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tunci când Dumnezeu i-a scos pe evrei din robia egipteană, le-a cerut 

acestora să nu uite niciodată unde au fost şi cum au scăpat de acolo, 

îndemnându-i astfel să rămână aproape de El, Cel care e dispus să le 

poarte de grijă în continuare, indiferent de dificultatea 

circumstanţelor. Deşi exodul evreilor a avut loc pe fondul unei confruntări 

incredibile, în care ei au avut doar simplul rol de spectatori, la scurtă vreme 

după aceea, memoria acelor evenimente a început să pălească şi au început 

primele cârtiri, culmea, la amintirea unor lucruri pe care le lăsaseră în urmă, 

împreună cu Egiptul.  

La mii de ani distanţă, românii se aflau într-o altă robie, fiind practic fără de 

speranţă după zeci de ani de totalitarism feroce. A venit Revoluţia din 

Decembrie 1989 şi, prima constatare a oamenilor din Timişoara şi Bucureşti 

a fost că „Dumnezeu este cu noi!“ A fost un gen de recunoaştere spontană a 

faptului că nu noi, ci providenţa divină a fost cea care a îngăduit prăbuşirea 

sistemului şi intrarea noastră în vremuri de libertate.  

Ca şi în cazul evreilor, după ceva vreme, România s-a umplut de religiozitate 

dar s-a golit de prezenţa lui Domnului. Rolul Său în eliberarea noastră s-a 

estompat pe măsură ce a trecut vremea şi, cu paşi mărunţi dar siguri, oamenii 

au început să-L ignore cu desăvârşire. 

Comemorăm în această vreme douăzeci de ani de la momentul Revoluţiei. 

Pentru unii dintre noi lucrurile sunt extrem de vii. Mai cunoaştem încă părinţi 

ale căror lacrimi nu s-au uscat încă, jelind după copiii lor care s-au jertfit 

pentru libertate. Pentru alţii mai tineri, Revoluţia este doar istorie, precum 

războaiele mondiale, Unirea, etc.  

Prin paginile acestui almanah dorim să atragem atenţia oamenilor înspre 

Dumnezeul eliberator care şi-a arătat dragostea faţă de noi în nespuse rânduri, 

inclusiv la Revoluţie, căruia i-am răspuns cu indiferenţă, minimalizând, ba 

chiar uitând rolul Său extraordinar în istorie şi în vieţile noastre. Se cade să 

ne oprim din alergare şi să privim spre El, cu recunoştinţă, încercând să 

facem un exerciţiu de imaginaţie: oare ce ar fi însemnat pentru noi o 

istorie fără Revoluţia din Decembrie 1989?  

A 
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Manifest tipărit pe 22 Decembrie 1989 la Timişoara 
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Cum am trăit decembrie 1989 

 

m sunat la colegul 
şi prietenul meu 
pastorul Dugulescu 

Petru să aflu ce se 
întâmplă la Timişoara, iar 
el, cu durere, mi-a relatat 
evenimentele ce se 
derulau sub şenilele 
tancurilor şi tirurile 
mitralierelor.  

„Timişoara este sub 
asediu!“ Odată cu cuvintele lui am 
auzit în telefon tirul unei mitraliere şi 
amândoi am izbucnit în hohote de 
plâns şi am spus: „Petrică, este trist ce 
se întâmplă, dar cred că acesta este 
începutul sfârşitului comunismului în 
România!“  

Era după amiaza zilei de 20 decembrie 
1989 - ştiam că telefonul era ascultat 
de securitate. În ziua următoare, 
întorcându-mă din misiunea pastorală 
în judeţul Tulcea, am mers întâi să 
vizitez un frate avocat, Păun Virgil, cu 
care discutam des despre lipsa 
drepturilor credincioşilor din ţară. Deşi 
parcasem maşina mai departe de 
apartamentul fratelui, când am ajuns la 
maşină, două roţi fuseseră dezumflate 
şi, imediat, o patrulă militară înarmată 
m-a înconjurat, iar o maşină de miliţie 
cu sirena pornită s-a oprit în dreptul 
maşinii mele. 

Am fost informat că asupra mea este 
eliberat un mandat de arestare. S-a 

făcut percheziţie asupra 
maşinii, fără a se găsi 
literatură creştină, decât 
Biblia personală, şi mi-au 
poruncit să îi urmez la 
sediu. Am acceptat, dar 
mai întâi am cerut să duc 
maşina în faţa casei 
parohiale, căci este 
proprietatea familiei 
noastre, întrucât la 

percheziţie nu s-a găsit nimic care să 
incrimineze proprietatea ei. Văzând că 
insist, un miliţian m-a ajutat să umflu 
roţile maşinii. 

În acest timp, comandantul securităţii a 
chemat echipajul în altă parte a 
oraşului, pentru că se împrăştiau 
manifeste... „dar ce să fac cu pastorul 
Ştefănuţi?“ I s-a răspuns: „Este sub 
arest la domiciliu până dimineaţă când 
va fi ridicat!“ 

Pe 22 decembrie a început revoluţia la 
Bucureşti şi în câteva oraşe mari din 
ţară printre care şi Brăila. După ce am 
văzut la televizor, în direct, ce se 
întâmplă, împreună cu alţi fraţi ne-am 
unit cu mulţimea de oameni care 
mergea spre Primărie, jubilând, plină 
de bucurie. Este de nedescris euforia 
care se manifesta în mulţimea de 
manifestanţi. Când am ajuns la 
Primărie, mai mulţi oameni aruncau 
tablourile lui Ceauşescu şi fluturau 
steagul ţării din care s-au decupat mai 
târziu însemnele comuniste.  

A 
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Pe 23 decembrie, o mare mulţime de 
oameni era adunată din nou în faţa 
Primăriei şi a Prefecturii. Noii lideri ai 
Frontului Salvării Naţionale au decis să 
invite şi un preot care să vorbească 
mulţimii. Întrucât nu s-a găsit nimeni 
disponibil, cineva le-a spus: „De ce nu 
invitaţi pe pastorul Ştefănuţi să aibă un 
mesaj pentru mulţime?“ M-am adresat 
mulţimii, îndemnându-i la credinţă în 
Dumnezeu, Cel care ne-a izbăvit de 
Ceauşescu şi le-am spus că această 
libertate este darul dragostei lui 
Dumnezeu arătată în preajma 
Crăciunului. Apoi am întrebat 
mulţimea: „Ce vom face cu această 
libertate pe care Dumnezeu ne-a 
dăruit-o? O putem folosi în bine sau 
rău şi i-am îndemnat din nou să ne 
apropiem de Dumnezeu şi de Cuvântul 
Sfintei Scripturi, 
încheind prin 
rostirea rugăciunii 
domneşti Tatăl 
Nostru“. În timp ce 
alţi vorbitori se 
adresau mulţimii,  
m-am alăturat noii 
conduceri formate, 
FSN, care a dorit să 
facă ceva pentru 
mine ştiind, 
recunoscând că am 
fost persecutat, am suferit în timpul 
comunist. Le-am spus foarte hotărât: 
„Nu doresc nimic pentru mine, ci dacă 
vor să facă ceva pentru Dumnezeu şi 
pentru oraş să îmi ofere un teren 
pentru construcţia unei biserici şi 
pentru proiectele sociale pe care 
Dumnezeu mi le-a pus pe inimă“.  

A urmat diversiunea cu teroriştii, în 
urma căreia mulţi oameni au murit şi 
alţii au suferit. Familii întregi au fost 

devastate de durere; tineri nevinovaţi 
au murit pentru libertate. Singurul 
copil al unei familii din biserica noastră, 
fiul lui Vasile şi Didina Piroşcă, a plătit 
cu viaţa în contul libertăţii noastre. 
Răducu lucra la Şantierul Naval şi a fost 
chemat în rândul gărzilor muncitoreşti 
în noaptea de 23 Decembrie, să-şi facă 
datoria pentru ţară; s-a reîntors acasă a 
doua zi, la orele 13 pentru masă şi 
odihnă. Atunci a auzit din nou 
gloanţele ucigaşe ale celor care se 
opuneau schimbării regimului, s-a 
sculat şi a plecat voluntar, fără să mai 
asculte de îndemnul părinţilor care-l 
rugau stăruitor să rămână acasă, 
deoarece îşi făcuse datoria o zi şi o 
noapte. În acea seară de 24 Decembrie 
a fost împuşcat în faţa Primăriei.  

Acela a fost cel mai trist Crăciun al 
bisericii noastre. A doua zi, familia a 
avut voie să ridice trupul de la morga 
spitalului şi a avut loc serviciul de 
priveghi. Atât la priveghi, cât şi a doua 
zi la înmormântare au venit alături de 
rude şi membrii bisericii, colegi de 
serviciu şi prieteni iar cortegiul funebru 
a fost însoţit de militari care asigurau 
paza. 

Imnurile crestine, citirea şi explicarea 
Scripturii, în contextul durerii, au 
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copleşit inimile iar pentru cei ce s-au 
încrezut şi se încred în Isus ca 
Mântuitor şi Domn, exista mângâiere şi 
speranţă, chiar în faţa gropilor 
deschise, pentru că există Înviere! 

Am înţeles mesajul pe care Dumnezeu 
mi l-a transmis prin aceste evenimente, 
că trebuie să preţuim libertatea, plătita 
cu preţ de jertfă şi să folosim 
oportunităţile create pentru slujirea Lui 
şi a semenilor noştri. Credinţa creştină 
trebuie să fie arătată prin fapte ale 
iubirii - durerea cea mai mare acum, 
după 20 de ani de la Revoluţie este că 
foarte mulţi nu au învăţat să preţuiască 
această libertate şi o folosesc în mod 
nefast, înmulţind răul în societatea 

românească. Unde suntem după 20 de 
ani din punct de vedere politic, 
economic, social şi religios? Este timpul 
ca fiecare, în dreptul lui, să-şi facă 
datoria; este timpul pentru adevărata 
schimbare. 

Iosif Ştefănuţi este din Brăila, fiind 
căsătorit cu Mia cu care are trei copii, 

Ovidiu, Beniamin şi Iulia. A păstorit 
timp de 35 de ani Biserica Baptistă 
„Sfânta Treime” din Brăila, până la 

mijlocul lui 2009 când s-a retras din 
pastoraţie din cauza problemelor de 

sănătate. A slujit în bordul Alianţei 
Evanghelice din România, cât şi în cel al 
Uniunii Baptiste şi a iniţiat o sumedenie 

de proiecte pe plan local şi regional.

 

 

Martirii Revoluţiei Române 
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Revoluţie... cu Rezoluţie 

 

upă aproximativ 20 de ani 

de la Revoluția din 

Decembrie 1989, încă mai 

păstrez în memorie evenimentele 

acelor zile, evenimente care m-au 

marcat și au dat o turnură nouă vieții 

mele. Habar nu aveam eu când am 

pășit pentru prima dată în Brăila, în 

Septembrie 1989, pentru a-mi 

satisface stagiul militar, că după trei 

luni de zile, în Decembrie, o 

REVOLUȚIE mă va determina să 

fac cea mai importantă 

REZOLUȚIE din viața mea. În timp 

ce aștern pe hârtie aceste cuvinte, 

fiori reci îmi pătrund în inimă, când 

mă gândesc la noaptea geroasă de 

23 Decembrie a anului 1989, noapte 

în care am fost luați de camioanele 

armatei din unitatea militară unde ne 

desfășuram activitatea și duși 

împreună cu colegii mei în centrul 

orașului Brăila, la Primărie și 

Prefectură, cu scopul de a apăra și 

proteja bunurile aflate în 

patrimoniul acestora de mulțimea 

dezlănțuită care dorea să pătrundă în 

clădirea administrativă cu gândul de 

a distruge tot ce ar fi putut să mai 

amintească de comunism. La sosirea 

militarilor mulțimea adunată în 

piață, a început să freamăte de 

bucurie și, din piepturile descătușate 

a  miilor de brăileni se auzeau 

cuvinte precum: „Armata e cu noi!, 

Libertate! Libertate!...“ În câteva 

minute, zeci de militari au ocupat 

clădirea administrativă a orașului. 

La toate intrările, pe holuri, în sălile 

de ședințe și în toate birourile au 

fost repartizați militari, având 

ordinul ca nimeni din exterior să nu 

aibă acces. Am stat în clădirea 

aceasta trei zile și trei nopți, fără a 

avea posibilitatea să ne odihnim sau 

să ne schimbăm ținuta. Eram tot 

timpul în alertă și nu știam ce se 

putea întâmpla în clipa următoare. 

În cea de-a treia seară petrecută 

acolo, în jurul orelor 20:00, am 

simțit că nu-mi mai pot ține ochii 

deschiși din cauza oboselii 

acumulate și pentru că locul meu de 

supraveghere era un hol în capătul 

căruia se afla sala de ședințe a 

Prefecturii, mi-am zis că acolo 

D 
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trebuie să fie un loc bun unde pot 

ațipi puțin. I-am spus colegului meu 

că vreau să mă odihnesc puțin și 

dacă vine căpitanul să mă trezească. 

Am intrat apoi pentru prima dată în 

sala aceea și m-am bucurat când am 

văzut scaunele acelea confortabile. 

M-am așezat pe unul dintre rânduri, 

m-am întins pe spate, având în mâini 

și la piept pistolul mitralieră încărcat 

cu muniție de război. Am adormit în 

următoarele secunde. Nu știu câte 

minute am dormit, tot ce-mi 

amintesc este faptul că m-am trezit 

brusc și îngrozit de zgomotul 

infernal al pistoalelor mitralieră, 

fiind prima dată când armata a 

deschis focul în zilele acelea. Pentru 

moment nu am realizat ce se 

întâmplă, am crezut că visez și că 

am un coșmar, însă împușcăturile și 

spaima m-au trezit la realitate. Când 

am înțeles că se trage; că nu mă uit 

la un film despre război, ci eu 

însumi sunt protagonist în acest 

film, m-am ridicat de pe scaunele 

acelea, am strâns cu putere arma de 

la piept și m-am retras în colțul din 

spate, de unde priveam pe fereastră 

la ploaia de gloanțe (trasoare) care 

brăzdau văzduhul. În toată clădirea 

lumina pe timpul nopții era oprită, 

iar ordinul comandantului pentru 

toți militari era ca pe timpul nopții 

fiecare să stea la postul său, pentru a 

nu risca să fie împușcat. Amintindu-

mi de ordinul căpitanului, am rămas 

în sala de ședințe fără a avea 

posiblitatea să mă întorc la postul 

meu. Am auzit apoi cum una din 

ușile sălii se deschide și am înțeles 

că afară în piață au fost  deja 

împușcate câteva persoane. Din  

vorbele celor care au intrat în sală, 

am înțeles că cineva a dat ordin ca 

toate cadavrele celor împușcati să 

fie aduse în sala aceasta. În 

întunericul încăperii nu puteam 

distinge siluetele celor care intrau și-

i aduceau pe cei împușcați. Am 

realizat însă că îi puneau în față, pe 

masa de prezidiu. Când am înțeles 

că locul în care mă aflam s-a 

tranformat într-un fel de morgă, 

groaza a pus și mai mult stăpânire 

pe mine. Îmi spuneam că trebuie să 

fac cumva să ies de acolo. În timp 

ce-mi adunam tot curajul să fac 

lucrul acesta, am auzit cum cele 

două uși ale sălii în care eram se 

deschid și o voce strigând: „Trageți 

în sala de ședințe, teroriștii au intrat 

acolo!“. În următoarele momente 

armele automate ale câtorva colegi 

au fost îndreptate spre încăperea în 

care mă aflam. Am văzut apoi cum 

gloanțele ricoșau din structura de 

metal a scaunelor în toată încăperea. 

M-am culcat pe parchet și așteptam 

să fiu străpuns de gloanțe în clipa 

următoare. De la un cartuș trasor, 

perdeaua de pluș a încăperii a luat 

foc. Când am văzut lucrul acesta mi-

am zis că acestea sunt ultimele 

minute din viața mea. Focul s-a 

extins cu repeziciune și la scaune și 

venea tot mai amenințător spre 

spatele sălii, în locul unde mă 

găseam. Sala a început să se umple 

de fum și nu mai puteam respira. 

Masca de gaze o lăsasem afară, pe 

hol, la locul unde fusesem repartizat 

de căpitan. Am început să plâng și 

să mă rog lui Dumnezeu, în timp ce 

șiroaie de lacrimi îmi brăzdau 

obrajii. Nu voi uita niciodată 

rugăciunea aceea, pentru că ea este 

un punct de referință pentru viața 
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mea. I-am spus lui Dumnezeu: 

„Doamne, Dumnezeule, numai Tu 

mă poți salva din infernul acesta, nu 

vreau să mor aici. Nu pot să vin în 

fața Ta cu mâinile goale. Nu am 

câștigat nici un suflet pentru Tine. 

Te rog salvează-mă și îți jur că mă 

voi dedica în întregime lucrării Tale. 

Tu știi că din cei nouă copii ai 

familiei noastre, eu sunt cel mai 

mic, și mama mă iubește enorm de 

mult. Te rog să o 

scutești de 

suferința aceasta 

de a-și vedea 

copilul într-un 

sicriu!“ În timp ce 

mă rugam 

Domnului, așa 

cum nu mă mai 

rugasem niciodată 

până atunci, am 

auzit glasul 

căpitanului meu, 

care folosea un 

megafon pentru a 

fi auzit, spunând:  

„Opriți focul! 

Opriți focul! În 

camera aceea nu 

sunt teroriști, sunt 

colegii voștri!“ 

Apoi căpitanul a 

venit în pragul 

ușii și ne-a chemat afară. Era acel 

căpitan în al cărui birou lucram la 

unitate, fiind „scribul“ lui. Mi-a dat 

o îmbrățișare și mi-a spus că se 

bucură că sunt în viață și că la etajul 

superior doi colegi de la unitatea 

noastră fuseseră împușcați în acele 

momente, în care și eu am simțit 

fiorii morții. Acestea au fost 

momentele de cotitură din viața 

mea, iar promisiunea aceasta pe care 

o făcusem atunci a început să-mi 

vină mereu în minte în anii care au 

urmat. Mă trezeam uneori noaptea și 

aveam ochii umezi, simțind cum 

parcă o voce lăuntrică îmi spune: 

„Hei Peter, ești în viață. Eu ți-am 

ascultat rugăciunea, acum este 

timpul ca și tu să-ți respecți 

juruința.“  Îmi venea mereu în minte 

cuvintele Scripturii: „...împlinește-ți 

juruințele făcute 

Celui Prea Înalt“  

(Ps. 50:14b) sau 

„dacă ai făcut o 

juruință lui 

Dumnezeu, nu 

zăbovi să o 

împlinești, căci 

Lui nu-I plac cei 

fără minte; de 

aceea împlinește-

ți juruința pe care 

ai făcut-o“ 

(Eclesiastul  5:4). 

Am învățat pe 

măsura ce trecea 

timpul, că 

Dumnezeu nu te 

lasă să uiți și va 

găsi mereu 

prilejul să-ți 

amintească de 

ceea ce ai promis. 

M-am regăsit în cele din urmă 

discutând cu Dumnezeu și rugându-

L să-mi deschidă o ușă prin care să-

mi împlinesc juruința. Au trecut 

aproape patru ani de la momentul 

rugăciunii mele și credeam că 

Dumnezeu mă va lăsa în pace. Am 

descoperit însă că nu este nimeni 

mai perseverent ca El și că toate 

lucrurile se întâmplă exact în timpul 

În anii serviciului militar 
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stabilit de El.  Pentru mine acest 

timp a fost când, într-o Duminică, 

după serviciul divin de dimineață, 

pastorul Iosif Ștefănuți m-a invitat 

pe mine și pe soția mea, Mariana, la 

el acasă să luăm masa împreună. 

După ce am servit masa, pastorul 

Stefănuți, mi-a prezentat o scrisoare 

primită de la Alianța Evanghelică 

din București, prin care se solicita 

bisericilor evanghelice să trimită la 

București câteva persoane din 

biserică, care urmau să fie instruite 

cum să facă evanghelizare de la om 

la om, folosind metoda Evangelism 

Explosion. Am simțit atunci că 

aceasta este ușa deschisă pentru 

mine ca să-mi împlinesc juruința 

făcută Domnului și să mă implic în 

lucrare. Am participat la acest curs 

care a durat o săptămână, am dat 

apoi un test, după care conducerea 

Alianței de atunci m-a întrebat dacă 

aș vrea să mă implic în lucrarea 

aceasta și să fac același lucru pe care 

l-au făcut ei cu mine, și anume să 

instruiesc membrii din bisericile 

evanghelice din zona Brăila – 

Galați, cum să facă evanghelizare de 

la om la om. Am cerut un răgaz să 

vorbesc cu pastorul meu, după care 

voi da un răspuns. I-am spus 

pastorului Stefănuți de posibilitatea 

aceasta și de faptul că Alianța are un 

sponsor pentru proiectul acesta 

pentru o perioda de 18 luni. L-am 

întrebat atunci: „Bine, dar după 

perioada de 18 luni ce voi face? 

Dacă plec acum din armată (pe 

atunci lucram în armată), nu mă mai 

pot întoarce“.  Nu voi uita niciodată 

răspunsul pastorului Stefănuți: „Eu 

nu sunt Dumnezeu ca să știu ce se 

poate întâmpla mâine, ceea ce știu 

cu siguranță din experiența mea de 

slujitor al lui Dumnezeu este că, în 

toți anii aceștia de când Îl slujesc am 

avut întotdeauna ceva de mâncat și 

ceva de îmbrăcat și cum mi-a purtat 

mie de grijă, tot așa o va face cu 

oricine Îl slujește“. Siguranța din 

vocea pastorului și zâmbetul de pe 

fața lui m-au făcut să înțeleg că 

aceasta este voia Domnului pentru 

mine, așa că a doua zi mi-am 

prezentat demisia din armata și m-

am înrolat în armata slujitorilor lui 

Dumnezeu.  Din ziua aceea și până 

astăzi mă antrenez zi de zi, având un 

singur scop în minte: să fiu plăcut 

Căpitanului meu și destoinic pentru 

orice lucrare bună. 

Tu cum stai cu juruințele făcute 

Domnului? 

Mă rog ca Domnul să producă multe 

Revoluţii spirituale pentru ca toţi 

copiii Lui să facă Rezoluţii sfinte. 

Un soldat aflat încă în misiune pe 

pământ, 

Petrică Drăgușanu  

Petrică Drăguşanu este căsătorit cu 

Mariana şi au împreună doi copii, 

Raul şi Andi. În prezent Petrică 

slujeşte ca pastor în biserica pe care 

a plantat-o în Ianca, jud.Brăila.
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Revoluţia spirituală din viaţa mea 

 

  

M-am născut în orașul Brăila în anul 
1958 prin voia Domnului. M-am 
pregătit pentru I.A.T.C. București cu 
actorul Florin Piersic și am cunoscut 
bunătatea și profesionalismul în 
spațiul actoriei românești. L-am avut 
ca profesor pe marele actor Amza 
Pellea care mi-a fost ca un tată și în 
casa căruia eram binevenit 
întotdeauna. Scriu aceste lucruri 
pentru a înțelege cei ce citesc 
această mărturie că Domnul a avut 
cu mine un plan și s-a folosit de 
oameni mari în viața mea. 

În anul 1982 am terminat facultatea 
și am fost repartizat la Baia Mare. În 
următorul an am luat Marele Premiu 
la Gala Tânărului Actor. Am jucat în 
9 filme românești, având în 3 dintre 
ele rol principal. Am cunoscut mari 
actori și regizori care mi-au 
influențat viața artistică. 

În decembrie 1989 eram la Arad. 
Tinerii din acest oraș mă cunoșteau 
din filme și de pe scenă. În timpul 
revoluției au fost alături de mine în 
lupta pentru libertate. Am ieșit în 
stradă în 21 decembrie 1989 
dimineața la orele 10:30. Aradul a 
fost al doilea oraș al României, 
după Timișoara, în Revoluția 
Română.  

Am stat în stradă două zile și o 
noapte manifestând pașnic 
împotriva lui Ceaușescu. Am fost 
considerat liderul Revoluției din 

Arad. Prin puterea lui Dumnezeu 
am organizat oamenii. Nu am știut 
ce-i aceea frică, foame și sete. Am 

avut o putere uriașă asupra mea. 
Atunci am simțit puterea rugăciunii. 
Două zile și o noapte i-am îndemnat 
pe manifestanți să se roage. Am 
stat în genunchi pe piatră. Numărul 
celor ce se aflau în piața din fața 
Primăriei din Arad a ajuns la 
100.000. Acei oameni m-au iubit și 
mi-au cerut să preiau conducerea 
județului Arad. Am intrat în Consiliul 
din Arad și am fost fost ales 
președintele C.F.S.N. Arad, apoi 
președintele C.P.U.N. Arad. După 
preluarea conducerii în 22 
decembrie 1989, seara, a început 
diversiunea în toată țara. În Arad au 
murit 19 oameni și alți 34 au fost 
răniți. S-a tras zi și noapte timp de o 
săptămână. Dumnezeu m-a 
cercetat în mod deosebit prin 
moartea lui Gruber Geza, împușcat 
în cap în Consiliul din Arad. Era un 
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tânăr frumos care avea familie și 
demonstrase alături de mine.  

La scurt timp a murit și doctorul 
Șerban care avea funcție de 
conducere în C.F.S.N. Arad. A mers 
în vizită la o pacientă și a fost 
înjunghiat de soțul acesteia. 
Moartea lui a fost pentru mine al 
doilea semnal de alarmă.  

Cel de-al treilea bărbat care a fost 
omorât a fost șoferul meu 
Constantin Bătrâna. Am bătut 
șoselele Europei împreună și era 
alături de mine când trebuia să 
merg la ședințele Parlamentului din 
București în primele luni ale anului 
1990.  

Prin moartea celor trei bărbați, 
Dumnezeu mi-a arătat că pot muri 
oricând și eu.  

Am participat apoi la o campanie de 
evanghelizare unde a predicat 
Cuvântul Domnului americanul Don 
Caer. Ne-a întrebat cine dorește să-
și predea viața Domnului Isus 
Hristos. Am ridicat mâna cu toată 
convingerea. 

Dar adevărata întoarcere la Domnul 
a avut loc în iulie 1990, după 
moartea șoferului meu, Constantin 
Bătrâna. Părăsisem conducerea 
Consiliului din Arad. Eram 
amenințat cu moartea la telefon; de 
asemenea pe stradă. Am început să 
beau pentru a uita dramele trăite și 
pentru a mă relaxa la nivelul minții. 
Mâinile îmi tremurau când mâncam, 
deși nu aveam decât 32 de ani. 
Noaptea aveam coșmaruri, eram 
extrem de neliniștit. În această stare 
m-am întors la Domnul cu lacrimi, 
neputând să mai trăiesc așa cum v-
am istorisit.  

Din clipa în care mi-am dăruit viața 
Domnului Isus, mâinile mele au 
revenit la starea lor normală, ca în 
vremurile când făceam tenis de 
câmp de performanță. Nu am mai 
avut nevoie să beau nimic. De 19 
ani nu am mai băut alcool. Am 
primit o pace în inimă care m-a 
adus echilibrul dorit. 

M-am botezat în anul 1991, la 
Pâncota. Dorel Popa a fost cel ce 
m-a botezat. A făcut acest lucru 
pentru mine și pentru un subofițer 
care avea ordin să tragă în 
demonstranți. Iată deci în apa 
botezului victima și călăul. Eu 
puteam fi victima acestui subofițer. 
După ce m-am botezat, Dumnezeu 
m-a îndemnat să socotesc timpul în 
care a avut loc acest act simbolic.  

Am intrat în apa botezului în ziua de 
3, în luna a 3-a, cu 3 luni și 3 
săptămâni fără 3 zile înainte de a 
împlini vârsta de 33 de ani. Cifra 3 
este cifra Domnului. La 33 de ani El 
a murit pentru mine. Slavă lui 
Dumnezeu pentru acest răspuns.  

Apoi am început să predic 
Evanghelia. Am mers în multe locuri 
și am vorbit despre Revoluție și 
despre ce mi-a făcut Domnul. Din 
anul 1995 lucrez la Radio Vocea 
Evangheliei. Am înregistrat peste 
2600 de mesaje. Am prezentat 
2100 de mesaje ale pastorului 
Charles Stanley din SUA. Timp de 
10 ani am studiat doar Biblia. Din 
anul 1992 până în 2000 am lucrat 
ca evanghelist. 

Am revenit în teatru în anul 2000 
pentru a lupta în lumina Domnului în 
acest spațiu cultural atât de viciat. 
Satan m-a atacat de multe ori și 
foarte divers. Dar Domnul Isus nu 
m-a lăsat. 
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Din anul 1991 le-am predicat 
Evanghelia părinților mei. Le citeam 
deseori și le explicam versete 
dificile. Mama mea  s-a botezat în 
anul 2000, iar tatăl meu în 2003. 
Pastorul Iosif Ștefănuți a avut un rol 
important în familia noastră. El mi-a 
botezat părinții. Tot el mi-a 
înmormântat tatăl în anul 2004. 

Plin de dragoste a predicat Sfânta 
Scriptură prin cuvinte și fapte. A 
lăsat o impresie puternică în familia 
mea. Părinții mei au avut un respect 
deosebit pentru fratele Iosif. Eu am 
fost primit întotdeauna cu multă 
căldură la Biserica Baptistă ”Sfânta 
Treime” din Brăila. Aici s-a ridicat o 
clădire superbă spre slava 
Domnului. Alături de ea este o 
clinică creștină. Fratele Iosif 
Ștefănuți a fost folosit în mod 
excepțional de Dumnezeu în 
această lucrare. 

Alături de mama mea vin cu drag în 
biserica ”Sfânta Treime”. Aici recit 
poezii, depun mărturie sau dau 

îndemnuri pentru credincioși. 

Din păcate fiica mea Maria 
Margareta nu s-a întors încă la 
Domnul. Vă rog să vă rugați pentru 
ea. Îmi doresc enorm să intre în 
slujba Mântuitorului. 

Pentru tot ce a făcut și va mai face 
pentru mine Îl laud pe Dumnezeu și 
vă îndemn să apreciați timpul 
libertății și al chemării în Împărăția 
lui Dumnezeu. 

Slăvit să fie Domnul Dumnezeu! 

Valentin Voicilă s-a născut în 
Brăila, în urmă cu 51 de ani şi s-a 

dedicat actoriei, terminând 
facultatea la IATC, studiind printre 

alţii cu Florin Piersic şi cu Amza 
Pellea. Revoluţia l-a găsit la Arad, 

pe baricade, fiind ales preşedinte al 
CFSN Arad. De-a lungul carierei 

artistice, a jucat în nouă filme 
româneşti, printre care Undeva în 
Est, Damen Tango, Liceenii, ş.a., 

precum şi în nenumărate piese de 
teatru. 

Scutierii, faţă în faţă cu manifestanţii, la Bucureşti 
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Calea Girocului 

 

 

A fost o cale a Girocului –  
Care mi-a brăzdat conștiinţa. 
O vie-a Dolorosei noastre 
În care mi-am botezat fiinţa, 
Urcând spre culmea istoriei. 
 
Atunci în seara aceea cu cer sângeriu, 
Lătrau într-una căţelele, 
Cădeau năvalnic stelele, 
În sufletul meu pustiu –  
Acolo pe Calea Girocului. 
 
Trec zilnic pe Calea Girocului, 
Ca un pelerin tăcut spre locul –  
Unde copiii își uitaseră jocul, 
Unde copiii se jucau cu focul, 
Pentru ultima dată. 
 
Acolo pe Calea Girocului, 
Copilăria s-a întâlnit cu moartea... 
Iar libertatea s-a întâlnit cu tancurile –  
Și au învins cei slabi 

 
Murind și crezând.  
 
Călătorim de mult pe Calea Girocului –  
Și încă nu am ajuns la capătul ei; 
Și nu știm câţi au fost nevinovaţii miei, 
Care cu vocile lor curate 
Au strigat alături de inima mea: 
,,LIBERTATE”. 
 
Da, mă întorc în timp pe Calea Girocului, 
Spre  acel Crăciun trist al mieilor –  
Și vreau să știu cine și unde sunt 
măcelarii lor –  
Ei, care aruncaseră în grabă cuţitul, 
Luând toiagul de păstor. 
 
Atunci, la acel Crăciun românesc, 
Auzeam suspinul fecioarei Maria; 
Și mamele din Betleem cum bocesc, 
Iar Dumnezeu Se-ntorcea în România 
Intrând în Timișoara – Pe Calea Girocului.

 

Piaţa Operei din Timişoara, 17 decembrie 1989 
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După douăzeci 
de ani 

 

-am născut exact la 
două decenii după 

bătălia de la Stalingrad. 
Cu douăzeci de ani înainte de 

venirea mea pe lume, România 
era o monarhie constituţională, 

condusă cu mână de fier de 
către mareşalul Ion Antonescu, 
într-un război năucitor, purtat 

alături de Germania nazistă, 
împotriva Rusiei bolşevice.  

Una dintre primele mele 
amintiri sociale se referă la un 

moment în care mă aflam pe-o 
stradă principală din Brăila, 
împreună cu mama, când am 

observat deodată o schimbare 
bruscă în dinamica pietonală şi, 

surpriză, am văzut că mulţi 
oameni începuseră să plângă, 

unii dintre ei chiar în hohote. În 
scurt timp mama a aflat ce se 
întâmplase: la radio se 

anunţase moartea lui Gheorghe 
Gheorghiu Dej. 

Mi-am trăit copilăria într-o ţară 
care evident „construia“ 

socialismul. Din clasa a doua 
am fost făcut pionier şi treaba 
asta era luată foarte în serios 

de către colegii mei. Era o 
chestie de prestigiu să fii făcut 

pionier în prima serie din clasa 
ta, aşa cum fusesem făcut şi eu 

şi, îmi amintesc că mai târziu, 
pe la 14 ani, când tata mi-a 

ţinut un curs „live“ de istorie 
practică, petrecând cu mine o 
zi întreagă pe străzile Brăilei şi 

împărtăşindu-mi lucruri extrem 
de interesante despre locuri, 

clădiri şi oameni, cu acea 
ocazie m-a dus la un cimitir 
evreiesc, special ca să-mi arate 

mormântul unui copil, elev 
eminent, care s-a sinucis 

undeva în anii 50-60 fiindcă, 
din cauza originii sale nu a mai 
fost făcut pionier în prima 

serie. 

Ce vreau să spun este că, în 
anii copilăriei mele, cel de-al 
doilea război mondial era un 

eveniment despre care citeam 
doar în revista Magazin Istoric; 

Regele Mihai era un personaj 
mitic, exilat parcă pe lună, aflat 
la o distanţă istoric intangibilă; 

Armata Roşie era 
„eliberatoarea“ noastră, având 

şi un monument impunător în 

M 
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cimitirul local şi nu mai exista 
nici o urmă de proprietate 

privată, poate cu excepţia 
sifonăriei lui moş Grama de pe 

Călăraşi, aproape de Barieră. 
Acesta fusese „pe vremurile de 
tristă amintire“ cum glumeam 

noi, un negustor cumsecade şi 
prosper, căruia, la 1948, i se 

naţionalizaseră toate bunurile şi 
aşa ajunsese să 
locuiască cu chirie 

într-una din fostele 
lui case. În plus a 

avut mult de 
suferit, fiind bătut 
de mai multe ori în 

beciurile miliţiei, 
bănuindu-se că 

ascunde niscaiva 
cocoşei de aur. 

Printr-o minune 
neînţeleasă de 

nimeni, moş Grama 
îşi păstrase 
independenţa de 

sistem, operând în 
regim privat o 

sifonărie cu 
echipamente 
antice, unde opream în drum 

spre şcoală pentru a bea un 
sirop cu sifon cum nu mai 

există astăzi, siropul fiind făcut 
în casă de soţii Grama, după o 

reţetă secretă, fiind natural 
100%. 

În acei ani, noi toţi, cu mic cu 
mare, eram înrolaţi în sistem. 
La şcoală, la serviciu, la 

şedinţele de instructaj politic, la 
cele de sindicat, cu ocazia 

vizitelor Celui mai Iubit Fiu, ne 
vedeam supuşi de treabă. Nu 

era obligatoriu să crezi în ce se 
vorbea, important era să te 

comporţi în aşa fel încât să 
transmiţi semnale că eşti de 

acord. Chiar dacă ştiai bine că 
nu eşti de acord, chiar dacă 
ştiau şi ei că nu eşti de acord, 

chiar dacă ştiai sigur că ei ştiu 
despre tine că nu eşti de acord 

şi, evident chiar dacă ştiai că ei 

ştiu că tu ştii că ei ştiu că tu nu 
eşti de acord, totul era în 

regulă dacă te comportai ca şi 
cum ai fi fost de acord. În fond, 

comunismul îşi dorea ca fiecare 
individ să fie supus, 

manipulabil şi, mai ales, să ştie 
de frică. 

Da, e adevărat că acasă, de 
mic copil ascultam Radio 
Europa Liberă. E adevărat că 

părinţii şi rudele mele m-au 
ajutat să fiu „lămurit“ cum stau 

lucrurile în realitate. E adevărat 
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că în cercuri intime discutam pe 
şleau despre lucruri care cu 

ceva ani mai devreme ar fi 
condus spre temniţă, şi nici 

acum nu ar fi produs ceva bun, 
şi este adevărat că Biserica a 
fost dintotdeauna ceva care 

prin natura ei nu făcea parte 
din sistem... transpira din toţi 

porii că aparţine Împărăţiei. 
Totuşi, în ciuda acestor lucruri 
am crescut, fiind educat să fiu 

supus sistemului, să am grijă 
ce vorbesc cu unul şi cu alţii, să 

nu spun nimănui ce discutam în 
casă şi să fiu atent la orice, 
avertizat periodic că pot exista 

consecinţe dramatice pentru 
viitorul meu. 

Acum, la douăzeci de ani de la 
Revoluţie, mărturisesc că am o 

profundă admiraţie pentru 
capacitatea comuniştilor de a-şi 

urmări ţelurile. Cred, din toată 
inima, că au fost geniali. 

Până am venit eu în această 
lume, au avut grijă să şteargă 

urmele lumii care a existat cu 
doar două decenii mai înainte. 
Nu mai exista proprietate 

privată, nu mai exista 
capitalism, nu mai existau 

partide politice, nu mai exista 
niciun fel de libertate, toată 
lumea defila supusă în sistem, 

dorinţa de a fi pionier stârnea 
pasiuni care uneori puteau 

conduce chiar la sinucidere şi, 
culmea, lumea plângea pe 
stradă că a murit Gheorghe 

Gheorghiu Dej, cel care, dacă 
ar mai trăi, ar trebui judecat 

pentru crime împotriva 
umanităţii. Nimic din lumea în 

care am crescut eu nu mai 
aducea aminte de lumea în 

care au crescut părinţii mei. 
Părea că toate sunt aşa de la 

facerea lumii. Este meritul 
comuniştilor că au reuşit 
această „performanţă“ într-un 

timp atât de scurt. 

A venit Revoluţia şi Dumnezeu 
a îngăduit o perioadă de 
libertate şi de har în viaţa 

noastră şi a ţării noastre. Mă 
uit acum retrospectiv la ce am 

făcut ca naţiune, ca Biserică şi 
ca indivizi în aceşti douăzeci de 
ani şi sunt tare trist când fac 

această evaluare. În mod 
evident am fost mult mai lipsiţi 

de eficienţă în comparaţie cu 
comuniştii, fiindcă nu am reuşit 
să ne decomunizăm în această 

vreme, nici să eliminăm tarele 
remanente, adânc înrădăcinate 

în toate sferele vieţii. 

În domeniul politic am 

falimentat în a împlini 
Revoluţia, refuzând aplicarea 

Punctului 8 al Proclamaţiei de 
la Timişoara, dându-le tot lor, 
activiştilor de partid, sarcina de 

a ne conduce. Toţi preşedinţii 
noştri au fost secretari PCR, 

oameni care au slujit în mod 
nemijlocit la implementarea 
fostului sistem. La fel, toţi cei 

care au avut poziţii cheie în 
guvernarea ţării noastre au fost 

nomenclaturişti sau copii de 
nomenclaturişti, oameni care 
au fost beneficiari ai sistemului 

trecut, în dauna milioanelor de 
oameni oprimaţi şi ţinuţi în frâu 

cu ameninţarea terorii.  
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Fără o asanare morală a clasei 
politice nu se poate vorbi de un 

mediu politic curat în România. 
Comuniştii au trimis la Gherla, 

la Canal şi la moarte toată 
clasa politică anterioară. Noi n-
am reuşit nici măcar să ii 

trimitem la pensie pe ei, 
darămite să le cerem socoteală 

de ce au făcut înainte. 

Am fost mereu adormiţi cu 

laitmotivul: „nu există alţii mai 
buni“ şi, din păcate, le-a ieşit 

pasienţa, fiindcă, cu supunere 
am înghiţit hapul. 

Eşecul adoptării Punctului 8 al 
Proclamaţiei de la Timişoara a 
fost victoria Contrarevoluţiei 

române. Am fost lăsaţi să 
credem că am învins dar de 

fapt am fost învinşi. Am fost 

lăsaţi să credem că ţara s-a 
eliberat, dar a fost doar o 

rocadă de scaune, s-au 
schimbat măştile şi scenariul, 

în spate păpuşarii au rămas 
aceiaşi. Încă odată am făcut 
ceea ce am fost programaţi să 

facem, bucurându-ne că ne-a 
crescut raţia de libertate. 

Da, în această perioadă am 
intrat în NATO, am aderat la UE 

şi părem a face parte din lumea 
bună, dar acestea nu s-au făcut 

pentru că avem vreun merit, ci 
pentru că există nişte interese 
geopolitice superioare care 

cereau o reaşezare a forţelor. 
De data aceasta am avut parte 
de un context favorabil. Atât şi 

nimic mai mult. Cu acelaşi 
calcul rece cu care la Yalta ne-

au dat pe mâna ruşilor, astăzi 
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Vestul ne-a deschis o uşă, 
fiindcă aşa le dictează 

interesul.  

Singurul lucru definitoriu este 
că am ratat iremediabil 
reformarea clasei politice din 

România şi va dura probabil 
zeci de ani până când vom 

avea şi noi o clasă politică 
nevirusată, eliberată de tarele 
sistemului comunist. 

În domeniul economic aveam 

toate premizele pentru 
realizarea unui adevărat boom. 
România nu avea datorie 

externă, ba chiar avea ceva 
bănuţi în cont. Agricultura, la 

nivelul tehnic care era, 
producea mai mult decât acum 
iar industria beneficia din 

belşug de mână de lucru 
calificată şi ieftină, necesitând 

doar retehnologizare. Aveam 
însă nevoie de o tranziţie 
rapidă la o economie de piaţă 

funcţională, care să încurajeze 
investitorii să vină înspre noi.  

Când au preluat puterea, 
comuniştii au naţionalizat 

industria şi proprietăţile private 
printr-un decret, schimbând 

peste noapte sistemul. În 
câţiva ani au colectivizat şi 
agricultura, prin mijloace foarte 

neortodoxe, punând stăpânire 
pe tot pământul oamenilor. 

Nouă ne-au trebuit vreo zece 
ani până să înţelegem, prin 
experienţe dureroase, că 

economia de piaţă nu e doar o 
sintagmă, menţinând atâta 

amar de vreme un fel de 
socialism de stat, corupt şi 

găunos, prin care am secătuit 
toate resursele disponibile, 

doar pentru a prelungi o boală 
cronică. Boala lor! 

Lucrurile nu merg bine nici 
acum, fiindcă avem un stat 

care protejază structuri de tip 
mafiot, implicate în 

contrabandă, trafic de influenţă 
şi interese de grup, stat în care 
cei sus puşi nu slujesc 

intereselor naţiunii ci 
intereselor clanului din care fac 

parte. De aceea actele de 
guvernare nu sunt administrate 
spre dezvoltarea economică, 

spre încurajarea sectorului 
privat şi a liberei iniţiative, spre 

asanarea mediului de afaceri şi 
spre asigurarea unui cadru 
legal optim ci avem parte de 

dispoziţii buimace, care se bat 
cap în cap, ţintind cu 

neobrăzare spre mulgerea cu 
randament maxim pe termen 
scurt a sectorului economic, 

fără niciun regret dacă aceasta 
înseamnă sufocarea lui şi 

urmată de o risipire deşănţată 
a banului public. 

La rând vine justiţia, care este 
unul dintre domeniile cele mai 

deficitare în România de azi. În 
primul rând am tot avut parte 
de legiuitori care şi-au urmărit 

doar interesele, generând un 
cadru legal buruienos, greu de 

înţeles de către omul fără 
experienţă juridică, care dă 
bătaie de cap chiar şi juriştilor 

cu ani buni de practică. În al 
doilea rând, nu a existat voinţă 

politică de aplicare a legilor şi 
de împlinire a actului justiţiei, 



 20 

în aşa fel încât acesta să 
imprime respectul necesar. 

Dacă comuniştii au confiscat 
proprietăţile peste noapte, noi 

nici în douăzeci de ani nu am 
reuşit să le dăm înapoi, iar 

multe dintre ele, cum ar fi 
acelea ale Bisericii Greco-
Catolice, nici măcar nu ne 

propunem să le retrocedăm. Ce 
succes poate avea instaurarea 

unei economii de piaţă când 
sistemul îşi bate joc faţă de 
ideea de proprietate? Nu dăm 

decât cale liberă 
comportamentului de tip mafiot 

şi economiei subterane. 

Dacă comuniştii au trimis în 

închisoare sau la moarte toată 
clasa politică, anihilând-o, noi 

nu am reuşit încă să pedepsim 
pe cei care au tras la Revoluţie, 

provocând atâtea victime. Este 
strigător la cer cazul 
generalului Stănculescu, cel 

care a condus armata la 
Timişoara în săptămâna 

Revoluţiei, condamnat într-un 
târziu la 15 ani de închisoare şi 
eliberat imediat pe motive 

medicale, care a fost filmat 
cum îşi pierde vremea jucând 

jocuri de noroc într-un cazinou 
bucureştean. Nu-i aşa că ei îşi 
bat joc de noi, pe faţă? Şi nu-i 

aşa că noi toţi respectăm 
scenariul lor, fără să ne abatem 

de la el? 

Există voci care strigă, dar 

strigă în pustie... dacă ne 
aducem aminte şi înainte erau 

Familia Piroşcă, lângă monumentul care comemorează jertfa brăilenilor căzuţi la Revoluţie, printre 
care se află şi singurul lor fiu, Răducu 
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asemenea voci... lăsate în mod 
strategic să se audă, să nu zică 

nimeni că nu există şi opoziţie. 

Cel mai tare doare stagnarea 
pe tărâm spiritual şi regretul că 
Biserica Română nu şi-a 

împlinit 100% menirea în aceşti 
ani trecuţi de la Revoluţie. Aş fi 

nedrept dacă aş închide ochii la 
tot ce s-a realizat. Putem 
observa lucrări măreţe şi 

rezultate spectaculoase, dar ele 
se datorează unor oameni 

vizionari, sau unor biserici şi 
organizaţii vizionare. Per 
ansamblu, glasul Bisericii ca 

instituţie divină a fost însă 
extrem de anemic.       

În primul rând Biserica a 
falimentat în a-şi spăla acele 

haine murdărite pe vechiul 
regim. S-a considerat că se 

poate merge înainte fără 
probleme, dar pur şi simplu nu 
se poate. Până la urmă s-a 

coborât în penibil, cu 
desconspirări făcute pe 

Internet şi cu analize făcute de 
persoane total necalificate 
pentru aşa ceva. Se cere 

justiţie şi se strigă ameninţător 
spre cei care n-au avut puterea 

să recunoască că au fost frânţi 
de sistem. Cunoscând 
problema, Biserica ar fi trebuit 

să pregătească din 1990, cu 
grijă, un cadru duhovnicesc de 

mărturisire, reconciliere şi 
restaurare. 

Acum se aud tot felul de acuze 
viscerale şi cei ce le aruncă se 

simt îndreptăţiţi să o facă. 
Deocamdată nimeni nu pare a 

fi interesat unde este 
Dumnezeu în toată treaba asta. 

Fiindcă, păcatul cel mare comis 
de cei care au fost frânţi nu a 

fost împotriva fraţilor lor ci 
împotriva Domnului lor. Şi 
împotriva Domnului am 

păcătuit toţi cei care am fost în 
sistem. Am păcătuit când am 

acceptat ca noi sau copiii noştri 
să fie făcuţi pionieri şi utecişti. 
Am păcătuit ori de câte ori am 

participat la instruire 
materialist dialectică atee, am 

păcătuit împotriva Domnului ori 
de câte ori am plecat capul şi 
ne-am comportat ca şi cum am 

fost de acord cu sistemul, deşi 
nu eram, am păcătuit împotriva 

Domnului fiindcă am predicat 
pe Daniel şi exemplul lui fără a-

l pune în practică în toate 
circumstanţele. Şi păcătuim şi 
acum când cerem violent 

socoteală celor care s-au frânt 
mai mult decât noi, fiind 

preocupaţi de revanşa pentru 
paguba suferită de noi dar nu 
pentru cea suferită de Domnul 

şi fiind doritori după reparaţii 
morale pentru noi şi nu după 

câştigul spiritual aşteptat de  
Domnul. 

Odată ratată această ţintă, 
Biserica a ratat şi încadrarea 

corectă în cadrul noii societăţi 
româneşti.  

Nu cred că neapărat este o 
greşală pentru oamenii Bisericii 
să facă carieră politică, dacă nu 

e un fenomen de masă, dar nu 
ar fi nevoie de aşa ceva dacă 

Biserica şi-ar fi asumat rolul în 
Cetate. 
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Ca şi instituţie divină, Biserica 
nu face politica oamenilor ci pe 

cea a lui Dumnezeu. Dar 
Biserica trebuie să transmită 

răspicat, clar şi coerent mesaje 
către mediul politic, 
transpunând lumina Cuvântului 

lui Dumnezeu asupra 
problemelor majore cu care se 

confruntă societatea. Asta nu 
se face de la amvon ci prin 
Comunicate de Presă, prin 

Conferinţe de Presă, prin 
Mesaje periodice către 

Preşedintele ţării, către 
Parlament, către Primul 
Ministru, şamd. Se face prin 

sensibilizarea opiniei publice 
locale şi internaţionale şi 

trebuiesc folosite toate 
mijloacele specifice în acest 

scop. 

Care a fost glasul Bisericii din 

România în privinţa avorturilor, 
privatizării, corupţiei, 
retrocedării bunurilor confiscate 

de comunişti, modificării 
codului civil şi a celui penal, 

studiul evoluţiei, legalizarea 
prostituţiei, elaborării legilor, 
şamd? 

Problemele acestea sunt 

probleme acute cu care 
naţiunea noastră s-a zbătut în 
toţi aceşti ani fără să 

beneficieze de glasul profetic al 
Bisericii. Biserica a fost prea 

preocupată cu adiministrarea 
nimicului cum spunea Beni 
Fărăgău, pentru a pierde 

vremea cu cauze ce par 
dinainte pierdute. Fiindcă nu se 

înţelege că nu este 
responsabilitatea noastră să 

facem politică, 
responsabilitatea noastră este 

să trâmbiţăm voia lui 
Dumnezeu către oamenii 

politici, fiind responsabilitatea 
lor ce răspuns dau voii lui 
Dumnezeu.  

Predicăm la Bobotează despre 

Ioan, dar spiritul Botezătorului 
nu mai este actual şi conţinutul 
mesajelor sale nu-şi găseşte 

aplicaţie înspre tulburarea 
Irozilor contemporani. Încă 

odată dovedim că am învăţat o 
lecţie care ne-a fost predată... 
ne vedem cuminţi de raţia 

noastră de libertate şi nu 
deranjăm ca să nu fim 

deranjaţi. Nu contează ce 
credem, acţionăm ca şi cum am 
fi de acord deşi nu suntem de 

acord şi toată lumea ştie lucrul 
acesta. Şi aceasta este 

umblarea noastră vinovată, 
pentru care trebuie să ne 
pregătim fiindcă, într-o zi, copiii 

noştri probabil or să ne ceară 
socoteală. 

Dincolo de moarte Wurmbrand 
ne serveşte o lecţie 

memorabilă. Îi folosim numele 
pentru a ne făli, dar prea puţin 

pentru a face ceea ce a făcut 
el. Ajuns în America, ar fi putut 
spune: „Gata, s-a terminat cu 

lupta împotriva comuniştilor. A 
venit vremea în care pot să 

stau şi eu liniştit şi să predic 
Evanghelia prin biserici“. A 
făcut el acest lucru? S-a culcat 

pe o ureche, lăsând în plata 
Domnului ce se petrecea 

dincolo de Cortina de Fier? 
Nicidecum!  



 23 

În fine, al treilea faliment al 
Bisericii se referă la 

incapacitatea de a acţiona în 
unitate, fiindcă acesta a fost 

spiritul impus de Hristos. La 
nivel interconfesional, Alianţa 
Evanghelică a devenit un mare 

eşec, după un început care a 
fost foarte promiţător. În cadrul 

cultelor au apărut facţiuni, 
partide şi polarizări care nu au 
existat pe vremea anterioară 

lui 1989. Există o detaşare 
crasă faţă de problema unităţii, 

ignorându-se cu desăvârşire. 
Se transmite de sus în jos, în 
acest fel, un mesaj care nu 

învaţă la nimic bun. 

Mă opresc aici cu această 
evaluare, recunoscând că ea nu 
este exhaustivă. În acelaşi 

timp, recunosc că în toate 
domeniile există progrese 

demne de remarcat şi că mulţi 
oameni îşi păstrează coloana 
verticală şi fac lumină în 

dreptul lor. Pentru aceste 
progrese şi schimbări, pentru 

toţi aceşti oameni, eu personal 
sunt extrem de mulţumitor 
înaintea Domnului. Există 

speranţă şi cred că Dumnezeu 
nu ne lasă. 

Sunt convins că în toate 
aprecierile mele există erori 

care vor fi sancţionte de cititorii 
acestui articol. Dar per 

ansamblu nu cred că sunt 
foarte departe de o evaluare 

obiectivă a situaţiei în care ne 
aflăm. La urma urmei este 
opinia mea şi nimeni nu este 

obligat să şi-o însuşească. 
Fiindcă scopul ei nu este de a 

găsi vinovaţi ci de a oferi soluţii 
şi o direcţie nouă.  

Provocarea mea este să trăim 
în aşa fel încât peste douăzeci 

de ani, cine va face din nou 
evaluarea să nu se mai 
confrunte cu amărăciunea 

aceloraşi eşecuri.  

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

Mihai Ciucă este din Brăila, 

are 47 de ani şi este căsătorit 
cu Ana cu care are un fiu, 

Bogdan, de 18 ani. Mihai este 
unul dintre fondatorii 

organizaţiei BIG Impact în 

cadrul căreia serveşte ca şi 
Coordonator al departamentului 

Comunicare & Media. Mihai 
este iniţiatorul proiectului 

Mersul Vremurilor 

(www.mersulvremurilor.ro), 
are blogul www.prologos.ro cât 

şi un fotoblog 
www.existentiale.ro Este 

pasionat de jurnalism, 

fotografie şi de călătorii.   

 

http://www.mersulvremurilor.ro/
http://www.prologos.ro/
http://www.existentiale.ro/
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Ultima cuvântare publicată în Scânteia, înainte ca aceasta să se stingă! 


