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Un om al păcii
Ca preot catolic în Olanda, Menno Simons avea 

întrebări în sufletul său în legătură cu doctrinele pe care 
le spunea. În legătură cu Missa, Cina Domnului, sau 
Împărtășania, trebuia să spună ce nu credea, cum că 
pâinea se transformă în trupul Domnului Isus și vinul în 
sângele Lui atunci când rostea cuvintele sacramentale. A 
început să citească mai amănunțit Biblia, și s-a convins că 
așa ceva nu era adevărul pe care l-a spus Mântuitorul. 

Apoi, a auzit că într-un oraș învecinat a fost executat 
pentru erezie un credincios pe care-l cunoștea, fiindcă ajunsese să creadă o 
doctrină nouă, anume, botezul oamenilor maturi. Era anabaptist. Din nou 
Menno a început să studieze Biblia atent și a găsit că nicăieri în Noul Testament 
nu există învățătura botezului copiilor mici, ci dimpotrivă botezul era o poruncă 
pentru cei ce ajung să creadă, ca un semn al înnoirii vieții lor. Chiar fratele său 
devenise anabaptist și apoi a fost prins și ucis de autorități. Menno a simțit că 
sângele celor care erau executați ca anabaptiști era peste el, fiindcă el era 
îndrumătorul lor spiritual ca preot în biserica catolică.

După frământări îndelungate și studiu atent al Scripturilor, Menno a 
dezbrăcat sutana preoțească în 1536, și a fost botezat pe baza mărturiei credinței 
lui în Domnul Isus. A început să umble din loc în loc și să predice Evanghelia, 
devenind unul din fruntașii mișcării anabaptiste. Deși în ilegalitate, și sub 
amenințarea de a fi prins, a scris cărți, a răspândit Scriptura, și sub influența lui, 
grupările de anabaptiști s-au unit, și credincioșii anabaptiști au fost numiți după 
numele lui, menoniți. Nu i-a plăcut aceasta, dar aceștia nu erau catolici, nu erau 
nici luterani, nu erau nicicum ca alții, așa că numele acesta s-a născut în mod 
natural, adică, cei care umblau după învățăturile lui Menno Simons.

Doctrinele lui s-au format după studiul Sfintelor Scripturi, considerând 
biserica drept Mireasa curată și fără zbârcitură a Domnului Isus. A fost convins 
că Domnul i-a chemat pe ucenici să renunțe la sabie, și să folosească Sabia 
Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu. S-a opus categoric la participarea 
credincioșilor în funcții de guvern, de stat sau în armată. Din cauza principiului 
nonviolenței, menoniții au avut două căi de ales: să se lase martirizați sau să 
fugă. Astfel au emigrat în masă familii și sate întregi în locuri unde știau că pot să 
se închine în libertate (așa au ajuns și în Transilvania, la Vințul de Jos). Trăind o 
viață separată de lume, chiar izolată de influențele dinafară, modelul menonit a 
făcut ca satele și comunitățile lor să-și păstreze limba străbună, portul vechi, și 
felul de închinăciune. Au fost pacifiști, n-au pus mâna pe arme, aplicând strict 
cuvântul, „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu”. 

Deși urmărit toată viața de prigonitorii catolici, Menno Simons, acest om al 
păcii care trăia într-o lume a războiului, n-a fost prins, și a murit în pace, liniștit 
la 31 ianuarie 1561.



Ne-am bucurat în duminica trecută 
cu fratele Nicolae și s. Maria Pavel care 
au fost la adunare după un timp de 
boală. De asmenea fratele Iacob 
Sezonov ne-a făcut o surpriză frumoasă 
intrând în adunare cu pasul hotărât și 
plin de bucurie. După operații grele, 
după stroke, după spitalizări ș i 
tratamente prelungite, fratele Sezonov a 
primit putere să vină iarăși între noi și 
să aducă o mărturie frumoasă și o 
mulțumire Domnului.

Să ne rugăm și pentru alți bolnavi: 
Mariana Ilisie, Jenny Gașpar, Călin Pop 
(a fost la spital), Liliana Corsiuc.

S-au întors din călătorii și concedii: 
Aurel și Ica Burcă, familia Andrei 
Smahon. Ne-am rugat pentru voi.

Bun Venit sorei Maricica Vinersan, 
care s-a întors din România după o 
ședere de câteva luni și ne-a adus 
salutări de la biseicile vizitate.

Pamfil și Ileana Răduț s-au întors 
din vizita făcută în Kenya, Africa, unde 
au vizitat orfelinatul la care lucrează ca 
voluntari Benny și Jessica Răduț. Ne-
am bucurat că au venit cu bine înapoi și 
ne-au adus vești bune din câmpul 
misionar. Slavă Domnului!

Ieri a avut loc prima întâlnire de 
studiu biblic al surorilor în anul 2016, și 
ne bucurăm de dragostea lor pentru 
casa Domnului, de a fi în părtășie, în 
studiu biblic și în rugăciune.

Să ne rugăm în continuare pentru 
activitățile cu copii din biserică, clasele 
de școală duminicală, clasa de limba 
română, studiul biblic al familiilor 
tinere..

Inaugurarea casei de rugăciune 
din Tacoma, Washington

Duminica trecută am avut harul să 
fim la inaugurarea noului locaș de 
închinăciune al Bisericii Baptiste 
„Golgotha”  din Tacoma, Washington. 
Clădirea veche a bisericii a fost 
incendiată de două ori, în 2013 și 2014, 
a doua oară focul distrugând total 
clădirea, mobilerul și aparatura, astfel 

că nimic n-a mai putut fi recuperat. Cu 
toate acestea în ultimii trei ani 
membralitatea bisericii a crescut cu 30 
la sută, și azi frații au o clădire nouă, 
frumoasă, elegantă și spațioasă.

Desigur, despăgubirile monetare 
primite de la compania de asigurare au 
ajutat mult, dar lucrarea de construcție 
a fost împlinită și prin munca voluntară 
a frățietății și cu ajutoarele din afară, 
care au fost copleșitoare. Iată doar 
câteva din acestea: o biserică din 
apropiere a oferit spațiu ca doi ani de 
zile biserica Golgota să aibe unde să se 
adune; un contractor pe care nu-l 
cunoscuseră înainte a donat granitul 
pentru bucătărie și a refuzat orice 
plată; Băncile din adunare au fost 
oferite la un cost minim, nu la prețul 
de profit; un avocat, iubitor de muzică, 
a donat cinci acordeoane pentru 
orchestra bisericii; un frate păstor a 
oferit 100 de Biblii bi-lingue pentru 
folosul studiilor de tineret; și în fiecare 
săptămâna au lucrat circa 80 de 
voluntari dintre membrii bisericii ca să 
ducă lucrările la bun sfârșit.

Serbarea de inaugurare a atras mult 
popor, peste o mie de persoane, într-un 
program înălțător, variat și foarte 
duhovnicesc , de la ore le 9 :30 
dimineața până peste ora 1:00 după 
masa, iar la sfârșitul serviciului de 
închinăciune a urmat o masă de 
bucurie cu tot poporul. Majoritatea 
membrilor bisericii vin din Republica 
Moldova, și iubesc strângerea laolaltă a 
sfințlor. Biserica „Golgotha” este 
păstorită de fratele Pavel Sandu, un 
predicator plin de curaj, optimism și 
credință, care continuă chemarea de 
vestitor al Evangheliei fiind în a treia 
generație de predicatori în familie. 

Tot duminica trecută după masa 
am fost la biserica „Isus Salvatorul” din 
Seattle, formată de asemenea din 
surori și frați moldoveni, la care unul 
din păstori este fr. Victor Popovici, fost 
episcop în Uniunea Baptistă din 
Republica Moldova. Pentru ceea ce 
Domnul ne-a dat să vedem și cum ne-a 
călăuzit la ducere și la întoarcere, 
spunem, Slăvit să fie Domnul!  (vp)



Fotografii în stânga: Imagini de la inaugurarea Casei de rugăciune a 
bisericii Golgotha din Tacoma; formațiile corale, conducătorii de echipe 
de voluntari, și jos frații predicatori musafiri la rugăciunea finală.

În partea dreaptă, de la noi: Întrunirea surorilor de ieri; clasa de 
bucătărie; familia Cimpoeș și fratele Sezonov în duminica trecută.
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   „Întărește-te și 
îmbărbătează-te. 

Nu te 
înspăimânta și 

nu te îngrozi, 
căci Domnul, Dumnezeul tău este cu tine 

în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)

Citirea Bibliei în 
luna Ianuarie:

1. Geneza 1-2
2. Geneza 3-5
3  Geneza 6-9
4  Geneza 10-11 
5  Geneza 12-15 
6  Geneza 16-19 
7  Geneza 20-22 
8  Geneza 23-26 
9  Geneza 27-29 
10  Geneza 30-32 
11  Geneza 33-36 
12  Geneza 37-39 
13  Geneza 40-42 
14  Geneza 43-46 
15  Geneza 47-50 
16  Iov 1-4 
17  Iov 5-7 
18  Iov 8-10 
19  Iov 11-13 
20  Iov 14-17 
21  Iov 18-20 
22  Iov 21-24 
23  Iov 25-27 
24  Iov 28-31 
25  Iov 32-34 
26  Iov 35-37 
27  Iov 38-42 
28  Exod 1-4 
29  Exod 5-7 
30  Exod 8-10 
31  Exod 11-13 

— seara —

• Două Cântări Comune
• Rugãciune de invocare

și cuvânt de bun venit 
• Fanfara: "Cerul Declarā"
• Poezie: Ica Ardelean
• Cvartet: "Cântând Eu Merg"
• Cântare Comună
• Solo Muzicuță: Allen Ordeanu
• Poezie: Silviu Moșman
• Fanfarā: "Vino La Apa Vietii"
• Anunturi & Colecta

(Cântare Comunã )
• Citirea Textului și Rugãciune
• Predicã
• Încheiere 

Notă: cântările comune sunt 
conduse de fratele Daniel Voica 

Un zâmbet
Un zâmbet e-o comoară,
O salbă de minuni,
O raza ce coboară,
Și face să tresară
Un vis să fim mai buni.

Un zâmbet poate-aduce
Sublime primăveri,
Unui sărman ce duce 
În spate rupt o cruce,
Și-n inimă poveri.

Un zâmbet, chiar de-o clipă, —
Da, doar cât ai clipi,
Ai spune că-i risipă,
Dar își întinde-n pripă
Suveica-n veșnicii.

Un zâmbet e-o minune,
Cu ochii-nlăcrimați,
Ca doina de pe strune,
Din cântece străbune,
Când toți eram mai frați…

Un zâmbet este darul
Ce costă-așa puțin.
Dar e de fapt paharul
Ce are-n el nectarul
Sărutului divin.

Un zâmbet poate face
Un fagure din „vai”,
Și viețile posace,
În slavă să le-mbrace,
Ca-n straiele de rai.

Un zâmbet e-o comoară,
Și nu-i un lucru greu;
Dar zilnic spune-afară,
Chiar de sub grea ocară,
Că-n noi e Dumnezeu.  (vp)

M i s i o n a r u l H u d s o n Tay l o r 
mărturisea: „La început L-am rugat 
pe Dumnezeu să mă ajute. Apoi L-
am întrebat dacă aș putea eu să-L 
ajut. Iar la urmă L-am rugat să 
lucreze El cum vrea prin mine” 


