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Crestinul azi,
revista bisericilor creștine baptiste din România

Duminică 26 februarie 2012 în Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Tre-
ime” Oneşti, păstorită de fratele Chivoiu Ionel, s-a oficiat un botez nou-
testamental cu 11 suflete.
          Cu ocazia acestui eveniment, Cuvântul Domnului a fost predicat 
de fratele Ţifrea Marin – păstorul Bisericii Creştine Baptiste din Piatra 
Neamţ, iar actul botezului a fost oficiat de păstorul bisericii, fratele Chi-
voiu Ionel.
          Fie ca Împărăţia lui Dumnezeu să se extindă tot mai mult şi în zona 
Oneştiului.
Chivoiu Ionel

Botez la Onești
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În recent ecranizata istorie a regelui George al VI-
lea al Marii Britanii, Discursul regelui, unul dintre 
obstacolele pe care George, succesor la tronul Marii 
Britanii trebuia să le depășească era un grav defect 
de comunicare care se manifesta în special când 
venea vorba de discursul public. Acest impediment 
era suficient să îi știrbească autoritatea.  După o 
serie de exerciții de dicție alături de un profesor 
celebru la vremea sa, Lionel Longue, regele reușește 
să depășească acest obstacol și să se adreseze și să 
mobilizeze națiunea într-un moment de cumpănă.
 Păstrând proporțiile la un nivel rezonabil, un 
grup de oameni mai mult sau mai puțin instruiți, în 
frunte cu un apostol, Petru, reușește să transmită un 
mesaj percutant (Fapte 2:37) unei societăți aflate 
în derivă spirituală (Fapte 2:40) având în spate mai 
mult decât un simplu profesor de retorică. Astfel, 
după discursul lui Petru, sau mai degrabă al Duhului, 
redat în cartea Faptele Apostolilor în capitolul 2, 
aproape trei mii de oameni “se adaugă la numărul 
ucenicilor” deja existenți. Ulterior experiența se 
repetă, e drept, la alt nivel, iar numărul celor care se 
întorc la Dumnezeu se suplimentează cu încă cinci 
mii (4:4).
 Dincolo de unicitatea evenimentului și de 
caracterul lui irepetabil după unii, sau repetabil după 
alții, lecția simplă dar foarte adevărată care răzbate 
veacurile este aceea că atunci când omul conlucrează 
cu Duhul, discursul sau proclamarea se schimbă 
radical odată cu stilul de viață, iar cuvintele sale au 
un impact cu totul diferit. Discursul lui Petru îi lasă 
pe oameni cu întrebarea care l-ar bucura pe orice 
pastor sau vorbitor spiritual să o audă după un mesaj 

proclamat: Ce este de făcut? 
 De unde rezidă puterea unui astfel de mesaj? 
Care este sursa puterii lui? Răspunsul se află în textul 
pe care Luca ni-l pune cu generozitate la dispoziție 
în capitolul 2. Fiecăruia dintre participanți îi este dat 
un mesaj pe care trebuie să îl transmită unei anumite 
categorii sociale aflate în proximitatea sa. Duhul, 
nu omul, este cel care redactează mesajul, El este 
cel care alege cuvintele și tot El este cel care alege 
destinatarii. Iar rezultatul este cel descris în versetele 
6-11, cu accent pe ultima propoziție a versetului 11. 
 Omenește vorbind, oameni ca Moise și ca 
Petru nu și-ar fi putut câștiga pâinea, și poate că nici 
nu ar fi dorit acest lucru, ca vorbitori motivaționali. 
Discursurile lor erau diferite de tot ceea ce ar 
însemna o vorbire elevată dacă 
ar fi să ne luăm după propria lor 
evaluare sau după evaluarea unor 
ascultători care îi cunoșteau. Moise 
era un om cu un limbaj greoi (Exod 
4:10), iar Petru un om neinstruit 
(Fapte 4:13). Duhovnicește, lucrurile 
stau cu totul diferit. Cuvintele au 
greutate, oamenii înțeleg iar numărul 
ucenicilor crește.
 Spiritualizând textul descris 
mai sus, pe fiecare dintre noi Duhul 
îl învață o limbă nouă, un dialect 
cunoscut de cei din proximitatea 
lui, un limbaj pe care îl putem 
folosi pentru a transmite “lucrurile 
minunate ale lui Dumnezeu” într-
un mod inteligibil. Recent, fiecare 
dintre noi am trăit experiența 
unei campanii electorale în care 
discursurile dorite a fi de impact, 
ne-au lăsat reci, nehotărâți, confuzi. 
Pentru că aceste discursuri sunt 
făcute într-un limbaj de lemn, sunt 
moarte, menite să umple un timp 
bine definit. Ori, discursul Duhului 
este viu, menit să dea viață și să 
întrețină viața, iar uneltele folosite 
sunt gata să transmită ceea ce El 
dorește și să își ignore propriile 
porniri retorice. 

Ruben Ologeanu

În slujba Duhului
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contemporan, a gândirii manageriale 
centrate pe eficiență și rezultate, a spiritului 
competitiv – cu influențe mai mult sau 
mai puțin capitaliste – , dar mai ales sub 
greutatea filosofiei antropocentrice care 
impune tehnici de „prelucrare” a omului, 
din ce în ce mai avansate și specializate, 
predicarea Evangheliei întâmpină provocări 
notabile. Deși provocările sunt mai multe, 
în acest scurt articol ne vom opri doar la una 
dintre ele și anume, rolul Duhului Sfânt în 
actul predicării. 

Din pricina unor presiuni și ispite 
precum cele indicate mai sus, predicatorul 
contemporan este pus la test: cât din 
„succesul” predicării este lucrarea Duhului 
Sfânt și cât este meritul său? Mai poate 
avea încredere în puterea Cuvântului, sau 
este nevoie de „tehnici” auxiliare? Cum să 
predice astfel încât să se pocăiască oamenii? 
Ce așteptări are biserica de la el, în materie 
de predicare? Dacă așteptările nu sunt 
împlinite, va fi amenințată suljba sa? Cum 
poate să îl ajungă pe colegul său care, poate, 
predică mai bine? Si, cu siguranță, mai sunt 
și alte întrebări...

În fața unor astfel de teste, 
prezentul articol constituie o pledoarie 
pentru rolul determinant și plenar pe 
care Duhul Sfânt îl are în întreg procesul 
homiletic. Deși, în mod categoric, autorul 
nu se pronunță împotriva unei pregătiri 
temeinice în domeniul predicării, afirmăm 
că, în contextul cultural în care trăim, 

este imperios necesar să încurajăm pe toți 
vestitorii Cuvântului lui Dumnezeu să 
aibă încredere în Duhul Sfânt în ceea ce 
privește lucrarea de predicare, atât în fazele 
premergătoare susținerii unui mesaj cât și în 
sfera rezultatelor acestuia. 

 Chiar dacă există tendințe de 
minimalizare a rolului pe care Duhul 
Sfânt îl are în predicare (și tendințe de 
maximizare a importanței abilităților 
predicatorului) autorul Greg Heisler prezintă 
nu mai puțin de zece moduri în care Duhul 
Sfânt este prezent în procesul homiletic: 
în inspirația textului biblic; în convertirea 
predicatorului la credința în Isus Hristos; 
în chemarea predicatorului la a vesti 
Cuvântul; în caracterul predicatorului 
spre a trăi Cuvântul; în iluminarea minții 
și inimii predicatorului atunci când 
studiază; în împuternicirea predicatorului 
să proclame Cuvântul; în mărturisirea 
lui Isus Hristos ca Domn și Mijlocitor; în 
deschiderea inimilor acelora care ascultă și 
primesc Cuvântul; în aplicarea Cuvântului 
lui Dumnezeu la viețile ascultătorilor; și în 
producerea de roade în viața credincioșilor 
plini de Duhul Sfânt. (Greg HEISLER, 
Spirit-Led Preaching, The Holy Spirit’s 
Role in Sermon Preparation and Delivery, 
Nashville, Tennessee: B&H Books, 2007, p. 
4). 

 Prin urmare, doar predicarea bazată 
pe lucrarea Duhului Sfânt este cea care 
produce rezultate autentice în transformarea 

Pneumatologie și predicare: 

E l e m e n t e 
f u n d a m e n t a l e 
ale predicării din 
ziua Cincizecimii
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și edificarea vieților ascultătorilor. Un exemplu 
biblic în acest sens îl găsim la predicarea din 
ziua Rusaliilor. Mesajul din ziua Cincizecimii 
a fost cu certitudine unul coordonat de Duhul 
Sfânt și lasă pentru posteritate câteva repere 
de căpătâi în ceea ce privește predicarea 
„penumatologică”:

Predicarea 
sub călăuzirea 

Duhului sfânt este 
întotDeauna cu 

înDrăzneală
Mesajul din ziua Rusaliilor are o 

sorginte apologetică (apostolul Petru clarifică 
faptul că el și ceilalți ucenici nu sunt beți; 
F. Ap. 2:15), luând apoi o turnură profetică 
(... pe Omul acesta... voi L-ați răstignit...; F. 
Ap. 2:23).  În ambele instanțe identificăm o 
îndrăzneală uimitoare dată de Duhul Sfânt 
unor apostoli care mai înainte erau timorați 
și stăteau cu ușile încuiate. În lucrarea de 
predicare este nevoie de multă înțelepciune și 
sensibilitate pastorală, dar atunci când mesajul 
se află sub călăuzirea Duhului Sfânt va fi plin 
de curaj și nu va urmări ca în primul rând să 
placă oamenilor. Dimpotrivă în predicare se 
vor găsi (într-o ordine și în „cantități” rânduite 
tot de Duhul Sfânt) fiecare din elementele pe 
care i le recomandă ap. Pavel, mai tânărului 
slujitor, Timotei: stăruința, mustrarea, certarea 
și îndemnul cu toată blândețea și învățătura (2 
Tim. 4:2). 

Predicarea 
sub călăuzirea 

Duhului sfânt este 
întotDeauna biblică

Predicând în ziua Rusaliilor, sub 
puterea Duhului Sfânt, apostolul Petru rezistă 
ispitei de a neglija Scriptura și de a se orienta 
psihologic asupra „nevoilor” ascultătorilor. 
Deși audiența sa era una eterogenă, cu 

peregrini veniți din multe locuri, Petru predică 
explicând Scriptura și modul în care ea se 
împlinește cu precizie. Apostolul citează 
din Ioel 2:28-32 și Ps. 16:8-11 arătând cum 
profețiile se împlinesc în fenomenul Rusaliilor, 
respectiv în cel al morții și învierii Domnului 
Isus Hristos. Cel care are încredere în Duhul 
Sfânt are și curaj să predice biblic știind 
că Duhul îi va „călăuzi pe ascultători în tot 
adevărul” (Ioan 16:13).

Predicarea sub 
călăuzuirea 

Duhului sfânt 
este întotDeauna 

hristocentrică
În mod pradoxal Isus Hristos este în 

același timp și mesajul și Mesagerul. Vorbind 
celor din vremea Lui evidențiază însă că 
El este chitensența mesajului Scripturii: 
„Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că 
în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele 
mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39). 

Afirmația Domnului Isus aduce lumină 
asupra unei relații esențiale dintre El și 
Scriptură, în sensul că Mântuitorul și Sfânta 
Scriptură nu pot fi separate: omul care se 
apropie de Scriptură îl vede pe Isus Hristos 
și reflecția la Persoana și lucrarea lui Isus 
necesită în mod imperativ o studiere temeinică 
a Scripturii. Astfel, predicarea cu fidelitate 
a Scripturii este exclusiv hristocentrică iar 
predicarea lui Isus Hristos va fi întotdeauna 
biblică. 
În ziua 
Rusaliilor, 
fiind plin de 
Duhul Sfânt, 
ap. Petru îl 
predică „pe 
acest Isus” 
(F. Ap. 2:32) 
datorită 
faptului că 
Duhul nu  va 
face altceva 
decât, așa 
cum spunea 
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Hristos: „Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi” (Ioan 
16:14). Nu există predică sub inspirația Duhului Sfânt fără a-l proslăvi pe Hristos. 

PreDicarea sub călăuzirea Duhului sfânt 
este întotDeauna roDnică

Aici este marea încurajare pentru vestitorii Evangheliei: când vor predica sub 
călăuzirea Duhului Sfânt, întotdeauna vor fi rezultate! Oamenii, ca în ziua Rusaliilor, vor fi 
„străpunși în inimă” (F. Ap. 2:37) nu de abilitățile sau tehnicile predicatorilor ci de puterea 
Duhului Sfânt. Ca oameni nu putem spune cine, câți, unde, cum și când vor răspunde față 
de mesajul Evangheliei    – nici nu este aceasta responsabilitatea noastră – dar știm că „... 
niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere” (Luca 1:37).

În concluzie, dacă dorim cu adevărat rezultate pozitive în lucrarea de predicare, nu 
trebuie să uităm relația strânsă pe care aceasta o are cu Duhul Sfânt. Și mai departe, dacă 
vrem să verificăm măsura în care predicile noastre sunt sub călăuzirea Duhului Sfânt, de la 
mesajul din ziua Rusaliilor învățăm cel puțin că ele ar trebui să fie rostite cu îndrăzneală, 
mereu biblice și mereu hristocentrice. 

Pastor, Costel GHIOANCĂ
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Ca pastor interacționez cu mulți oameni 
care se luptă să aibă încredere în 
autenticitatea convertirii lor. În mintea lor, 
păcatul se agață de ei, iar alunecarea le 
este totdeauna la îndemână. De cele mai 
multe ori am descoperit că aceștia sunt frați 
și surori credincioase care au nevoie de 
mângâiere și de o reconfirmare a credinței. 
 Dar există un alt grup de oameni în 
multe din bisericile noastre care sunt mai 
puțin îngrijorați: cei cu o credință fermă, 
dar neîntemeiată că ei sunt convertiți 
autentici. Probabil cunoașteți genul acesta. 
Ei au vocabularul potrivit. Se țin departe de 
păcatele publice scandaloase. Sunt oameni 
morali. Dar ei nu au roade autentice, nu 
au nicio dovadă că Duhul lui Dumnezeu 
lucrează în ei. Adesea este vorba despre 
o zona neabordată în care există un păcat 
secret. 

Șase modalități prin care 
pastorii întrețin o falsă 
asigurare

La oamenii aceștia este greu de ajuns. E ca 
și cum ei sunt inoculați față de evanghelie. 
Ei cred că deja au ceea ce au nevoie cel 
mai mult și prin urmare nu mai caută ceva 
în plus! Iar dacă este vorba despre un păcat 
ascuns, au încheiat de mult pace cu el. 
 Din păcate, bisericile noastre sunt 
cel puțin parțial vinovate de prezența lor în 
mijlocul nostru. Permiteți-mi să vă sugerez 
șase modalități prin care noi, pastorii, din 
neatenție ajutăm la întreținerea unei fasle 
siguranțe pentru oameni ca cei descriși mai 
sus. 

1. presupunerea că 
oamenii cunosc evanghelia

Este ușor să presupunem că oamenii din 
bisericile noastre înțeleg și cred evanghelia. 
La urma urmelor sunt în biserică duminica 
dimineața. Realitatea este că multe din 
bisericile noastre au presupus că adunarea 

înțelege și acceptă mesajul. Drept urmare, 
bisericile sunt pline de oameni care poate 
că înțeleg unele din implicațiile evangheliei 
(cum să fii un soț mai bun, cum să-ți 
stăpânești mânia, etc) și trăiesc moral fără 
să ia evanghelia în mod personal. 
 Aceasta înseamnă moarte spirituală 
cu toate că viețile morale pot fi dovezi ale 
credinței cuiva în evanghelie dar pot fi și 
dovezi ale autoîndreptățirii și fariseismului. 
Este bine să subliniem faptul că credința 
care ne justifică nu este niciodată singură, 
că faptele însoțesc totdeauna adevărata 
credință. Întâi de toate trebuie să accentuăm 
că suntem justificați doar prin credință, iar 
și iar, altfel faptele pe care le vedem nu 
pot fi fapte ale unei justificări mântuitoare. 
Când evanghelia nu e clară și când calea 
către cer și autostrada spre iad nu sunt 

Șase semne ale unei speranțe false
Michael McKinley
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marcate clar de predicator, oamenii vor 
presupune că moralitatea lor și simpla 
prezență la biserică le oferă bază pentru 
siguranța lor. 
 Pe scurt, nu predica moralizator. 
Niciodată. Predică evanghelia în fiecare 
săptămână. Iar apoi, după ce ai indicat clar 
evanghelia, predică imperativele ce derivă 
din ea. 

2. oferă o perspectivă 
superficială asupra 
păcatului

Biblia ne învață că păcatul nu 
este doar ceva ce noi facem, ci 
este ceea ce suntem în stare 
noastră căzută. Scriptura ne 
învață că din punct de vedere 
spiritual suntem morți (Ef. 
2:1-2), robi ai păcatului 
(Ioan 8:34), vinovați de 
încălcarea întregii legi 
a lui Dumnezeu (Iac. 
2:10) și condamnați 
să experimentăm 
mânia unui 
Dumnezeu drept 
(Rom. 1:18). 
S u n t e m 
p ă c ă t o ș i 
până în 
m ă d u v a 
oaselor. 
 
Oamenii care au o siguranță nefondată 
înțeleg greșit natura păcatului. Dacă păcatul 
este doar o chestiune de comportment 
extern și observabil, atunci, cu puțin efort 
și disciplină își pot rezolva problemele. Dar 
dacă îi obligăm să se lupte cu ele în mod 
regulat conform învățăturii biblice despre 
păcat, atunci vor fi obligați să recunoască 
nevoia unei nașteri din nou și a mântuirii 
care vine din afara propriei lor persoane. 

3. abordează 
membralitatea Și disciplina 
bisericească ocazional

Membralitatea într-o biserică locală este 
menită să ofere credincioșilor siguranța 
mântuirii lor. Este precum pecete de 
aprobare cu privire la afirmația cuiva că 
este creștin. Când o congregație examinează 
profesiunea de credință a cuiva și modul 
de viață iar apoi botează acea persoană 
și o acceptă la Cina Domnului, biserica 

spune de fapt "Atât cât putem și prin 
puterea și înțelepciunea oferită nouă de 

Hristos, spunem că ești unul dintre ai 
noștri." Reversul afirmației este că 
atunci când o biserică exclude pe 

cineva, ei retrag pecetea aceea. 
Congregația îi spune individului 

că acțiunile lui sau ale ei 
au subminat credibilitatea 

profesiunii de credință și 
temelia siguranței sale. 

Când o biserică tratează 
cu promiscuitate 
problema 

membralității, când 
permite oamenilor 

care nu participă 
la serviciile 
bisericii să-
și păstreze 

membralitatea, 
atunci ea întreține un fals sentiment de 
siguranță. Câți oameni vor merge în iad 
datorită faptului că membralitatea în biserica 
locală a fost tratată cu superficialitate și le-a 
oferit o falsă siguranță? 

4. învață-i să îȘi 
fundamenteze siguranța 
lor pe acțiuni exterioare 
din trecut
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presupune un răspuns din partea 
noastră. Atât bisericile cât și programele 
evanghelistice au găsit de cuviință că 
este util uneori să prezinte anumite 
metode prin care oamenii să își exprime 
dedicarea față de Hristos. Unele oferă 
oamenilor șansa de a rosti "rugăciunea 
păcătosului". Altele îi oferă posibilitatea 
de a veni duminica în fața altarului 
și de a completa un formular. Este 
posibil ca aceste acțiuni exterioare să 
fie răspunsuri autentice la lucrarea de 
convertire înfăptuită de Duhul Sfânt. 
 Dar în același timp ele pot fi 
înșelătoare. Este posibil să rostești o 
rugăciune, să vii în față și să semnezi 
într-un formular și totuși să fii complet 
pierdut. Deci, dacă încurajăm oamenii 
să își fundamenteze siguranța veșniciei 
pe o acțiune exterioară care poate fi 
înfăptuită separat de nașterea din nou, îi 
expunem la un pericol spiritual major. 
Câți oameni sunt complet pierduți, 
dar cu toate acestea ei sunt siguri că 
merg în cer doar pentru că au rostit o 
rugăciune când erau copii?

5. nu interconecta 
justificarea Și sfințirea

În urma unui efort bine motivat de a 
preamări harul gratuit al lui Dumnezeu, 
este posibil să proclami adevărul 
justificării doar prin credința în Hristos 
fără să faci toate conexiunile pentru 
ascultătorii tăi. Învățătura Scripturii este 
că justificarea prin credință înfăptuită 
prin Hristos va rodi întotdeauna în viața 
credincioșilor neprihănirea, așa cum 
am afirmat anterior (pentru un exemplu 
singular vezi logica din Romani 6:1-14). 
 O ruptură între justificare și 

sfințire este foarte periculoasă pentru 
credincioși. Ea subminează înțelegerea 
nevoii pentru sfințenie personală, dar și 
motivația pentru a-L iubi pe Dumnezeu 
și de a-L asculta. Acest lucru este 
extrem de periculos pentru cei care au 
o siguranță falsă întrucât îi încurajează 
să se gândească că pot trăi în răzvrătire 
fățișă împotriva lui Dumnezeu și în 
același timp pot fi drepți înaintea Lui. 

6. învață-i să ingnore 
avertismentele biblice

Scriptura este plină de avertismente 
serioase adresate celor care 
îmbrățișează păcatul și / sau părăsesc 
credința (Mat. 5:27-30, Ev. 6:1-6). 
În eforturile noastre de a-i învăța pe 
oameni despre grija suverană a lui 
Dumnezeu pentru oamenii Săi, este 
posibil să subminăm forța acestor 
învățături lăsând impresia că ele nu se 
aplică credincioșilor. 

Dar, aceste învățături se află în 
Scriptură cu un scop. Ele sunt adevărate 
și sunt unele din modalitățile lui 
Dumnezeu de a-Și păzi oameni de 
rătăcire. Un pastor înțelept va semnala 
gravitatea păcatului și a apostaziei și va 
face apel la toți ascultătorii să stăruie în 
credință. 

Mike McKinley este pastor senior la 
Guilford Baptist Church in Sterling, 
Virginia și este auror al recentei cărți 
Am I Really a Christian? (Crossway, 
2011). 

This article originally appeared in the 
9Marks Journal at www.9Marks.org.
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Pot avea informatorii 

rol pozitiv?
Un material de Dr. Marius Silveșan

Prin intermediul acestui articol dorim 
să aducem în atenția comunității religioase o 
problemă complexă și controversată totodată, 
aspectul colaborării cu Securitatea. Dorim să 
menționăm încă de la bun început că nu vrem 
să facem apologia sistemului comunist, a 
informatorilor sau să minimalizăm importanța 
pe care au avut-o cei care s-au opus regimului 
comunist. Ideea și titlul acestui articol s-au 
născut ca urmare a notei unui ofițer de 
Securitate care se arăta contrariat de faptul 
că agentul de la care se aștepta să ofere 
informații din interiorul Bisericii Baptiste 
aducea în atenția sa, respectiv a instituției 
statului comunist, dificultățile prin care trecea 
cultul baptist în anii 50 ai secolului XX.

Impunerea regimului comunist 
a adus cu sine noi raporturi între Stat și 
Biserică precum și un nou mod de rezolvare 
a aspectelor care țin de proprietatea asupra 
bunurilor, respectiv a imobilelor. În acest 
context, una dintre problemele cu care s-au 
confruntat Bisericile Baptiste după anul 
1948 a fost rechiziționarea unor case de 
rugăciuni de către autoritățile locale. Un 
aspect interesant în acest caz, pe care l-am 

putea denumi când informatorii au un rol 
pozitiv, se referă la faptul că rezolvarea 
problemei rechiziționării a venit și ca urmare 
a informării pe care Direcția Generală a 
Securității Poporului (D.G.S.P.) o primește de 
la sursele sale.

Un prim caz la care ne referim 
este acela al informării pe care sursa 
Luca o realizează, notă din care transpare 
frământarea conducerii cultului baptist 
datorată faptului că în primăvara anului 
1950, „în județul Alba au fost rechiziționate 
un număr de 6 case de rugăciuni baptiste de 
către Comitetele provizorii locale.” 1 Față 
de această situație conducerea cultului a 
înaintat un memoriu Ministerului Cultelor și 
Ministerului Afacerilor Interne, prin care cere 
restituirea acestor case2.

 Ca urmare a acestei informări, D.G.S.P, 
transmite către Direcția Regională a 
Securității Poporului Sibiu (D.R.S.P.) ordinul 
„de a lua contact cu Comitetele Provizorii din 
1  ACNSAS, fond Documentar, dosar 
6904,  f. 15.
2  ACNSAS, fond Documentar, dosar 
6904,  f. 15.
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ejudețul Alba pentru a se găsi o modalitate 
pentru rezolvarea acestei probleme.”3

Faptul că problema rechiziționării caselor de 
rugăciune ale baptiștilor nu era una singulară 
ne este dovedit de documentele identificate 
în Arhiva Consiliului Național de Studiere 
a Arhivelor Securității (ACNSAS). Acestea 
evidențiază pe lângă problemele comunității 
baptiste și acțiunea comunităților locale sau 
uniunii baptiste care au înaintat memorii 
prin care semnalau autorităților încălcarea 
drepturilor religioase. 

Acesta este contextul în care, la începutul 
anului 1950, Direcția Regională a Securității 
Poporului Oradea primește o notă prin 
intermediul căreia îi era semnalat faptul 
că în Comuna Crișul Negru, județul Bihor, 
Comitetul Provizoriu a rechiziționat casa 
de rugăciune a baptiștilor. Nota preciza 
următoarele: „Raportăm că, fiind informați 
de un informator ocazional demn de toată 
încrederea, Comitetul Provizoriu din comuna 
Crișul Negru județul Bihor a rechiziționat 
casa de rugăciune a baptiștilor din comuna 
de mai sus pentru a o folosi, respectiv a o 
transforma în cămin cultural.”4  

„Față de această situație - continuă nota -, 
Comunitatea baptistă din Comuna Crișul 

3  ACNSAS, fond Documentar, dosar 
6904, f. 15.
4  ACNSAS, fond Documentar, dosar 
6902, vol. 2,  f. 115.

Negru a intervenit pe lângă Sfatul Popular 
Județean Bihor, care a dat ordin să fie 
restituită la sfârșitul lunii noiembrie 1949.”5 
Nota conchidea că în prezent starea de spirit 
este liniștită.

Uniunea Comunităților Creștine Baptiste 
semnalează autorităților centrale și alte cazuri 
de încălcare a dreptului de libertate religioasă 
în afară celor din luna februarie 1950. Un alt 
caz semnalat este din Comuna Limba Jud. 
Alba unde precizează memoriul Uniunii 
Baptiste, „autoritățile locale cu ajutorul 
Securității și prin acțiuni de intimidare 
au ocupat casa de rugăciuni pentru cămin 
cultural, casă zidită prin muncă cinstită cu 
brațele credincioșilor. La fel s-au mai luat 
casele de rugăciuni în alte 9 comune din 
jud. Alba, și li s-a dat altă destinație.”6 După 
prezentarea situației, Uniunea, „roagă să se ia 
măsuri pentru a curma cu desăvârșire aceste 
abuzuri.”7

Complexitatea problemei ne este dezvăluită 
de un Referat înregistrat în Arhiva Biroului 
Politic al C.C. al P.C.R sub Nr. 537/460 din 
1950. Documentul la care am făcut referire 
atrăgea atenția asupra faptului că „în ultimele 
luni în județul Alba autoritățile au trecut 
la rechiziționarea unor case parohiale ale 

5  ACNSAS, fond Documentar, dosar 
6902, vol. 2,  f. 115.
6  ACNSAS, fond Documentar, dosar 
6904, f. 16.
7  ACNSAS, fond Documentar, dosar 
6904, f. 16.
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de rugăciuni ale cultelor baptist, adventist 
de ziua 7-a și Creștin după Evanghelie.”8 
Documentul menționa că operațiunile 
întreprinse de autoritățile locale „au creat la 
fața locului și în rândul cultelor o atmosferă 
încărcată.” „Verificând atât reclamațiile 
înaintate de cultul creștin baptist direct la 
M.A.I., de cultul Creștin după Evanghelie 
la Ministerul Cultelor, transmis la D.G.S.P., 
cât și relațiile obținute de la informatorii din 
problemă rezultă în esență următoarele: 

Toate aceste acțiuni au fost pornite din 
inițiativa Tov. Tusineanu Flaviu, secretar 
de plasă al Județenei P.M.R. Tovarășul 
Tusineanu Flaviu este necunoscut în 
evidențele D.G.S.P. și D.R.S.P. Sibiu. 
Aceste acțiuni au fost efectuate de organele 
Comitetelor Provizorii, cu ajutorul organelor 
de Miliție și în unele cazuri în prezența 
organelor de Securitate.”9 

Pentru a detensiona situația 
creată la nivel local, autoritățile centrale 
decid restituirea caselor rechiziționate, 

8  ANIC, fond C.C. al P.C.R, Cancela-
rie, 1950, dosar 153, f. 1.
9  ANIC, fond C.C. al P.C.R., Cancela-
rie, 1950, dosar 153, f. 1.

sancționarea celor vinovați de crearea 
situației menționate și neabordarea 
problemei cultelor conform ordinelor 
primite10.

Remarcăm faptul că în urma 
memoriilor Uniunii Baptiste, D.G.S.P. 
dispune căutarea unor modalități de 
rezolvare a acestor probleme. Înțelegem 
astfel că în anumite momente Statul avea o 
politică bivalentă în domeniul cultelor prin 
faptul că pe de o parte acționa cu măsuri 
restrictive și de urmărire informativă, iar 
pe de alta iniția acțiuni de rezolvare a unor 
probleme apărute în relația cu Biserica.

 Prin intermediul acestui articol 
am dorit să argumentăm prin referiri la 
documente de arhivă faptul că autoritățile 
statului au intervenit în favoarea 
comunitarilor baptiste ca urmare a unor 
sesizări primite de la informatori sau alte 
surse catalogate ca fiind „de încredere”. 
Un alt element important reliefat de către 
documentele de arhivă este acela care 
privește modalitățile prin care comunitatea 
baptistă a decis să răspundă la măsurile 
statului.

10  ANIC, fond C.C. al P.C.R., Cancela-
rie, 1950, dosar 153, f. 3.

IOAN BUNACIU: ANUNT,
Ioan Bunaciu anunță retipărirea cărții : 
Gânduri exegetice asupra cărții Apocalipsa în luna august a anului în curs. 
Persoanele interesate de achiziția unui exemplar al cărții amintite sunt rugate să ia legă-
tura cu autorul la următoarea adresă poștală: 

Ioan Bunaciu, Str. Matei Basarab nr 108, Bl. 74, Ap 22 București, Sector 3. 

Cartea cuprinde o serie de comentarii pe marginea textelor din Apocalipsa lui Ioan și se 
adresează în special pastorilor și învățătorilor din bisericile locale dar și tuturor celor 
interesați de o abordare exegetică a cărții mai sus menționate. Prețul estimativ pentru un 
exemplar va fi de circa 20 de lei. Se pot comanda mai multe exemplare pe aceeași adresă. 

Comenzile vor fi expediate începând cu luna septembrie a anului în curs. 
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Sincer vorbind, multe din lucrurile acestea 
le-am învățat din proprie experiență. Eu le-
am rostit. Deci, după ce mi-am făcut mea 
culpa în mod public, iată și lista:

1. Nu suntem 
aici pentru a-i 
evangheliza 
pe oamenii din 
biserică
Da, Isus a spus că a venit pe pămând să 
caute și să mântuiască ce era pierdut. Dar 
acesta nu a fost SINGURUL lucru pe 
care l-a făcut. El a petrecut suficient timp 
învățând un grup mic de ucenici cărora 
le-a spus că vor face lucruri mari. Înțeleg 
motivația din spatele evanghelizării celor 
pierduți și înțeleg crearea unor medii 
propice pentru a împlini acest lucru. Dar, 
în zelul tău de a-i câștiga pe cei pierduți nu 
neglija misiunea comprehensivă a bisericii, 
aceea de a merge în toată lumea și de a face 
ucenici. 
 Când zici "Suntem aici să-i 
evanghelizăm pe oamenii nemântuiți… 
sunt nenumărate biserici pentru creștini" 
îndepărtezi oamenii credincioși și le 
transmiți că ei nu au un loc real în lucrarea 
din biserica ta. Insulți bunica de 65 de ani 
care l-a slujit pe Isus și pe copii 40 de ani. 
Chiar dacă realizezi sau nu, întreții un spirit 

competițional cu privire la care biserică este 
mai evanghelistică, care este mai misionară 
și care este mai biblică. 
 Rostește "ne pasă de evanghelizarea 
celor pierduți," și nu zice că nu-ți pasă de 
biserici pentru creștini. 

2. Oamenii noștri 
sunt diferiți
Da, există o diferență între oamenii din 
zona rurală și cei din zona urbană. Există 
o diferență între bisericile mici și cele 
foarte mari. Dar, totuși, nu folosi această 
scuză. Când nu poți aduna fonduri pentru 
un proiect nu spune "Oamenii noștri sunt 
diferiți… ei nu câștigă la fel de mulți bani 
ca cei din alte biserici." Când liderii din 
biserica ta nu vin la o întâlnire nu spune 
"Zona noastră este diferită. Oamenii sunt 
mai ocupați aici."
 Oamenii au rămas la fel din grădina 
Edenului - ei sunt zdrobiți de păcat și au 
nevoie de har. Există anumite nuanțe care 
ar trebui să îți diferențieze lucrarea, dar 
oamenii sunt oameni. 
 Nu lăsa ca dragostea pentru oraș să se 
transforme într-un mod de gândire arogant. 
Doar pentru că ai slujit șase ani în centrul 
orașului Chicago nu înseamnă că toți cei 
care locuiesc în sud n-au habar despre cum 
să îi evanghelizeze pe cei din oraș. Doar 
pentru că păstorești o biserică rurală de 80 

Șapte lucruri pe care pastorii 
n-ar trebui să le rostească 
niciodată

Michael Lukaszewski
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de membri într-o zonă rurală nu înseamnă 
că materialele produse în Nashville sau un 
mentor din Atlanta nu pot să te învețe ceva 
despre lucrare. 
 Sunt elemente ale lucrării care sunt 
specifice comunității tale. Dar există și o 
natură umană care este aceeași oriunde. 

3. Eu nu consiliez 
oamenii
Acest gen de afirmație te izolează de restul 
congregației și în timp ce tu poate că te 
gândești că ar trebui să faci acest lucru 
pentru a avansa la nivelul următor, faptul că 
te lauzi că refuzi să te implici în ajutorarea 
oamenilor răniți emoțional nu îți fa face 
niciun bine. Ai putea să nu fii consilierul 
principal, mai ales dacă nu ești pregătit 
pentru situații specifice. Dar cumva, 
trebuie să faci consiliere. Ar trebui să rămâi 
conectat la un anumit nivel pentru că este 
util și pentru că ești în contact cu un grup 
de oameni răniți care caută sfatul tău. 
 Dacă păstorești o biserică mare sau 
una cu o creștere rapidă, poate că nu îi 
vizitezi pe toți la spital, dar pe unii trebuie 
să îi vizitezi și trebuie să creezi un sistem 
personal care oferă slujire pastorală pentru 
toți. "Nu vizitez oamenii la spital pentru 
că dacă vin, știi că e de rău" ar putea suna 
răspunsul amuzant de pe scenă, dar totuși 
este vorba despre o poziție de slujire care 
ar trebui să maximizeze valoarea ta vizibilă 
pentru biserică. Adesea, acest lucru îi face 
pe oameni să se simtă neimportanți. 
 Refuzul de a implica oamenii, chiar 
dacă este vorba despre un grup mic de 
oameni, la un nivel personal nu înseamnă 
lidership bun, ci aroganță în lucrare. Eu 

m-am făcut vinovat de acest lucru în trecut. 
Și am greșit.

4. Dacă voi vorbi 
despre bani, 
oamenii vor pleca
Dacă predici despre bani cerându-ți scuze, 
nu va face bine pe termen lung. Oamenii 
nemântuiți nu sunt proști. Ei știu că e 
nevoie de bani ca o biserică să funcționeze. 
Nu fi ostaticul fricii de a-i ofensa pe cei 
nemântuiți sau de a alunga un sponsor 
important. Dezvoltă o abordare holistică 
și un plan sistematic pentru a vorbi despre 
unul dintre cele mai importante subiecte ale 
secolului 21. 
 Realitatea este următoarea: când 
vorbești corect despre bani, oamenii sunt 
ajutați și se apropie mai mult de Isus. 
Dărâmarea idolului lăcomiei este parte 
importantă a procesului de ucenicie și nu 
trebuie evitată sau făcută în secret. Creștinii 
trebuie să înțeleagă că nu faptul că se simt 
darnici, ci actele de dărnicie înseamnă 
generozitate. Ei trebuie să înțeleagă 
principiul biblic al slujirii. Oamenii care 
nu sunt ucenici ai lui Hristos încă să simt 
împovărați de datorii și cheltuieli inutile și 
caută un sfat înțelept pe acest subiect. 
 Deci pastore, nu îți cere scuze 
pentru că vorbești despre bani. Nu 
începe o predică sau o serie de predici 
cu cinci minute de scuze sau de lămuriri 
suplimentare. Predică Cuvântul lui 
Dumnezeucomplet și cu îndrăzneală. 

5. Slujirea unei 
biserici este mai 
grea și foarte 
diferită decât 
oricare altă slujbă
Pentru noi, pastori este timpul să încetăm să 
mai scâncim cu privire la greutățile slujbei. 
Discuția în public despre sfânta oboseală, 
despre efectul emoțional al dimineții de 
luni care provinde din faptul că a trebuit 
să predici de mai multe ori în cursul unei 
duminici ar trebui să îți câștige simpatia 
altor pastori, dar majoritatea membrilor 
bisericii cred că nu își are rostul. În mintea 
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lor (și ține minte, percepția este aproape ca 
realitatea) tu stai în fața lor cam o oră și le 
vorbești, lucru care lor le-ar face plăcere în 
modobișnuit în loc să lucreze în schimbul 
de noapte sau să realizeze un anume volum 
de vânzări. 
 Alți pastori înțeleg bătălia spirituală 
și realitatea secătuirii emoționale ce derivă 
din conducerea unei biserici, dar a încerca 
să îți convingi biserica de acest lucru te 
va face să pari ciudat. În unele situații 
pastorii cu normă întreagă care și fac 
singuri programul, care stabilesc întâlniri 
la Starbucks sau prânzuri în oraș și care 
vorbesc unor grupuri mari de oameni pentru 
a-și câștiga existența au o viață ma bună 
decât un agent de vânzări care trebuie să 
ajungă la o cifră semnificativă sau decât un 
profesor care trebuie să își facă planuri de 
lecții. 

6. Nu am nevoie de 
consiliere
Acum un an am început să merg la 
consiliere. Și tot acum un an am început să 
îmi doresc să fi mers mult mai devreme. Ca 
pastor m-am gândit că trebuie să îmi admit 
slăbiciunile și să merg să vorbesc cu cineva 
despre problemele mele. M-am gândit 
că îmi voi pierde credibilitatea dacă ar fi 
umblat vorba că am început să caut ajutor. 
 Privind retrospectiv cred că aceasta 
este o minciună de la diavol. Voiam să 
rezolv lucrurile în felul meu, dar n-a mers. 
Am vrut să mă rog ca problemele să dispară 
pentru că, la urma urmei, aveam Duhul 
Sfânt și Biblia. Și asta era tot ce aveam 
nevoie. Dar lucrul acesta nu este nici 
adevărat și nici biblic. Cartea Proverbe este 
plină de încurajarea de a cauta sfatul altora. 
 Există pastori care citesc aceste 
rânduri și au nevoie să meargă la 
consiliere… care au nevoie să meargă 
împreună cu soția lor la consiliere. Pot 
spune asta pentru că și eu am trecut pe 
acolo. Ascultă! Biruința asupra acelei temeri 
este incomparabilâ cu povara că vei avea 
de-a face cu acea temere dacă vei continua 
să refuzi ajutorul. Acesta nu este un semn 
al maturității spirituale. Este un semn al 
încăpățânării și al mândriei. 
 Am o consilieră foarte bună și ea 

mi-a fost de mare ajutor. Am învățat despre 
problemele din spatele problemelor într-
un mod hiperspiritual și super freudian 
nicidecum ciudat. Este un sentiment 
eliberator. 

7. Pot beneficia de o 
reducere?
Există mulți pastori prost plătiți în întreaga 
lume, inclusiv pastori cu închinarea, pastori 
de tineret sau misionari. Îmi amintesc 
despre prima mea lucrare de slujire când 
am solicitat o mărire de salariu și mi s-a 
răspuns "Totdeauna am dorit sa fii salarizat 
PÂNĂ LA nivelul unui învățător din școlile 
publice, dar va dura mulți ani până vom 
ajunge acolo." Aș putea scrie despre astfel 
de lucruri mult, dar nu aceasta este esența 
mesajului de azi. 
 O bună slujire este un lucru bun, dar 
o remunerație mică dezonorează profesia și 
chemarea de a fi pastor. Cunosc un pastor 
care a solicitat la un supermarket o reducere 
pentru ca este pastor. Pot înțelege limitările 
financiare ale multor pastori sau biserici, 
dar, după umila mea părere, când soliciți 
în mod constant reduceri nu faci decât să 
ieftinești importanța lucrării pe care o fac 
pastorii. 
 Nu sunt un apărător al cheltuielilor 
extravagante, nici din partea bisericii și 
nici din partea pastorului, dar o mentalitate 
ieftină este mortală. Duce la o mentalitate 
greșită, iar asta rănește biserica. 

După ce a lucrat doisprezece ani cu 
studenții și apoi încă șase ani ca plantator 
de biserici, Michael este implicat în lucrare 
cu  organizația The Change Group. 
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ImplIcarea socIală a bI-
serIcII creștIne în perIoa-
da contemporană este titlul 
conferinței organizată de Proiectul Ruth 
cu ocazia celebrării a douăzeci de ani 
de existență.

Prof. Dr. Otniel Ioan Bunaciu, decan, 
Facultatea de Teologie Baptistă, Uni-
versitatea din București și președinte, 
Fundația Providența a prezentat istoria 
proiectului Ruth care a început în urmă 
cu douăzeci de ani în contextul foarte 
volatil al anilor ’90. Practic, ideea de 
a porni la drum cu un astfel de proiect 
este legată și de modul în care este per-
ceput Dumnezeu de către credincioșii 
secolului 21. Astfel, un Dumnezeu 
dinamic, activ, dornic de a avea părtășie 
cu creatura sa, omul nu poate inspira celor dornici decât dorința de a se 
asemăna cu El inclusiv în ceea ce privește dinamismul, implicarea socială și 
dorința de a sprijini categoriile defavorizate social.

Prof. Dr. Daniel Barbu, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București a răs-
puns unei întrebări extrem de actuale în contextul socio-economic contemporan: Este ceva 
ce pot face credincioșii mai bine doar pentru că sunt creștini? Pentru a-și lămuri ascultătorii, 
Prof Dr. Daniel Barbu a făcut o scurtă incursiune în istoria recentă a mișcărilor protestante 
cu precădere în viața comunității baptiste. distinsul vorbitor a trecut în revistă și un scurt 
istoric al preocupărilor sociale ale credincioșilor protestanți. Motivul pentru care demersul 
credincioșilor poate fi net superior este datorat așteptării escatologice prezente în aceste 
comunități.
 Conf. Dr. Daniel Mariș, rector, Institutul Teologic Baptist București a prezentat un 
material despre rolul profetului de mediator între un public ostil, indiferent și un Dumnezeu 
sfânt. Chremarea pentru credincioșii de azi este de a fi oameni ai Cuvântului, oameni care 
întrupează realitățile vieții de credință într-un mod palpabil pentru oamenii secolului nostru.
 Gunnar Bremer, German Baptist Aid, Uni-
unea Baptistă din Germania a prezentat un context 
socio-istoric al vremurilor descrise de evanghelistul 
Matei în capitolul 4 al evangheliei cu același nume 
și contextul european contemporan în care oameni 
de diferite etnii sau care provin din diferite culturi au 
nevoie de sprijinul bisericii locale pentru împlinirea 
nevoilor imediate de supraviețuire.
 Evenimentul s-a întins pe trei zile, iar orga-
nizatorii au prezentat în cursul acestor zile mărturii 
ale lucrării lui Dumnezeu în viața comunității locale. 
Au mai participat în calitate de invitați și Dr. Daniel 
Vestal, președinte al Cooperative Baptist Fellowship, 
Statele Unite ale Americii, Dr. Corneliu Boingeanu 
Președinte al Comunității Baptiste București, Dr. 
Sorin Bădrăgan, Secretarul Comunității Baptiste 
București, Dr. Tony Twist Președinte TCM Institute, 
precum și reprezentanți ai mass-media locală și cen-
trală.

Proiectul 
Ruth la 
douăzeci 
de ani 
de la 
înființare
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A fost mesajul principal 
al lui John Piper pen-
tru participanții prezenți 
în primele două zile ale 
conferinței prilejuite de so-
sirea sa în România. Alături 
de mesajele lui John Piper 
care au fost prezentate în 
partea a doua a programu-
lui, au mai conferențiat și 
Emil Bartoș, Daniel Grigori-
ciuc și Emil Meștereagă. Te-
mele abordate de cei trei vorbitori amintiți anterior au fost: Supremația 
lui Dumnezeu în suferință (Emil Bartoș), Supremația lui Dumnezeu în 
rugăciune (Daniel Grigoriciuc) și Supremația lui Dumnezeu în misiune 
(Emil Meștereagă). În cadrul fiecărei sesiuni, participanții au avut oca-
zia de a adresa întrebări tangențiale temelor aflate în discuție.
 Conform declarațiilor organizatorilor, intenția de a-l aduce pe John 

Piper în România există de circa unsprezece ani, dar materializarea acestei dorințe s-a realizat abia în cursul 
acestui an. Fiecare persoană înscrisă la conferință, a primit cu această ocazie cea mai recentă carte a lui John 
Piper, cea care a dat titlul conferinței, Dumnezeu este  Evanghelia.

 Conform estimărilor organizatorilor, au participat circa 750 de persoane la conferința Dumnezeu este 
Evanghelia, iar la evenimentul evanghelistic organizat la Sala Palatului din București au fost prezente circa 
5000 de persoane. La acest eveniment Sala Palatului a fost neîncăpătoare, iar participarea a depășit cele mai 
optimiste așteptări.  

Dumnezeu 
este 

Evanghelia

Între 27-28 aprilie 2012 
Departamentul de surori 
din cadrul Uniunii Baptiste 
din Republica Moldova a 
celebrat 20 de ani de exis-
tentă. Tema sub care s-a 
reunit acest departament 
a fost Regele a venit să 
slujească! Ce faci tu, fiica 
Regelui? 
 Președinta depar-
tamentului de surori din 
Republica Moldova, Euge-
nia Podolean, a fost aleasă 
coordonatoare a acestui 
proiect în urmă cu un an. 
Inițiatoarea proiectului, 
Olga Mocan a fost oma-
giată în cadrul întâlnirii, 
ocazie cu care a primit și 
o placă comemorativă din 

partea conducerii Uniunii 
baptiste din Republica 
Moldova.  
  La întâlnirea surori-
lor care a durat două zile, 
au participat 400 de femei 
care au ascultat mesaje 
motivaționale și prezentări 
artistice ale adevărurilor 
Scripturii. Conform esti-
mărilor au fost prezenți 
circa 140 de muzicieni 
care au slujit în diferite fe-
luri: cor, orhestră, grupuri 
instrumentale sau grupuri 
de închinare. 
 Episcopul Ion 
Miron a predicat despre 
modelul slujitorului per-
fect, Isus Hristos. Din 
partea Departamentului de 

surori din cadrul Alianței 
Mondiale Baptiste a par-
ticipat Patsy Davis care a 
vorbit despre cei pe care a 
venit Isus să îi slujească și 
le-a provocat totodată pe 
participante să folosească 
exemplul de slujire al lui 
Isus ca exemplu suprem. 
Livija Godină, Președinta 
Uniunii Baptiste Europene 
a Femeilor a împărtășit 
su surorile participante 
câteva gânduri privitoare 
la vectorul care ar trebui 
să o determine pe fiecare 
ascultătoare să dea dovadă 
de dragoste pentru fiecare 
persoană în parte. 

Conferința femeilor baptiste din Republica Moldova
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Jibou 1929 - Centrul orașului

INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI
TEOLOGIE BAPTISTĂ PASTORALĂ

Str. Berzei, nr.29, sect.1, 010251, Bucureşti

Cod IBAN: RO90RNCB0077011438350001,BCR sect.6, Cod fiscal: 4528379
tel. 021-3159108, fax 021-3181593, e-mail: bbtseminary@yahoo.com

Acreditat prin Legea nr. 139 şi Decretul 421, publicate în M.O. partea I, nr. 
434/23.05.2005 

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti 
organizează concurs de admitere pentru 
domeniul: Teologie Baptistă Pastorală (program 
de licenţă, durata patru ani). 

	program de licenţă pentru învățământul cu 
frecvență

	program de licenţă ID

Examenul de admitere va avea loc în sesiunile: 
iulie si septembrie.

Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la Secretariatul 
facultăţii în perioada: 10-17 iulie și 10-17 septembrie 2012.

Probele pentru admitere - sesiunea de vară:

18 iulie 2012: Probă eliminatorie (probă orală) - Interviu şi 
Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România

19 iulie 2012: Probă scrisă - Cunoştinţe biblice

Probele pentru admitere - sesiunea de toamnă:

24 septembrie 2012: Probă eliminatorie (probă orală) - Interviu şi 
Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România

25 septembrie 2012: Probă scrisă - Cunoştinţe biblice

Pentru detalii privind dosarul de înscriere, probele, tematica, bibliografia pentru 
examenul de admitere și datele de concurs vă rugăm să consultați site-ul www.itb.ro și/

sau la telefon 021-3159108, fax: 021-3181593, E-mail : office@itb.ro
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Biserica Creștină 
Baptistă Speranţa, 
Forlì, Italia
În data de 30 septembrie 2007 câţiva 
credincioşi români ce locuiau în oraşul 
Forli, în nord-estul Italiei s-au adunat 
pentru a se închina şi a se ruga lui Dum-
nezeu în limba maternă. După câteva 
luni, grupul de cinci familii a fost vizitat 
de fratele Saviuc Samoil, care era pas-
tor al Bisericii Creştine Baptiste Române Gologota din Torino. Începând cu data de 11 mai 
2008, grupul de credincioşi s-a întâlnit într-o anexa a Bisericii Creştine Adventiste de limbă 
italiană, la acest prim serviciu de închinare fiind prezente 10 persoane. Pe 12 iulie 2009, cei 
15 credincioşi din loc au format o filială a Bisericii Creştine Baptiste Golgota, Torino şi, 
după mai puţin de un an, a avut loc un botez nou-testamentar când 7 suflete şi-au mărturisit 
credinţa personală în Domnul Isus.
 În data de 14 noiembrie 2010, credincioşii s-au constituit ca biserică de sine 
stătătoare, numindu-se Biserica Creştină Baptistă Română Speranţa; responsabilul bisericii 
este fratele Vasile Necula, în timp ce fratele Sorin Bădrăgan este pastor girant.
În septembrie, biserica va găzdui conferinţa anuală a Asociaţiei Bisericilor Creştine Baptiste 
Române din Italia, fiind parte a acesteia. 
 Fie ca Domnul să binecuvânteze biserica și mărturia membrilor ei în mijlocul 
românilor care locuiesc - temporar sau permanent - în orașul Forli și în împrejurimi.
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Ordinare la Onești

În Biserica Creştină Baptistă “Sfânta 
Treime” Oneşti, în data de 3 iunie 
2012 , în cadrul serviciului divin a 
avut loc ordinarea unui nou lucrător, 
în persoana fratelui Ciocu Zaharia.
          Fratele Ciocu Zaharia a ab-
solvit Institutul Teologic Baptist din 
Bucureşti şi a fost chemat de Biserica 
Creştină Baptistă din Oneşti ca păstor 
misionar.
          Din comisia de ordinare au 
făcut parte următorii păstori: Chivoiu 
Ionel – păstorul Bisericii Creştine 
Baptiste din Oneşti; Mariş Daniel – 
rectorul Institutului Teologic Baptist 

din Bucureşti; Alex  - păstorul Bisericii Creştine Baptiste din Vaslui; Bârzu Adrian – păstorul 
Bisericii Creştine Baptiste din Comăneşti. 
 Serviciul de ordinare a fost condus de păstorul Bisericii Creştine Baptiste din Oneşti, 
fr.Chivoiu Ionel, iar ceilalţi păstori au predicat Cuvântul lui Dumnezeu, fr.Mariş Daniel având 
predica de bază.
 Rugaţi, deci, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui. (Matei 9:38).
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Zi de sărbătoare în data de 20 mai 
2012 la Biserica Creștină Baptistă 
Nr. 1 "Maranata" din Hunedoara,  
când,  în prezența unui mare număr 
de credincioși,  12 persoane L-au 
mărturisit  pe Domnul Isus Hris-
tos  ca Mântuitor al lor personal 
în apa botezului. Actul botezului a 
fost oficiat de fratele Ficuț Daniel 
Liviu pastorul girant al bisericii. 
Cuvântul Domnului a fost vestit 
cu această ocazie de fratele pastor 
Barnuț Daniel din Reșița.

CIURCHEA  OCTAVIAN

Botez la Maranata, Hunedoara

TIMIȘOARA: Conferința de tineret
Conferinţa naţională de tineret va avea loc la Timișoara, în perioada 20-24 august, la 
Biserica Baptistă Betel, Timișoara. 
 Tema conferinţei: Cu Dumnezeu în fiecare zi, un studiu aplicativ al discipline-
lor spirituale. Vom aborda aspecte practice ale umblării noastre cu Dumnezeu: citirea 
și memorarea Scripturii, rugăciunea, meditația, postul, slujirea, simplitatea, închinarea, 
celebrarea în închinare. 
 Echipa de vorbitori va fi alcătuită din pastorii  Petrică Bulica, Iuliu Centea, Ghiță 
Mocan, Livius Percy și Samy Tuțac.
 Vom rezerva timp mai mult pentru participarea voastră cu cântări și mărturii per-
sonale, cât și pentru întrebări și răspunsuri.  Programul va include în zilele de miercuri și 
joi Ateliere de lucru în care să aprofundăm în grupuri mici învățătura. 
 Informaţii pentru înscriere:
Modalitatea de înscriere: 
pe internet la site-ul www.StudentiCrestini.ro
telefonic – 0259-436-738
fax: 0259-436-152

Costul: 200 lei – plata la Timișoara
În această sumă sunt incluse:

materialele Conferinţei
cazarea şi mâncarea  (trei mese pe zi)

cafea şi fursecuri în pauzele Conferinţei
reducere de 20%  pentru cumpărarea cărţilor publicate de Editura Cartea Creştină

 Pentru cei care se înscriu până în 10 august oferim o reducere de 20%
Pentru cei din localitate sau cei care îşi rezolvă singuri cazarea şi masa pe timpul Confe-
rinţei, taxa de înscriere este 25 lei, care include materialele Conferinţei, cafea şi furse-
curi în pauze, reducere de 20% pentru cărţile SMR..

Livius T. Percy
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Sami Crisan - Ordinare
Duminică – 14 Mai, în cadrul serviciului divin de dimi-
neaţă a avut loc în Biserica Creştină Baptistă „Providența” 
din București ordinarea fratelui Crișan Samuel ca păstor 
alături de ceilalți doi păstori ai bisericii. La serviciul de 
ordinare au participat următorii păstori: Otniel Bunaciu, 
președintele Uniunii Baptiste și pastor al bisericii, Boin-
geanu Cornel, președintele Comunității Baptiste, Bădrăgan 
Sorin, secretarul Comunității și pastor al bisericii, Crișan 
Florin și Dobrei Sandu. Programul a fost împodobit de co-
rul bisericii și de un grup de tineri din Sântana, iar păstorii 
au avut fiecare un cuvânt de încurajare.
 Serviciul de ordinare s-a încheiat într-o atmosferă 
de sărbătoare, cu investirea pentru slujba de păstor a frate-
lui Crișan Samuel, prin rugăciune cu punerea mâinilor de 
către ceata presbiterilor din comisia de ordinare.
Foto: Marius Silveșan

Ordinare la Sighet
Duminică, 10 iunie 2012 la Biserica Creştină Baptistă „Emanuel” din Sighetu-Marmaţiei a 
avut loc serviciul de ordinare al fratelui Adrian Bobora ca pastor al Bisericii.  Comisia de 

ordinare a fost formată din: Daniel Mariş pastor 
al Bisericii Creştine Baptiste „Golgota” din Bu-
cureşti şi rector al Institutul Teologic Baptist de 
Grad Universitar din Bucureşti, Tămaş Vasile 
pastor al Bisericii „Betania” din Cluj-Napoca 
şi preşedintele Comunităţii Baptiste de Cluj, 
Chereji Daniel pastor al Bisericii „ Biruinţa” 
din Baia Mare, Sorin Sărbu pastor al Bisericii 
„Betania” din Sighetu-Marmaţiei, Amiel Drim-
be asist. Univ. Drd în cadrul Institutul Teologic 
Baptist de Grad Universitar din Bucureşti şi 
Daniel Drimbe pastor al Bisericii Creştine Bap-
tiste „Emanuel” din Sighet.
 Ne rugăm ca lucrarea fratelui Adrian 
Bobora să fie o binecuvântare pentru întreg 
Maramureşul istoric.



Pagina 22    www.revistacrestinulazi.ro Creștinul Azi  ı  Mai. - Iun. 2012

E
v

e
n

im
e

n
t

Ordinare Latina

Duminică, 29 aprilie, Biserica Creștină Baptistă Română “Betel” din 
orașul Latina (Italia) a avut parte de o bucurie specială. Fratele Eremia 
Isaia Puschita a fost ordinat ca prezbiter. La serviciul de închinare au 
participat credincioși baptiști români din Roma, Ostia, Villa Adriana 
și Latina.Grupuri de tineri, corul și orchestra Bisericii din Ostia și 
misionarul Daniel Pincu au cântat spre slava lui Dumnezeu. Evanghelia 
a fost vestită de păstorii Radu Gheorghe(Roma-Sfânta Treime), Mirel 
Iancu(președintele Asociației Bisericilor Creștine Baptiste Române din 
Italia), Viorel Țuț (Timișoara-Ghetimani) și Ionel Tuțac(secretar general 
al Uniunii Baptiste). Programul a fost condus de păstorul Bisericilor din 
Ostia și Latina, Florin Baciu. 

Botez la Sion, Sibiu
Ziua de 29 aprilie 2012,  pentru Biserica Creştină Baptistă „Sion” din Sibiu, a fost o zi de 
mare bucurie, când 7 suflete au hotărât să îmbrace haine albă şi să declare public pe Isus 
Hristos ca Domn şi Mântuitor personal.
 Începutul de primăvară a adus în sufletele celor care au încheiat un Legământ cu 
Domnul în apa botezului, o nouă etapă, şi totodată un nou început!
 Biserica Sion a fost încurajată şi atmosfera a fos una de sărbătoare. Încă o dată 
Dumnezeu şi-a revărsat Harul Său peste Adunare, iar cei prezenţi au fost din nou uimiţi 
de Lucrarea pe care Dumnezeu a început-o la SION, şi pe care El o va ţine în mâna Sa!
 Cuvântul Lui Dumnezeu a fost predicat de pastorul Radu Câmpean, iar actul 
botezului a fost oficiat de către Sorin Cigher, pastor girant. Domnul sa Binecuvanteze 
lucrarea Lui de pretutindeni!
David Ungurean



Creștinul Azi  ı  Mai. - Iun. 2012   www.revistacrestinulazi.ro  Pagina 23

Necrolog: Traian Ianculovici
În data de 21 aprilie 2012 și-a sfârșit alergarea fratele Traian 
Ianculovici, când Domnul l-a chemat acasă, la o lună după ce 
prin ajutorul Tatălui ceresc a împlinit 92 de ani. Traian Ianculo-
vici s-a născut în data de 17 martie 1920 în satul Șușca, județul 
Caraș-Severin. El a rămas orfan, mama lui decedând la o zi după 
naștere. L-a căutat de mic pe Domnul și și-a predat viața Mântu-
itorului îndată ce a auzit evanghelia. În anul 1940 se căsătorește 
în același sat cu Maria Budimir și Domnul i-a binecuvântat cu 
patru copii: Iosif, Vasile, Dimitrie și Toma. În 1943 este mobili-
zat și dus la război, unde ajunge până în Caucaz. A supraviețuit 

datorită îndurării Domnului unei explozii în care cei din jurul său au fost omorâți. După 
patru ani Domnul îl ajută să se întoarcă acasă, fiind recompesat cu medalii și titlul de 
Veteran de Război. În anul 1952 primește recomandarea fraților păstori din sector, pentru a 
se înscrie la Seminarul Teologic Baptist din București pe care l-a absolvit în anul 1960. În 
anul 1958 este ordinat ca pastor în cercul de Biserci de la Sasca Montană, Sasca Română, 
Bogodinți si Macoviște. După 1962 s-a impus în întreaga țară reglementarea și arondarea 
Bisericilor de către Departamentul Cultelor, astfel printre păstorii vizaţi s-a aflat și Traian 
Ianculovici. În urma acestei reglementări i-a fost ridicat carnetul de păstor. Traian Ianculo-
vici a fost un om modest dar neobosit propovăduitor al Evangheliei. În ciuda reglementării 
impuse de autoritățile statului, el a continuat să predice Evanghelia atât în satul Șușca cât și 
în satele vecine. În anul 1973 se mută la Timișoara cu familia și devine membru în Bi-
serica Baptistă nr. 2, după care la scurt timp predică Cuvântul Domnului în satele din jurul 
Timișoarei: Checea, Becicherecul Mic, Moșnița, Parța, Utvin și la Biserica nr. 4.
Toma Ianculovici

 Prin harul lui Dumnezeu, pentru prima 
dată la Săcele, misiunea Bisericii 
Harul din Corbu, a avut loc un botez 
nou testamental, în care două suflete 
au mărturisit credința în Domnul Isus. 
Până acum cei convertiți erau botezați 
în Biserica mamă din Corbu, Constanța. 
Anul acesta a fost posibil la Săcele, 
deoarece am inaugurat și baptistierul. 
Sărbătoarea a fost și un prilej de 
evanghelizare cu fratele cântăreț 
Ovidiu Liteanu, ocazie cu care s-au 
hotărât pentru Domnul alte 6 persoane. 
Cuvântul Domnului a fost mărturisit 
de  păstorii locali: Nelu Roșu și Daniel 
Topciu. 

Corbu, CT: Botez
noutestamental
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În perioada Iunie - August 2012 cititorii interesați pot 
achiziționa pachete de cărți la preț promoțional. 

Cărțile pot fi comandate telefonic la 021 430 00 29 
sau prin email: crestinul.azi@gmail.com

La prețul de achiziție se adaugă și cheltuielile poștale. Oferta 
este valabilă în limita stocului disponibil. 
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Oferta speciala
Iunie August


