine loc de o soluţie socială. 

Mijloacele ar trebui să întâlnească 

nevoia şi să o acopere. Prin 

multiplicare binele din caritate poate 

schimba ceva în lume. Dar caritatea 
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poate schimba destine. Unii dintre 

oamenii de afaceri au posibilităţi 

ieşite din comun de a face bine. Un 

Mecena (creştin ori nu) într-o 

societate săracă şi cu probleme este 

binecuvântat. 

Cei care gândesc că numai caritatea 

creştină mântuie (Matei 25:34), să 

cugete la faptul că e de preferat ca 

spaţiul social să fie umplut cu bine 

social decât cu răul pe care îl vedem 

în fiecare zi în toate ipostazele. 

Dacă Providenţa a hotărât ca un om 

să fie moral şi bogat, oare nu e cazul 

ca acel om să îndrepte (pentru că 

poate) destinul altuia pe care tot 

Providenţa nu l-a înzestrat că pe 

primul? E cazul să recunoaştem că 

toate circumstanţele (locul, timpul, 

oamenii, împrejurările) sunt la 

Dumnezeu. Caritatea constă şi în 

acte şi gesturi mici făcute la timp cui 

este în nevoie. 

Pentru că este Dumnezeu, Isus 

Hristos întoarce spre Sine binele 

făcut în toate timpurile şi alungă pe 

cei care deşi au putut, n-au făcut. 

El primeşte şi tot El alungă. „Veniţi 

binecuvântaţii...“ (Matei 25:34) şi 

„Plecaţi de la Mine...“ (Matei 25:41) 

Circumstanţele sunt la Dumnezeu. 

 

 

 

 

 

Scrisoare de pe câmpul de misiune 

de la Mia şi Costel Oglice 

 

ulţumim pentru 
rugăciuni! Am terminat 

conferinţa din Irak şi am 
văzut mâna Domnului şi 

protecţia Lui asupra noastră şi 
a tuturor participanţilor.  

În timpul conferinţei, la o oră 
de locul nostru, un sat a fost 
bombardat de terorişti. Din 

discuţiile avute cu studenţii, 
cineva a spus, „Toţi trebuie să 

fim gata să murim în această 
ţară.“  

Studiul Predica de pe munte 
a avut un efect deosebit asupra 

participanţilor, care au avut 
multe întrebări. De exemplu, 

când am studiat despre 
Rugăciune, o soră a spus „cum 
pot să iert pe oamenii care au 

omorât pe fratele meu, l-au 
spânzurat cu hainele lui, l-au 

aruncat din maşină şi i-au luat 

M 
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maşina care era plină cu Biblii.“ 
După mai multe discuţii, lacrimi 

şi rugăciune, ea ne-a mulţumit 
şi a spus, „am înţeles cum pot 

face aceasta”.  

Toţi spuneau cum sunt afectaţi 

de situaţia gravă şi cum cineva 
din familie sau dintre cunoscuţi 

a fost răpit, împuşcat, omorât, 
etc. Ne-au mărturisit că studiul 
biblic le-a adus cunoştinţa 

adevărului care i-a ajutat să 
corecteze multe idei greşite sau 

chiar învăţături greşite.  

Cineva a spus, „studiul biblic a 

fost pentru mine un cadou din 
partea Domnului căci am 

învăţat să mă încred în 
Cuvântul lui Dumnezeu, să 
depind mai mult de Domnul şi  

să capăt mângâiere.  

O soră care lucrează la staţia 
de radio creştină din Bagdad şi 
care se ocupa cu sfătuirea ne-a 

mulţumit pentru studiu şi 
conferinţă deoarece Dumnezeu 

i-a răspuns la multe din 
întrebări şi acest timp a fost o 
refacere spirituală şi 

emoţională. Ea ne-a mărturisit 
cât de dificilă este viaţa în 

Bagdad, temperaturi de peste 
50 de grade, cu numai trei ore 
de electricitate pe zi şi multe 

altele. Într-o dimineaţă, în timp 
ce ea pleca de acasă, o bombă 

a explodat la vecini...  

Când am ajuns la lecţia a 10-a 

din Predica de pe munte, toţi s-
au ridicat în picioare şi au 

început să se roage şi să 
mulţumească Domnului pentru 

tot ce au învăţat, pentru 

conferinţă, pentru noi, cei care 
am predat. După ce am 

explicat despre institutul biblic 
care dureaza 3 ani şi toate 
cerinţele, ei toţi au ridicat 

mâna şi unii au ridicat două 
mâini, exprimând dorinţa de a 

începe cât mai curând. Zelul lor 
pentru Cuvânt a fost o mare 
încurajare pentru noi. Ne 

întrebau mereu când vom 
reveni în Irak. Le-am prezentat 

cărţile în limba arabă iar ei au 
semnat că vor să înceapă grupe 
de studiu biblic şi astfel se vor 

implica în 34 de grupe cu 456 
de persoane.  

Pentru că din unele cărţi aveam 
doar cateva, ei ne cereau să le 

studieze în timpul nopţii ca apoi 
să le poata da şi altora. Mi-am 

adus aminte cum era pe 
vremuri în România, când ni se 
cerea cartea Cum să studiem 

Biblia măcar pentru o 



 
30 Almanah MESAJ 2010 

săptămână de studiu şi astfel 
cartea era copiată de mână. 

Într-o seară, un tânăr de 

origine kurdă a venit 
entuziasmat să ne spună să ne 
rugăm pentru o persoană de la 

recepţie, pentru că este 
deschisă pentru Evanghelie, a 

cerut o Biblie şi doreşte să 
viziteze biserica lui!  

Un alt frate a venit să ne spună 
bucuros că şase persoane din 

cei care ne-au slujit în timpul 
conferinţei şi cărora li s-a vestit 
Evanghelia erau foarte deschişi 

şi au cerut Biblii. În timpul 
lecţiilor ei puneau întrebări de 

genul: „cum putem face o 
diferenţa în ţara noastră? Ne 
îngrijorăm pentru viitorul ei”.  

Prin faptul că au văzut că 

oamenii sunt deschişi să 
primească Cuvântul, mulţi au 
prins curaj să mărturisească 

fără frică. „Chiar dacă ni s-a 
spus că sângele nostru nu are 

valoare, noi nu vrem să dăm 
înapoi şi vrem să ştie toţi ce 

bucurie avem că am primit pe 
Isus” a spus o pereche de 

lucrători care s-au întors la 
Domnul; ei au fost musulmani 

şiiţi.  

Un lider care lucrează cu sport 

şi tineri a spus, „am beneficiat 
aşa de mult să fiu la această 

conferinţă. Am învăţat cum să 
studiez Biblia, cum să fiu 
neprihănit, am luat decizia să 

mă schimb, să pun firea pe 
cruce şi  să încep o viaţă nouă. 

Am văzut importanţa acestui 
studiu şi planific să predau la 
30 de tineri în biserică.”  

Ne-am bucurat să putem sluji 

creştinilor de naţionalităţi 
diferite în Irak: armeni, 
asirieni, kurzi şi bineînţeles 

irakieni.  Dumnezeu ne-a dat 
harul îndurării şi în această 

călătorie să putem birui prin 
situaţiile dificile din această 
ţară. 

Acum suntem în Turcia; rugaţi-

vă pentru această călătorie. 

Cu dragoste, Mia şi Costel
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Istoric Precept Ministries 
International 

de Mia şi Costel Oglice 

 

În anul 1970, Jack şi Kay Arthur au 

fondat împreună Precept Ministries 

International. A început cu întâlniri 

locale de studiu biblic pentru tineri 

şi a ajuns o organizaţie 

internaţională care îi zideşte pe 

oameni în Cuvântul lui Dumnezeu 

prin metoda inductivă de cercetare a 

Bibliei. În prezent, materialele 

organizaţiei Precept Ministries 

International sunt folosite de sute de 

mii de persoane, în peste 120 de ţări 

şi în 67 de limbi. 

Echipa de profesori a organizaţiei 

Precept Ministries Internaţional, sub 

conducerea fondatorilor, alcătuieşte 

studii biblice bazate pe metoda 

inductivă, atât pentru copii, cât şi 

pentru adolescenţi şi adulţi. Aceste 

studii pot fi împărţite în mai multe 

categorii: Studii de 40 de minute, 

seria de Studii devoţionale, seria 

Învăţătură peste învăţătură şi seria 

Descoperă tu însuţi! pentru copii. 

În prezent există o mulţime de studii 

inductive pentru cei care doresc să-L 

cunoască  pe Dumnezeu şi Cuvântul 

Său.  

Împreună cu echipa de profesori de 

la Precept Ministries International, 

Jack şi Kay Arthur au predat şi 

răspândit Cuvântul lui Dumnezeu cu 

ajutorul studiilor inductive pe cele 

şapte continente. De asemenea, au 

echipat zeci de mii de pastori şi 

conducători în toate instituţiile de 

învăţământ. Emisiunile radio şi de 

televiziune de 30 de minute 

intitulate Învăţătură pentru viaţă, 

pot fi recepţionate în multe părţi ale 

lumii.  

Precept Ministries Eurasia este o 

filială a organizaţiei creştine Precept 

Ministries International şi îşi 

desfăşoară activitatea în Europa, 

Asia şi ţările arabe.  

În anul 1982, Mia şi Costel Oglice 

au făcut cunoştinţă cu studiile 

biblice inductive pe când se aflau în 

anul doi de seminar la International 

School of Theology fondată de Bill 

Bright, la San Bernardino, 

California, şi, cu ocazia vizitei 

fondatorilor organizaţiei Precept 

Ministries International, au răspuns 

chemării de-a se alătura acestei 

misiuni.  

Din vara anului 1983, Mia şi Costel 

Oglice au început să traducă şi să 

predea materialele de studiu 

inductiv la întâlniri cu pastori şi 

lucrători din România. Apoi au 

continuat cu întâlniri locale, 

zidindu-i pe oameni în Cuvântul lui 

Dumnezeu. Încă din timpul 

persecuţiei pentru Evanghelie, 

înţelegând valoarea acestor studii 
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biblice inductive, tot mai mulţi 

credincioşi s-au alăturat viziunii de 

a-i echipa pe oameni prin Cuvânt 

pentru a se putea implica în 

răspândirea veştii bune şi în 

câştigarea oamenilor pentru Hristos.  

Schimbările politice care au avut loc 

în România la sfârşitul anului 1989 

au adus cu ele şi libertatea de 

exprimare mult dorită şi am 

organizat, în colaborare cu pastori şi 

biserici locale, conferinţe şi 

seminarii de instruire în întreaga 

ţară. Nevoia mare de lucrători ne-a 

determinat să mergem în diferite 

biserici din România şi să pregătim 

prin intermediul studiilor biblice 

inductive lideri care să se implice în 

slujirea creştină atât în biserică şi în 

societate. În prezent, ca urmare a 

acestei investiţii pe care am făcut-o 

de-a lungul anilor în formarea şi 

echiparea de lideri creştini, mulţi 

bărbaţi şi multe femei slujesc 

efectiv, potrivit cu chemarea şi rolul 

pe care le-au primit din partea lui 

Dumnezeu, ca pastori, misionari, 

evanghelişti, lideri pentru lucrarea 

din orfelinate şi închisori şi lidere 

pentru lucrarea cu femeile din 

bisericile locale. Pe parcursul 

procesului de pregătire studiile 

Învăţătură peste învăţătură s-au 

răspândit în toată România. 

Între organizaţia Precept Ministries 

Eurasia şi biserici, instituţii de 

învăţământ, organizaţii misionare şi 

departamente guvernamentale există 

o legătură şi colaborare strânse 

„pentru desăvârşirea sfinţilor, în 

vederea lucrării de slujire, pentru 

zidirea trupului lui Hristos, până 

vom ajunge toţi la unirea credinţei 

şi a cunoştinţei Fiului lui 

Dumnezeu“ (Efeseni 4:12,13). 
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În anul 1999 a fost inaugurat 

Centrul de studii biblice la Surduc, 

judeţul Timiş şi aici a fost înfiinţat 

Institutul Biblic Precept Ministries 

Eurasia, pentru pregătirea de lideri 

pe baza metodei de cercetare 

inductivă a Bibliei.  

Mia şi Costel Oglice au pregătit 

echipa de profesori care predau la 

acest institut al organizaţiei Precept 

Ministries în România şi se ocupă 

de publicarea studiilor biblice 

Învăţătură peste învăţătură. Aceste 

studii sunt disponibile pentru toţi cei 

ce doresc să-şi formeze deprinderea 

sau disciplina de a cerceta zilnic 

Biblia şi a deveni astfel „oameni 

încercaţi, lucrători care nu au de ce 

să le fie ruşine şi care împart drept 

Cuvântul adevărului“ (2 Timotei 

2:15). Precept Ministries Eurasia 

organizează în fiecare an seminare, 

conferinţe pentru bărbaţi, femei, 

familii, adolescenţi, tabere la centrul 

Surduc. Coordonatorul acestui 

centru este pastorul Gigel Olariu, 

reprezentant al organizaţiei în 

România.  

În anul 1989, Mia şi Costel Oglice 

au făcut prima călătorie în Bucovina 

de Nord (Ucraina) şi Basarabia 

(Republica Moldova), răspunzând 

unei chemări a lucrătorilor din 

bisericile locale de acolo, care 

aşteptau să vină cineva şi să-i 

pregătească, să-i înveţe, să-i 

echipeze pentru 

lucrarea de slujire. 

Astfel s-a format o 

echipă a 

lucrătorilor în 

regiunea Cernăuţi 

şi în Republica 

Moldova, iar apoi 

au fost înfiinţate la 

Chişinău şi 

Cernăuţi primele 

institute de studiu 

biblic.  

Pregătirea liderilor 

din această zonă a 

Europei de est a 

deschis uşi pentru lucrare în fosta 

Uniune Sovietică. Ca urmare, am 

organizat conferinţe de pregătire a 

liderilor pentru grupele de studiu 

biblic inductiv la Moscova, Sankt 

Petersburg (Rusia), Kiev (Ucraina), 

Erevan (Armenia), Alma-Ata 

(Kazahstan) etc.  

Începând din 1990, Mia şi Costel 

Oglice au fost invitaţi de lideri din 

Albania, Bulgaria, Serbia, Cehia, 

Croaţia, Slovacia, Slovenia, Polonia, 

Macedonia şi Ungaria pentru a 

pregăti oameni şi a introduce 

metoda de studiu biblic inductiv în 
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bisericile locale şi în instituţiile de 

învăţământ.  

În 1994, lucrarea Precept Ministries 

s-a extins cu repeziciune în Asia 

Centrală; în prezent, în fiecare ţară 

din această zonă există institute 

Precept unde se pregătesc lideri 

pentru predarea metodei inductive 

de studiu biblic în lumea 

musulmană. Din anul 2000 până în 

prezent au apărut oportunităţi de 

lucru în ţări ca Pakistan, Afganistan, 

Egipt, Iran, Irac si ţările arabe, apoi 

în Mongolia, Inner-Mongolia, 

Vietnam.  

În 1995 Precept Ministries a tipărită 

Biblia Internaţională de Studiu 

Inductiv, alcătuită în limba engleză 

de Kay Arthur şi profesorii 

institutului biblic şi tradusă în limba 

română de Mia şi Costel Oglice. 

Prima prezentare a acestei biblii în 

limba română a avut loc la Biserica 

Baptistă Gheţimani din Caransebeş 

în zilele de 19-21 februarie 1996. 

Biblia a fost prezentată în seminarii 

teologice, şcoli biblice, biserici şi în 

parlamentul României la grupul de 

rugăciune iniţiat de deputatul Petru 

Dugulescu. 

Anul acesta ne bucurăm că vom 

retipări această biblie în limba 

română şi în prezent lucrăm la acest 

proiect. De asemenea tot anul acesta 

a început lucrul la Biblia de Studiu 

Inductiv în limba arabă, proiect pe 

care îl coordonăm.  

Institutul Biblic Precept Ministries 

Eurasia foloseşte oportunităţile 

existente pentru pregătire de lideri în 

63 de ţări. În prezent studiile 

Învăţătură peste învăţătură sunt 

traduse în peste 40 de limbi şi 

credincioşii din aceste ţări pot studia 
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şi descoperi adevărurile Cuvântului 

lui Dumnezeu, precum şi noi 

posibilităţi de slujire în limba lor 

naţională. Bucuria schimbării vieţii 

şi a implicării în lucrare a celor care 

studiază Biblia inductiv îi ajută pe 

credincioşii de acolo să învingă 

greutăţile vieţii de zi cu zi şi să 

rabde plini de curaj persecuţiile de 

care au parte ca şi copii ai lui 

Dumnezeu.  

În timpul pregătirii lor, liderii sunt 

motivaţi să se implice în lucrare în 

biserica locală, şcoli publice, 

penitenciare, orfelinate, cluburi 

sportive, tabere de copii şi tineret, în 

misiune şi evanghelizări.  

Mia şi Costel Oglice organizează 

conferinţe, seminarii, călătorii 

misionare şi înfiinţează institute de 

studiu biblic inductiv. În prezent 

există 67 institute de studiu inductiv 

iar alte 21 sunt în proces de 

înfiinţare. De asemenea, au fost 

formaţi peste 291 de profesori din 

diferite ţări, care predau în aceste 

institute biblice spre slava lui 

Dumnezeu.  

De curând ne-am întors după trei 

luni de călătorii în Ucraina, 

România, Kirghizstan, Irak şi 

Turcia. Suntem încurajaţi să vedem 

entuziasmul celor care au înţeles 

puterea de schimbare a Cuvântului 

lui Dumnezeu şi să se implice în 

viaţa altora, chiar şi în împrejurări 

extrem de dificile.  

Ne bucurăm că aniversăm 20 de ani 

de la Revoluţie şi mulţumim 

Domnului pentru sprijinul primit în 

lucrarea care El ne-a încredinţat, 

deschizând uşi noi şi posibilităţi pe 

care nici nu le-am gândit. Privim cu 

uimire la lucrarea care Dumnezeu o 

face atât în România cât şi în alte 

ţări prin toţi aceia care au înţeles 

valoarea Cuvântului lui Dumnezeu 

şi a credinţei în Isus Hristos.  

Amintirile părtăşiei cu păstorii din 

România dinainte de 1989 şi după 

aceea ne fac recunoscători lui  

Dumnezeu pentru aceia care, prin 

viaţa şi mărturia lor, au schimbat 

cursul curentului, arătând curaj şi 

biruinţă. Ne rugăm pentru România 

şi viitorul ei în slujirea lui 

Dumnezeu şi pentru înrădăcinarea 

acestora în Cuvântul Său, ca ei înşişi 

să găsească adevărul, să dorească să 

se implice în facerea de ucenici şi să 

slujească cu credincioşie în puterea 

Duhului Sfânt.  

Mia şi Costel Oglice pot fi 

contactaţi pe email la adresa:    

costeloglice@yahoo.com iar 

informaţii mai multe despre 

lucrarea organizaţiei Precept 

Ministries în Romania pot fi găsite 

pe situl internet www.precept.ro 
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Valorile Bisericii: Închinarea şi 
Slujirea 

 

 

m acceptat să deschid ușa 

Bisericii noastre nu doar spre 

ceea ce se vede, serviciul divin 

sau alte slujiri, ci spre lucrurile care nu 

sunt vizibile în mod direct, ci indirect, 

valorile Bisericii și, în mod specific 

valorile Bisericii Golgota Constanta. 

Elementul fundamental în împlinirea 

menirii Bisericii este descoperirea din 

Cuvântul Revelat a setului de 

convingeri necesar unei Adunări Sfinte, 

a comunității celor născuți din nou și 

afirmarea, cât și articularea lor într-un 

context specific.  

Ceea ce iubim și cinstim, în mod real, 

este de fapt ceea ce lasă amprente în 

viața oamenilor, fie aspectele pozitive, 

fie aspectele negative. Din perspectiva 

Vechiului Testament termenul de 

valoare semnifică greutatea  pe care o 

are un anumit lucru sau persoană atunci 

când este cântărită, cât și „a aprecia“ 

sau „a ierarhiza valoric“. În Noul 

Testament semnificația lui este aceea de 

„cinstire“, „a cinsti“ (Mc.7:10), 

„recunoaștere“ (In.4:44),  „a evalua“, „a  

aprecia valoarea“ (Mat. 27:8-9). Fiecare 

adunare de credincioși a avut și are un 

set de convingeri cărora le-a conferit 

importanță sau prețuire prin 

materializarea lor  în practică. Astfel, 

valorie unei biserici reprezintă 

„cărămizile“ unei lucrări spirituale, cât 

și obiectivele pe care trebuie să le 

atingem în viața și lucrarea noastră. 

Acceptarea cât și aplicarea acestor perle 

biblice transpuse în lumea 

contemporană va conferi impact 

Bisericilor. Invitația pentru cititor este 

de a reflecta împreună la doar două 

valori Biblice, afirmate în mod explicit 

de Biserica Golgota Constanța, și 

anume, închinarea și slujirea.  

Slava Lui și Slava noastră  

Închinarea nu este altceva decât un 

răspuns, prin laudă și slujire, pe care 

omul il ofera lui Dumnezeu. Acest 

răspuns, necesar și așteptat, poate fi 

blocat chiar de inima și din inima 

noastră. Atitudinea inimii noastre față 

de noi și față de Dumnezeu dictează 

direcția pe care o va lua închinarea. 

A 
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Aceasta va fi, fie egocentrică, o 

închinare centrată pe noi, fie 

theocentrică, o închinare preocupată 

exclusiv de Dumnezeu. Chiar și atunci 

când rostim numele lui Dumnezeu 

putem să o facem de dragul nostru, 

profanând chiar cele mai sfinte acte ale 

închinării (mărturia personală, cântarea, 

studiul biblic, predicarea). Diferența 

constă între „a folosi“ și „a fi folosit“. 

A folosi lucrurile sfinte pentru a ne zidi 

altare sau platforme de unde să ne 

vedem noi mai bine este o închinare 

egocentrică, adică o închinare pentru 

gloria noastră. În închinarea 

theocentrică prevalează caracterul, 

lucrările și minunile lui Dumnezeu, și 

mai puțin mijloacele închinării.  

Mijloacele închinării nu sunt lipsite de 

importanță, dar acestea sunt de o 

importanță secundară.  

Astfel Biserica noastră afirmă că: 

1) Scopul suprem al închinarii este 

glorificarea lui Dumnezeu, atât în 

timpul serviciului public de închinare, 

cât și în trăirea credinciosului din 

fiecare zi. 

2) Participarea la închinarea 

publică nu presupune întâi de toate „a 

primi“, ci  „a da“. Credincioșii  biblici 

nu sunt consumatori de programe 

religioase, ci preoți-slujitori inaintea lui 

Dumnezeu.  

3) Cu precădere cei care slujesc în 

echipa de laudă și închinare nu trebuie 

să atragă „gloria“ (atenția) asupra lor 

înșiși prin îmbrăcaminte (modestie, 

simplitate, decență), înfățișare (cu bun 

gust), gesturi și stil (cu bun simț).  

În concluzie preocuparea fiecărui 

credincios, în mod individual și 

preocuparea întregii Adunări ar trebui 

să fie glorificarea lui Dumnezeu. 

Urmărirea acestui obiectiv va conduce 

la eliminarea anumitor atitudini şi 

elemente de disensiune  între cei 

credincioși.  

Cinstirea cu Buzele  

Cele două mari pericole pentru 

închinătorul din toate timpurile au fost: 

idolatria şi făţărnicia sau formalismul.  

Idolatria presupunea abandonarea 

adevăratului obiect al închinării prin 

înlocuirea acestuia cu unul fals. Omul 

dintotdeauna a dus bătălia pentru „Cui 

să mă închin?“ Cu toate că Dumnezeu a 

comunicat în mod clar pretenția Lui de 

a primi închinarea exclusivă de la 

ființele create de El, omul sub impulsul 

simțurilor sale a inventat dumnezei 

cărora să li se închine.  O altă „ispită“ 

sau „boală“ a închinării este 

formalismul. Acesta înseamnă a rămâne 

în perimetrul închinării față de 

Dumnezeu, practicând cerințele Lui, 

doar în exterior, fără o conștientizare și 

exprimare lăuntrică. Isaia descrie 

această închinare „cinstire cu buzele“ 

spunând: „Când se apropie de Mine 

poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi 

cu buzele, dar inima lui este departe de 

Mine, şi frica pe care o are de Mine, nu 

este decît o învățăturã de datină 

omenească“ (Isaia 29:13).  Atenția doar 

spre exprimarea exterioară conduce la o 

formalizare a închinării.  

Biserica noastră dorește să cultive o 

atmosferă de închinare familială și 

familiară, prin care înțelegem 

umătoarele:  

1) Închinarea trebuie să creeze o 

atmosferă de familie (familială), de 

apropiere a participanţilor de 

Dumnezeu şi unii de alţii, şi nu doar să 

confere acestora posibilitatea 

îndeplinirii datoriei de a participa la un 

serviciu religios.   
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2) Închinarea trebuie să fie 

familiară în sensul de a fi accesibilă 

tuturor participanţilor, de a se integra în 

aceasta, fără a cunoaşte în prealabil 

forma de închinare a Bisericilor 

Baptiste.  

3) Închinarea trebuie să menţină 

echilibrul dintre reverenţă  şi  familiar, 

dintre preocuparea după Dumnezeu şi 

pentru participantul la închinare, dintre 

antrenarea participanţilor la închinare şi 

dorinţa de anonimat a  unor vizitatori.  

4) Închinarea publică familiară 

trebuie să rămână inspiratoare în 

elementele ei, fără a deveni ofensatoare, 

intrigatoare sau manipulatoare.  

Doamne ajută-ne să nu Te cinstim doar 

cu buzele, ci cu întreaga inimă! 

Se caută preoți!  

Așa ar putea să sune anunțul pentru 

această vreme de criză, un anunț care 

lasă să se întrevadă o criză tocmai în 

preoție. Nu este vorba despre o ofertă 

de locuri de muncă cu calificări 

specifice, nici  despre o chemare la 

reconversie profesională. Nu este vorba 

de ierarhizări bisericești, de poziții 

conferite unora, ci despre o chemare 

adresată tuturor credincioșilor, o 

universalizare a preoției. Acesta este 

unul dintre bunurile câștigate și 

moștenite din și prin Reforma 

Protestantă, principiu care stă la 

fundamentul mișcării baptiste. Nu este 

un principiu născut din revolta 

poporului față de abuzurile clerului, 

fiind astfel un adevăr contextual, ci este 

adevăr care precede Reforma, 

așezându-se tocmai pe fundamentul 

învățăturii biblice.  Apostolul Petru 

scria: „Voi însă sunteţi o seminţie 

aleasă, o preoţie împărătească, un neam 

sfânt, un popor, pe care Dumnezeu și l-

a câștigat ca sã fie al Lui, ca să vestiţi 

puterile minunate ale Celui ce v-a 

chemat din întunerec la lumina Sa 

minunatã; pe voi, cari odinioară nu eraţi 

un popor, dar acum sunteţi poporul lui 

Dumnezeu; pe voi, cari nu căpătaserăţi 

îndurare, dar acum aţi cãpãtat 

îndurare.“ Primirea acestui dar al 

preoției nu este doar un privilegiu, ci și 

o responsabilitate. Am ajuns preoți prin 

convertire, prin schimbarea lucrată de 

Duhul Sfânt în mod personal în viața 

fiecărui credincios. Astfel, nu trebuie să 

așteptăm pe cineva ca să ne ofere slujba 

preoției, ci noi o avem deja. Această 

slujbă a fost câștigată  tocmai de 

Domnul Isus Hristos. Dar ce presupune 

această slujbă?  Mai întâi ea aduce cu 

sine dreptul fiecărui credincios de a se 

apropia de Dumnezeu, prin Domnul 

Isus, în mod direct fără un alt 

intermediar uman. Primirea unei astfel 

de legitimații de ”Preoție Împărătească” 

conferă accesul liber la cel mai înalt for 

al universului. În al doilea rând fiecare 

are dreptul, dar și responsabilitatea, de a 

oferi  „jertfe“ sau slujiri lui Dumnezeu.  

Așa cum spune apostolul Petru noi 

suntem zidiți în edificiul lui Dumnezeu, 

Biserica, cu scopul ca  să aducem jetfe 

duhovnicești plăcute lui Dumnezeu (1 

Petru 2:5). Aceasta este o 

responsabilitate universală, nu doar 

clericală. Toți avem  responsabilitatea 

de a lucra pentru Dumnezeu potrivit 

darului și chemării primite de la El.  Cei 

care au primit darul și încredințarea de 

a da învățătură și îndrumare nu sunt 

altceva decât o parte în această preoție 

universală.  

Oare folosim noi acestă onoare pe care 

am primit-o și lucrăm cu sârguință 

pentru Dumnezeu?  

O înțelegere corectă a învățăturii despre 

închinare și slujire va vitaliza viața 

personală și va energiza viața Bisericii.
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Recuperări: „Schimbă-ţi 
viaţa şi ai să schimbi 

lumea!” 

de Mihai Ciucă 

 

Readucem în atenţia cititorilor Almanahului MESAJ un interviu luat 

regretatului poet şi om politic Ioan Alexandru, cu ocazia Festivalului de 

poezie creştină: „La început era Cuvântul!” desfăşurat la Brăila în 

noiembrie 1991. 

Mesaj: Este binecunoscută atitudinea dumneavostră faţă de toţi creştinii, 

indiferent de confesiune. Cum de nu vă separaţi, asemenea multor altora, 

la adăpostul unor diferenţe doctrinare? Alţi oameni se împiedică în a avea 

părtăşie cu noi, evanghelicii, datorită faptului că există aceste diferenţe de 

doctrină. Noi admirăm la dumneavoastră faptul că nu vă poticniţi. Ne 

spuneţi care este secretul? 

Ioan Alexandru: Eu am scris o carte care se cheamă „Imnele iubirii” şi am 

făcut un studiu sistematic asupra valorilor creştine din primele veacuri până 

astăzi. Pot să vă spun că am dat peste texte ce reproduc limpede ceea ce a 

spus Mântuitorul, că iubirea este singura cale de mântuire. Avem un mare 

text al unuia dintre părinţii bisericii primare, care spune că inima caritabilă 

este o inimă care nu-l iubeşte numai pe aproapele ci şi pe vrăjmaşii lui 

Dumnezeu şi pe demoni. Cum să mă despart eu de cineva care se află în Isus 

Cristos, care Îl mărturiseşte pe Dumnezeu în Sfânta Treime? Este imposibil! 

Este o atracţie faţă de Trupul lui Dumnezeu care Îl mărturiseşte pe Cristos. 

Oare sunt eu pus  proprietar peste Împărăţia lui Dumnezeu să hotărăsc cine 

intră? Eu atâta pot să fac pe pământ: să iubesc! Încerc să iubesc cu toată 

inima şi fără făţărnicie pe toţi oameni. Unul L-a descoperit pe Dumnezeu 

într-un fel, altul într-alt fel, fiecăruia după darul şi după mângâierile Duhului. 

Eu nu voi judeca niciodată lucrurile acestea, iar cine poartă Scripturile cu El 

şi se roagă lui Hristos şi-a pus toate speranţele în Isus. Dar, de bună seamă, că 

eu trebuie să ţin la aproapele ca la un frate. Aceasta este încrederea sinceră pe 

care o port în inimă. 

M: În rândul colaboratorilor dumneavoastră, nu aţi întâlnit obiecţii, nu vi 

s-a reproşat acest lucru? 
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I.A.: Ba da! Am fost făcut în tot felul... Şi înainte şi acum, mi s-au adus tot 

felul de acuzaţii. Frunzele moarte cad, iar copacul creşte. Nu mă interesează 

lucrurile acestea. Sunt oameni care nu înţeleg că în ţara aceasta, tot ce se 

întâmplă, se întâmplă fiindcă e atâta necredinţă. Dacă şi cei care merg la 

biserică sunt dezbinaţi între ei, e o tragedie pentru poporul român. Trebuie să 

ne unim forţele, mai ales în studiu biblic. Dacă la ora de faţă se face un 

dicţionar al Vechiului Testament, folosindu-se specialişti din toate 

confesiunile, inclusiv mozaici şi necreştini, cum noi, creştinii, nu putem 

conlucra să facem o Universitate Creştină la Bucureşti? Şi să facem o ediţie 

nouă a Bibliei, mai serioasă decât celelalte, care să corespundă tuturor 

exigenţelor? Eu cred că viitorul acestui neam depinde foarte mult de 

înălţimea noastră sufletească  şi de dragostea noastră faţă de Isus Cristos şi de 

semeni, vom fi judecaţi după dragoste, nu după apartenenţa confesională. 

M: Referitor la Biblie, credeţi că traducerea Cornilescu, utilizată de noi, 

poate duce la rătăcire din punct de vedere spiritual sau conţine erori 

majore care pot genera interpretări greşite? 

I.A.: Eu cred că nu trebuie să ne limităm la o singură traducere. Biserica 

primară avea şase stâlpi, unde erau puse traducerile vremii. În greceşte, au 

fost scrise cinci - şase traduceri, imediat. Evreii înşişi au dat, unul după altul, 

comentariile. Latina are mai multe traduceri. Iar în limbile europene sunt o 

puzderie de traduceri. Noi absolutizăm traducerile, hai să zic, dintr-o lene a 

noastră: nu facem altele noi. Eu am avut prilejul, în Germania, să urmez 

cursurile de ebraică ale unuia dintre traducătorii ei. Aşa a fost acum 20 de 

ani... De atunci au apărut alte nenumărate ediţii ale Bibliei în Gemania. De ce 

să ne împotmolim într-o traducere? Inevitabil, oricărei traduceri îi scapă 

unele lucruri, pentru că orice traducere este o interpretare. Când una şi-a 

epuizat energiile, trebuie să vină alta să le reînnoiască. Când o roată îşi pierde 

zimţii, faci zimţi noi... 

M: Mi-a plăcut grija dumneavoastră când aţi tradus „Cântarea 

Cântărilor”, pentru acurateţea textului, în primul rând. 

I.A.: Da... Cum stiţi, eu lucrez la traducerea Bibliei şi sper ca, în câţiva ani, 

să o dau tiparului.  

M: Să vă ajute Dumnezeu! 

I.A. Ştiu că va fi ea însăşi o treaptă. Prefer să fiu citit de o generaţie, apoi să 

vină alţii să vină alţii să facă alta. Pentru generaţia mea, cred trebuie să fac. 

Mai ales din decembrie încoace sunt total neliniştit şi lucrez practic tot timpul 

pentru această nouă traducere. Eu lucrez de mult, de 20 de ani, cu studenţii pe 

texte, dar acum am intrat masiv în această lucrare.  
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M: În vechiul regim, comuniştii au încercat să ne distrugă pe noi, creştinii, 

indiferent de confesiune, pe toţi cei care aveam o relaţie personală cu 

Dumnezeu. În contextul actual, după această schimbare, ce rol credeţi că 

trebuie să aibă acest creştin în societate, având în vedere că suntem totuşi 

destul de puţini care dorim ca Împărăţia lui Dumnezeu să fie evidentă între 

noi? 

I.A.: Eu am mai spus că acum cei care se simt creştini să intre în viaţa 

socială, să fie în Parlament, cum sunt parlamentele europene, să intre în 

afaceri, în economie, etc. Ţara noastră va schimba sistemul socio-economic şi 

creştinii trebuie să devină oameni bogaţi, să fie şi proprietari creştini care să 

aibă grijă de muncitorii din jurul lor. De ce, tot felul de oameni care n-au 

scrupule morale, să aibă câştig, iar creştinii să fie marginalizaţi în continuare? 

Să luptăm să punem mâna pe ţară. Să punem mâna pe intreprinderi, căci aşa 

vor fi acolo oameni cinstiţi  şi de angajamentul creştinilor depinde acum 

viitorul României. Indiferent din ce confesiune sunt. Să-i văd miliardari, să-i 

văd milionari în România, să-i văd oameni bogaţi, să-i văd în Parlament, 

pentru că ştiu cum vor împărţi. Câtă vreme persoane fără scrupule morale 

pun mâna pe banii ţării, România va merge prost şi muncitorul va fi exploatat 

la sânge. Noi trebuie să ne pregătim acum să facem o lume mai dreaptă deât 

cea care a fost. Ni se va zice: ce s-a întâmplat? Dumnezeu a făcut o lume mai 

dreaptă, a împărţit drepturile, iar noi nu suntem capabili? Suntem puşi la o 

probă extraordinară şi cum a zis Isus: „de nu veţi fi mai buni decât cărturarii 

şi fariseii, nu veţi vedea Împărăţia cerurilor.“ 

M: Această referire este făcută privitor la implicarea noastră în viaţa 

socială, politică şi economică a ţării, dar pe plan spiritual cum credeţi că 

trebuie să acţionăm fiecare? Ce iniţiativă poate avea un creştin care se 

evidenţiază doar prin calitatea relaţiei sale cu Dumnezeu, nu prin studii, 

diplome, avere, poziţie socială sau politică? Ce poate face omul de rând, 

acolo unde l-a aşezat Dumnezeu pentru instaurarea Împărăţiei Sale? 

I.A.: Chiar şi un fir de nisip schimbă fizionomia mării... Cum poate un 

creştin, cât de simplu, schimba fizionomia unei societăţi? Uite, în blocul 

acela ultim, dacă este un creştin acolo care are Biblia - Cuvântul lui 

Dumnezeu - şi se roagă, să ştiţi că Dumnezeu personal intră în legătură cu 

acela. Nu poţi şti niciodată de dragul cui nu sfârşeşte Dumnezeu lumea 

aceasta. De dragul rugăciunii unui om simplu, om din nu ştiu ce anonimat 

provincial al unui sat sau al unui oraş sau al unei ţări! Fiecare ar avea o 

familie curată şi cinstită, ar avea nişte copii sănătoşi sufleteşte... Ar vorbi 

limba asta cu smerenie, ar vorbi limba română, ar fi aliniaţi la o coadă, 

aşteptând... cu bun simţ. Fiecare gest al nostru contează! România se va 

schimba pe măsură ce creştinii vor influenţa societatea. De ce sunt proaste 

produsele noastre? Pentru că, dacă nu te vede nimeni, faci ce vrei! Un creştin 

conştiincios face totul cum trebuie. Vedeţi, la noi, ce prost merge - şi-asta nu 
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numai din dezinteres material. Şi nu este spre mântuire... Cu ce scop fac eu 

asta? Eu mă mântui prin faptele mele. Credinţa, da! Dar credinţa cere fapte, 

spune Sf. Iacov. Nu am fapte, nu am credinţă! Dacă omul ar lucra cu speranţa 

mântuirii, n-ar lua bani pe degeaba. Se va schimba faţa României pe măsură 

ce se va creştina... 

M: Aşa este. Revista noastră îşi propune să pătrundă în mediul celor care 

nu au o relaţie personală cu Dumnezeu prin intermediul relevării valorilor 

culturale creştine – în special ale celor româneşti - şi prin informaţii, 

sperăm de bună calitate. Aţi vrea să adresaţi un mesaj direct cititorilor 

noştri? 

I.A.: Problema este aşa: nu te poţi mântui singur. Creştinii au convins şi au 

schimbat Imperiul Roman, au dizlocat lumea aceea, printr-un mod de 

comportament absolut nou. Ştiinţă de mare carte n-aveau ei, cum erau şi 

apostolii, aveau însă Duhul lui Cristos şi aceasta le-a schimbat viaţa. 

Schimbă-ţi viaţa şi ai să schimbi lumea! Asta vreau să-ţi spun, frate cititor: 

schimbă-ţi viaţa şi ai să schimbi lumea! În cuvinte puţine a făcut Dumnezeu 

lumile acestea - cuvinte puţine, dar o viaţă schimbată... Fă să iradieze Cristos 

din toate faptele tale, din privirea ta, în relaţiile tale cu oamenii... Şi mai ales 

în familia ta! Biserica Primară a fost făcută în familii. România se va schimba 

dacă fiecare casă va fi o biserică preacurată, vas al Duhului Sfânt, unde va 

veni Cristos să odihnească în fiecare seară şi dimineaţă. Să nu existe casă 

unde să nu fie rugăciune şi curăţenie. Şi se va schimba şi România! Am o 

mare speranţă că numai creştinii adevăraţi din România vor schimba faţa 

ţării. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
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Poezii 

 

Includem pentru cititorii Amanahului MESAJ 

un grupaj de poezii ale regretatului poet 

creştin Petru Dugulescu. Poeziile fac parte din 

volumul „Apus de Mileniu“. 

 
Definiţia speranţei 
 
Speranţa-i privirea credinţei 
Spre-o lume ce-acum nu o vezi. 
Deasupra hotarelor știinţei, 
Substanţa a ceea ce crezi. 
 
Speranţa e acea-ncredinţare 
Că ceea ce nu ai acum 
Aștepţi neclintit, cu răbdare: 
Răspunsul deja e pe drum. 
 
Speranţa e vis de fecioară 
Spre nunta de mâine privind, 
Ce nopţile lungi nu-l omoară, 
Nici apele mari nu îl sting. 
 
Dorinţa ce chinuie firea, 
Gemând sub adamic blestem, 
Dor ce-a-nsoţit omenirea, 
Ieșind din pierdutul Eden. 
 
E dorul ce poartă cocorii, 
Zburând către caldele ţări, 
Să-nfrunte furtuna și norii. 
E forţa ciudatei căutări. 

 
 
 
Când moartea își cere scadenţa, 
Și-ţi toarnă în suflet fiori, 
Speranţa îţi dă transcendenţa 
Și aripi îţi dă, ca să zbori. 
 

 

Definiţia credinţei 
 
Credinţa vie e doar una 
(Credinţe moarte-s câte vrei) 
În ea stă crucea și cununa, 
Pentru acum și-ntotdeauna 
A Mielului urmat de miei. 
 
Doar una e credinţa vie 
Și a fost dată celor sfinţi, 
Ca sfânt izvor de bucurie, 
Ca legământ și mărturie, 
Prin încercări și suferinţi. 
 
Credinţa-nseamnă-ncredinţare 
Și să nu fii religios. 
Să crezi în Dumnezeul care 
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L-a dat ca jertfă spre iertare 
Pe Fiul Său, Isus Hristos. 
 
Credinţa vie-i legătură 
Cu Dumnezeul nevăzut. 
Să porţi în tine-a Lui natură, 
Și-apoi, prin fapte și prin gură, 
Să-L faci la alţii cunoscut. 
 
Credinţa-n Logosul cel veșnic 
Se curăţește în cuptor. 
Și viaţa ta va fi un sfeșnic, 
Să lumine-acum și veșnic, 
Iar tu să fii moștenitor. 
 
Credinţa fără fapte-i moartă, 
E haina ce-o îmbracă mulţi. 
Ea e la modă și se poartă 
Dar nu-ţi deschide-a vieţii poartă 
Când de-aici ai să te muţi. 
 
Credinţa este o minune, 
Producătoare de minuni. 
Când o transformi în rugăciune, 
Nu-i forţă mai presus în lume, 
E curcubeu peste genuni. 
 
 
Definiţia iubirii 
 
Iubirea e ce poţi să dai, 
Ce aștepţi în schimb e lăcomie. 
Când dai, îţi strângi comori în Rai, 
Când ceri, ești slugă cu simbrie. 
 
Iubirea e ce poţi să faci 
Pentru vrăjmași și pentru frate, 
Să rabzi, să suferi și să taci 
Când ţii se face-o nedreptate. 
 
Din suflet de copil curat, 
În care nu mocnește ura. 
E locu-n care niciodat, 
Invidia nu-și cerne zgura. 
 

Iubirea-i rană sângerând 
Și întrebarea ce te miră: 
,,Cum, cei ce i-am hrănit pe rând, 
Ei tot pe rând mă răstigniră?” 
 
E mila ce-o parcurgi pe jos, 
Povară fără murmur dusă. 
Iubirea e obrazu-ntors 
Și haina demnităţii smulsă. 
 
Iubirea-i zâmbetul cel pui 
Pe faţa celui ce suspină, 
Când crucea altuia o sui 
Și-aprinzi în noapte o lumină. 
 
Iubirea este bobul bun, 
Care rodește doar când moare, 
E investiţia de acum 
Într-o recoltă viitoare. 
 
Iubirea e ce poţi să dai, 
Ce-aștepţi în schimb e lăcomie, 
Când dai, îţi strângi comori în Rai, 
Iar viaţa ta-i o poezie. 
 

 
Rugă pentru naţiune 
 
Există oare în Galaad 
Vreun leac de vindecare? 
Căci neamul meu este bolnav, 
Și rana lui e mare. 
 
Se cere leac vindecător, 
Se cere o minune 
Să vindece al meu popor, 
Româna naţiune. 
 
Există-un doctor priceput 
Să-i oblojească rana? 
Că-l doare – așa cum n-a durut, 
Și-l chinuie Satana. 
 
Prin ciuma roșie trecuţi 
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În noua libertate, 
Ucidem pruncii nenăscuţi, 
Mânaţi de voluptate. 
 
Incesturi, crime, sodomiţi, 
Abundă prin ziare. 
Suntem o casă de smintiţi, 
În plină destrămare. 
 
În ţara cu guvern corupt, 
Parlamentari, miniștri, 
Ca din pământ au apărut 
Miliardari siniștri. 
 
Ne vrem o ţară de creștini 
Și-o afirmăm din gură, 
Dar de Hristos suntem străini, 
La fel și de Scriptură. 
 
În blocuri triste, cenușii, 
Bătrânii mor de foame, 
Uitaţi de stat și de copii. 
O, fie-Ți milă, Doamne. 
 
Te rog pentru poporul meu, 
Pentru al Tău sfânt Nume, 
Căci rana lui miroase greu 
În ţară și în lume. 
 
Ascultă-ne din cerul Tău, 
Tămăduiește ţara! 
Ne mântuiește de cel rău, 
La fel ca la Gadara! 
 
Ridică Doamne-acest blestem! 
Redă-ne bucuria! 
Ne-ascultă ruga, fă un semn, 
TREZEȘTE ROMÂNIA! 
 

 
 
Rugăciune pentru Basarabia 
 
Suspină Nistrul, geme Prutul 

Prin noaptea lungii-nstrăinări 
Iar mama-l plânge pe recrutul, 
În glia ţării dintre ţări. 
 
Cu foșnet transilvan Carpaţii 
Încărunţiţi de așteptări,  
Își cheamă-ntru unire fraţii 
Din toate cele patru zări. 
 
O Mare Neagră de durere 
Și-o Dunăre de rugăciuni, 
Așteaptă-n ceas de priveghere 
Minunea marilor minuni. 
 
O, Basarabie frumoasă, 
Pământ cu oase de străbuni, 
Îmbracă-ţi haina de mireasă, 
Gătește-te să te cununi. 
 
Tu vatră a durerii mute, 
Bătătorită de străini,  
Îl rog pe Domnul să ne ajute 
Să fim o casă, nu vecini. 
 
 
 
Neamului meu 

Eu n-am fost atunci în Gabata 
Când greaua sentinţă s-a dat, 
Dar știu că și eu, ca și tata, 
Îl am ca strămoș pe Pilat. 
 
Eu nu L-am lovit nebunește, 
Cu pumn noduros, grosolan; 
Dar simt că și-n mine zvâcnește 
Prin vremi, acel sânge roman. 
 
Noi n-am fost când gloata nebună 
Strigând, pa Baraba-a ales; 
Dar suntem citaţi împreună, 
În marele lumii proces. 
 
Români suntem astăzi sub soare, 
Născuţi din ai Romei soldaţi 
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Și zic: decât alte popoare, 
Noi suntem mai mult vinovaţi. 
 
O limbă latină și dulce 
Ne-a dat Dumnezeu să vorbim; 
Ca scrisul de-atunci de pe cruce, 
Ușor să putem să-l citim. 
 
Romanii, pieiră din lume, 
Cu scurgerea vremii s-au dus ... 
Dar noi le-am luat mândrul nume 
Și sfânta credinţă-n Isus. 
 
Istoria bimilenară 
Un nume și-un crez ne-a păstrat; 
Iar soarta când le-a fost amară, 

Acestea tărie ne-au dat. 
 
Și dacă martirii-n arene, 
Plătiră al lor sânge ca preţ, 
Să nu inventăm alte scene 
Urmând strămoșescul dispreţ! 
 
Să nu îi mai fim iar vrăjmașul 
Ce cuiele-n mâini I-a bătut! 
Ci să-L proclamăm ca sutașul, 
Ca primul roman ce-a crezut! 
 
Români, de pe glia străbună, 
Vă-ntoarceţi sub cruce-napoi! 
Primiţi, răspândiţi Vestea Bună- 
Fiţi bravi, Dumnezeu e cu noi! 

 

 

 

Chemarea în slujire  

 

Am fost crescut şi educat în familia lui 

Ion (Nică) şi Nadejda Malancea. L-am  

cunoscut şi văzut pe Domnul lucrând cu 

putere în biserica păstorită de tatăl meu, 

din satul Antoneşti, Ştefan Vodă. 

Credinţa neclintită, curajul şi dedicarea 

tatălui meu mi s-au sculptat adânc în 

memorie, atât mie cât şi tuturor celor ce 

l-au cunoscut ca şi un adevarat viteaz al 

Domnului. Cred ferm că tatăl meu a 

fost  slujitorul potrivit la timpul şi locul 

potrivit pentru lucrarea deosebită, la 

care a fost ferm convins că Domnul l-a 

investit. 

Probabil persecuţia, greutăţile slujbei, 

ale familiei mari, cu 11 copii a 

părintilor mei şi regimul sovietic şi-au 

lăsat amprenta adîncă asupra dedicării 

mele pentru o lucrare pastorală pe care 

n-aş fi dorit-o şi acceptat-o niciodată, 

dacă chemarea din partea Domnului nu 

ar fi fost suficient de evidentă şi 

convingătoare. În toamna anului 1990, 

când afacerile mele erau în succes, am 

început să înţeleg clar, că Dumnezeu 

vrea altceva de la mine.  

În vara anului 1991 chemarea 

irezistibilă a lui Dumnezeu m-a făcut să 

mă dedic total pentru lucrarea spirituală 

şi să las afacerile, chiar dacă erau de 

succes şi îmi plăceau foarte mult, 

asigurându-mi tot ce-mi trebuia 

material, casă nouă, maşină nouă, două 

servicii bune, etc.  
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În toamna anului 1991 am fost acceptat 

la Universitatea Emanuel din Oradea, 

Facultatea de Teologie Pastorală. 

Pe 2 ianuarie 1992, în timp ce afară 

începuse să fulguie uşor, am urcat în 

maşină cu soţia mea Ludmila şi cei 

patru copii ai noştri, Alina, Dina, Nelu 

şi Nicoleta, am agăţat remorca cu 

pianul copiilor şi bagajele, atâta cât au 

mai încăput. Am traversat graniţa prin 

toată mulţimea de formalităţi 

birocratice moştenite de la sovietici. 

Apoi am traversat România, 

delectându-ne de splendorea munţilor 

înzăpeziţi, dar deosebit de periculos de 

călătorit cu maşina încărcată până la 

refuz, plus şi remorca în perioada de 

iarnă. Ajunşi la Oradea, ne-am  stabilit 

cu chirie pentru patru ani. 

Aici a fost o şcoală a pregătirii pentru 

un bun început de lucrare. Dumnezeu 

mi-a creeat un context în care am fost 

înconjurat de oameni deosebiţi. Am 

crescut spiritual şi intelectual dar, în 

acelaşi timp a fost şi ca o şcoală a 

smereniei. Am absolvit în 1995. 

Anul 3 şi 4 de studii, la timpul de 

închinare cu familia, vinerea seara, am 

avut un timp de rugăciune pentru a afla 

ce vrea Dumnezeu sa facem ca familie, 

în lucrarea Lui, după absolvire. 

Am avut oferte convenabile să rămân 

pastor în România, până copiii 

absolveau şcoala, lucru care ne plăcea 

la toţi. Le-am spus fraţilor, chiar dacă 

îmi place mai mult aici şi aş vrea să 

rămân, inima mea va fi acolo şi va bate 

pentru Basarabia, unde nevoia spirituală 

este mult mai mare. Dumnezeu ne-a 

pregătit terenul, arătându-ne clar că ne 

vrea cu gelozie pentru Sine să plantăm 

o biserică română în cartierul Botanica 

din oraşul Chişinău. 

Am văzut cum ne-a deschis uşi pe care 

trebuia să intrăm şi ne-a închis uşi prin 

care nu trebuia să intrăm. Soţia mea 

Ludmila şi familia m-au urmat cu 

credincioşie şi mi-au fost primul ajutor 

şi sprijin în lucrare, după Dumnezeu şi 

Cuvântul Său.  

În Chişinău am avut invitaţii de la 

ambele biserici române existente atunci, 

ca să lucrez alături de pastorii 

responsabili. Am stat ferm în chemarea 

de plantator de biserici, asociindu-mă 

viziunii pastorului Vasile Bînzari, care 

împreună cu fraţii Victor Loghinov şi 

Victor Popovici mi-au dat 

binecuvîntarea pentru a planta a treia 

biserica română în cartierul Botanica 

din Chişinău. 

Binecuvântări în lucrare 

Am fost invitat să predau limba engleză 

la liceul Nicolae Iorga, unde învăţau 

copiii noştri. Tot atunci am început să 

predau un curs facultativ la 

Universitatea Tehnică din Chişinău, pe 

care l-am conceput şi l-am numit: 

„Rolul Bibliei în viaţa intelectualului 

contemporan“.  

A fost un curs care ne-a adus mulţi 

studenţi la întâlnirile noastre, pe care 

începuserăm să le ţinem în 

apartamentul nostru, făcând studiu 

biblic. 

Apoi am închiriat sala de festivităţi a 

liceului Mihai Eminescu. În timpul 

săptămânii aveam programe cu filme 

creştine, la care veneau mulţi tineri. 

Am început să ne adunăm şi duminica. 

La început o dată, apoi de două ori pe 

duminică. Ne adunam pentru închinare, 

rugăciune şi studiu.Timp de doi ani ne-

am adunat în sala de festivităţi a acestui 

liceu. 
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Deja aveam nevoie de un spaţiu special  

pentru biserică, această sală mai era 

folosită si de şcoală pentru diverse 

activităţi, în urma cărora trebuia să 

facem curat şi permanent să amenajăm 

sala pentru intâlnirile bisericii. 

Familia  pe care Dumnezeu ne-a dat-o 

chiar de la inceput, Bojoncă Veceslav şi 

Eugenia ne-a pus la dispoziţie o 

proprieteate a lor, o sală folosită 

anterior pentru educaţia leninistă din 

cadrul unui bloc de locuit, pentru a ne 

petrece adunările acolo. Era un spaţiu 

pe care l-am reparat, modificat şi unde 

încăpeau 100 de scaune. Aceasta era o 

soluţie temporară pentru noi, iar în 

decurs de un an de zile, sala a devenit 

neîncăpătoare. Botezurile le făceam la 

alte biserici din oraş. Şcoala duminicală 

o făceam într-o şcoală din apropiere. 

Vedeam nevoia unui spaţiu mai mare, 

continuam să ne rugăm pentru un loc al 

nostru de închinare,  mai încăpător. 

Dimineţile mi-am făcut obicei să merg 

prin cartier, să mă rog pentru oamenii 

din blocuri şi, totodată, uitîndu-mă după 

locuri mai potrivite unde am putea să ne 

adunăm, cu chirie sau un teren potenţial 

pentru a construi ceva. 

De multe ori ieşeam împreună cu soţia 

şi ne rugam ca Domnul să ne arate un 

loc. La început ne gândeam împreună 

cu pastorul bisericii „Sfânta Treime“ 

din Bucureşti, Vasile Taloş, să aducem 

o capelă de metal şi să o instalăm în 

curtea casei mele pe care o cumpărasem 

recent, dar primăria nu ne-a permis. 

Atunci am început să căutăm alte 

posibilităţi, să cumpărăm ceva gata sau 

să construim. Am avut mereu piedici 

din partea  autorităţilor, care nu vroiau 

să ne dea un loc bun pentru biserică. Ne 

rugam cu biserica ca Domnul să ne 

călăuzească şi în acesta privinţă.  

Mă rugam mereu: „Doamne, de ce în 

oraşul acesta toţi cei care vor să facă 

birturi, discoteci sau cluburi de noapte 

au cele mai bune locuri din oraş, dar 

noi, copiii Tăi  ne multumim cu 

resturile şi ne ascundem prin toate 

găurile, de parcă am fi nişte infractori?“ 

Am închiriat alt spaţiu, sala de 

festivităţi a unui institut, la care, în 

centrul scenei era bustul lui Lenin. La 

primul serviciu de închinare era la noi 

în vizită Directorul executiv RAM 

Romania, Petrică Drăguşanu. Am dat 

bustul jos şi am pus crucea de lemn în 

locul lui. Atunci am avut şi ordinarea 

primului pastor de tineret, a  primului 

diacon şi a primului misionar. 

Într-o dimineaţă, în timp ce mă rugam 

pentru cartier, mergînd în jurul 

blocurilor de locuit, am văzut pe gardul 

unei clădiri de pe bulevardul principal 

Dacia, (nr. 13) scris for sale, adică de 

vânzare în limba engleză. Acesta era un 

cinematograf nefinisat, care se numea 

Pacea. M-am rugat acolo cu soţia şi am 

zis: 

„E timpul să facem ceva frumos în ţara 

asta comunistă şi să ne unim mai mulţi 

creştini pentru asta.“ L-am contactat pe 

episcopul Uniunii Baptiste Victor 

Popovici, care s-a bucurat mult, apoi tot 

consiliul Uniunii Baptiste, care au fost  

de acord, în urma încurajării de către 

pastorul Bob Jackson, preşedintele 

R.A.M. (Romanian American Mission) 

şi m-au binecuvîntat pentru acest 

început.  

Cu ajutorul Domnului, prin intermediul 

mai multor biserici române şi 

americane, a unor persoane şi 

organizaţii creştine, biserica „Sfânta 

Treime“ a obţinut Victoria, fiind total 

conştienţi că diavolul nu va ceda uşor 

acest punct strategic. Dar  trebuie să 

spun că am trecut prin multe încercări şi 
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nenumărate atacuri din partea 

diavolului, a cărui proprietate se 

pretindea a fi acest cinematograf.  

Începînd cu vara anului 2001, bordul 

R.A.M. România, încurajat şi de 

pastorul Iosif Ştefănuţi şi de Cristi 

Chivu, au trimis în fiecare an echipe de 

misiune. Am început mai multe puncte 

de misiune în ţară şi în afara ţării, 

colaborând cu mai multe biserici. 

Am progresat pe ambele fronturi şi cu 

construcţia şi cu lucrarea spirituală. 

Având clădirea aceasta mare, am văzut 

multe posibilităţi de a lucra pentru 

Evanghelie şi am văzut aici oportunităţi 

de lucrare. Acest local imens şi plin de 

posibilităţi l-am văzut ca şi un centru 

creştin multifuncţional în fiecare zi, nu 

doar la sfârşit de săptămână. L-am 

numit „Centrul Creştin Sfânta Treime“. 

Am început  mai multe proiecte pentru 

a îndeplini cât mai eficient şi relevant 

Marea poruncă şi Marea însărcinare a 

Mântuitorului şi Domnului nostru Isus 

Hristos. 

Acum funcţionează în cadrul lui o 

bibliotecă şi o librărie creştină, o clasă 

de calculatoare  şi o  cafenea creştină. 

Organizăm tabere de zi cu copii, în 

curtea localului, concerte în faţa 

clădirii, fiind facilităţi date de poziţia 

clădirii pe bulevardul principal. 

Organizăm campanii de evanghelizare 

prin sport: competiţii la volei, baschet, 

fotbal, şamd. 

Ne-am propus ca scop să ajungem cu 

Evanghelia în fiecare scară din 

blocurile din cartierul Botanica. 

Obiectivul final este ca in fiecare scară 

să se deschidă o inimă, care să 

primeasca Evanghelia. Şi o uşă pentru a 

accepta un grup de partaşie, studiu 

biblic şi rugăciune.  

În acelaş timp nu ne oprim din a echipa 

misionari şi plantăm biserici în 

localităţile unde nu există prezenţă 

evanghelică.  

Încă suntem în construcţie. În prezent 

lucrăm la deschiderea unei clinici 

stomatologice, a unei gradiniţe, a sălii 

de mese cu 250 de locuri şi a unui 

spaţiu de cazare a misionarilor. 

Fie ca Dumnezeu să fie glorificat prin 

toate aceste lucrări şi oportunităţi pe 

care ni le-a dat pentru a duce 

Evanghelia generaţiei în care ne-a 

chemat să-L slujim. A Lui să fie toată 

Gloria, prin Biserică în puterea Duhului 

Sfânt, cu meritele Domnului Isus 

Hristos de la crucea Golgotei, din neam 

în neam, până va fi să revină EL să ne 

ia acasa! 

Amin. 

Alexandru Malancea este din 

Republica Moldova, a urmat 

cursurile Universităţii Emanuel din 

Oradea şi în prezent păstoreşte 

Biserica Sfânta Treime din 

Chişinău, biserică pe care a plantat-

o după terminarea studiilor. 
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