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Adevărul e nepieritor
Una din expresiile predicatorului anabaptist Balthasar Hubmaier și martir 

pentru credința în Domnul Isus Hristos, a fost „Adevărul e nemuritor!”
În 1527 Hubmaier a fost arestat și scos din comunitatea anabaptistă din 

Moravia și dus la închisoarea de lângă Viena, în castelul Gratzenstain, pe malul 
Dunării. Regele Ferdinand și nobilimea catolică au format dosarul de acuzare 
căutând dogmele catolice față de care Hubmaier era radical opus: botezul 
copiilor nou-născuți, Cina ca sacrament, purgatoriul, autoritatea papală, 
închinarea la sfinți, venerarea fecioarei Maria, etc. Pe lângă acestea, au fost 
aduse și mlte acuzații anonime mincinoase răspândite de dușmanii lui.

Credincioșii anabaptiști din Moravia, din Elveția și Austria, s-au adunat 
la Viena să fie alături de predicatorul lor iubit. Dar la 10 martie 1528, după ce a 
fost crunt torturat, Hubmaier a fost ars pe rug, în timp ce soția lui îl încuraja să 
rămână tare în credință. După trei zile și ea a fost executată prin înecare în 
Dunăre. Într-un imn scris de Hubmaier, sunt cuvintele:

„Slăviți pe Domnul, frați iubiți, sub viforul prigonitor;
 Isus Hristos e Adevărul, în veci de veci nepieritor!”



Scurte Comunicări

Din albumul nostru de fotografii mai vechi

Conduc
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r Dăm slavă Domnului pentru 
bucuria pe care am avut-o în duminica 
trecută să avem o întreită sărbătoare: 
d i m i n e a ța C i n a D o m n u l u i ș i 
aniversarea de șase ani de la formarea 
bierericii „Betel”, și seara un botez. 
La Aniversarea au fost cântări de cor 
intercalate cu referate inspirative, iar 
seara am avut harul unui act de botez 
în mijlocul unui program frumos de 
închinare și preamărire a Domnului.

Christian Cimpoeș a fost cel care a 
făcut mărturia credinței în Domnul 
Isus Hristos și a fost botezat. Ne 
rugăm să fie plin de zel aprins și 
folosit de Domnul Isus după măsura 
slavei Duhului cel Sfânt.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o masă 
de bucurie, împreună cu toată 
adunarea. La masă am sărbătorit și pe 
sora Magdalena Capotă, a cărei zi de 
naștere urma să fie peste două zile.

r Musafiri în 
duminica trecută:

- David Goran, 
predicator la Vaslui, a 
predicat duminica 
dimineața. Fratele 
Garan lucrează la 
diploma de doctorat în 
teologie la Seminarul Midwestern  
Baptist Seminary din Kansas, MO.

- Constantin Pruteanu, de la 
biserica din Spokane, WA, unde 
majoritatea membrilor sunt veniți din 
Republica Moldova;

- familia Apăvăloaiei, de la biserica 
Logos;

- familia Liviu Cimpoeș din 
Wisconsin;

- Claudiu Baran, logodnicul sorei 
Becky Mircu, din Detroit. Claudiu 
Baran și Rebeca Mircu vor avea nunta 
la Detroit pe data de 25 mai. 

r Familia Ruben și Ana Piele, din 
Texas, a fost binecuvântată cu un 
fecior, căruia părinții i-au dat numele: 
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O vizită la Oradea

În săptămâna trecută Allen și Delia 
Ordeanu au fost într-o vizită în 
România. Scopul vizitei a fost de a crea 
în viitor un parteneriat între compania 
lor și Universitatea Emanuel din 
Oradea. Frații de acolo i-au primit cu 
multă căldură și transmit prin ei 
salutări bisericii Betel. Allen și Delia 
au fost foarte încurajați spiritual și 
bucuroși să vadă ce mulți frați din 
Oradea sunt implicați în lucrarea de 
misiune și ce exemplu de credință sunt 
pentru orașul Oradea. Fratele Negruț i-
a dus la primăria locală și astfel au avut 
opportunititatea să-l întâlnească pe 

Allen si Delia Ordeanu au fost intr-o vizita saptamana 
trecuta in Romania. Scopul vizitei a fost de a crea un 
parteneriat intre compania lor si Universitatea 
Emanuel din Oradea. Fratii de acolo i-au primit cu 
multa caldura si va transmit salutari tuturor. Allen is 
Delia au fost foarte incurajati spiritual sa vada ce mult 
fratii din Oradea sunt implicati in lucrare si ce 
exemplu de credinta sunt pentru orasul Oradea. 
Fratele Negrut i-a dus la primaria locala si au avut 
opportunititatea sa-l intalneasca pe primarul orasului 
Oradea si sa auda de la el despre progresul 
economic pe care el, primarul Oradei, il face la nivel 
local.
De asemenea, Allen si Delia au avut oportunitatea sa 
auda de la Sebastian si Lois Vaduva despre lucrarea 
minunata de evangelizare pe care ei o fac la Spitalul 
din Oradea prin intermediul Terapiei Muzicale.
Rugati-va pentru fratii nostri dragi de la Biserica 
Emanuel si Universitatea din Oradea ca Domnul sa-i 
tina in sanatate si sa continue sa fie o lumina pentru 
orasul Oradea si intreaga Romanie.

O vizită la Oradea

În săptămâna trecută Allen și Delia 
Ordeanu au fost într-o vizită în 
România, cu scopul de a crea un 
parteneriat între compania lor și 
Universitatea Emanuel. Frații de acolo 
i-au primit cu multă căldură și transmit 
prin ei salutări bisericii Betel. Allen și 
Delia au fost foarte încurajați spiritual 
și bucuroși să vadă ce mulți frați din 
Oradea sunt implicați în lucrarea de 
misiune și ce exemplu frumos de 
credință sunt pentru orașul Oradea.

Fratele Paul Negruț i-a dus la 
primăria locală și astfel au avut 
oportunititatea să-l întâlnească pe 
primarul orașului Oradea și să audă de 
la dânsul despre progresul economic pe 

care dorește să-l vadă în orașul a cărui 
administrație o conduce.

De asemenea, Allen si Delia au 
avut oportunitatea să audă de la 
Sebastian și Lois Văduva despre 
lucrarea minunată de evangelizare pe 
care ei o fac atât la Universitate, cât și 
la Spitalul din Oradea prin intermediul 
terapiei muzicale.

Rugați-vă pentru frații noștri dragi 
de la Biserica Emanuel și de la 
Universitatea din Oradea, ca Domnul 
să-i țină în sănătate și să le dea putere 
ca să continue să fie o lumină pentru 
orașul Oradea și întreaga Românie.

(consemnează Delia Ordeanu)

Foto: sus, în fața primăriei Oradea. 
Jos, stânga: în cabinetul primarului; 
dreapta, în fața Universității Emanuel.



„Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I era pusă înainte a 

suferit crucea, a disprețuit rușinea, și 
șade la dreapta scaunului de domnie al 

lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)
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Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

Ați mai trecut pe la Golgota?

Ați mai trecut pe la Golgota?
Pe la altarul Domnului?
Să vă uitați la Miel cum moare
Străpuns în cuiele murdare, —
Ați mai privit în ochii Lui?

În ochii Lui e-atâta soare,
Privirea Lui e-un cer senin,
Noi i-am dat nopțile amare
El ne dă zori de sărbătoare,
Și Harul Său de slavă plin.

Stă atârnat din veșnicie,
Din vremea când nu era timp,
Când a fost gata să primească,
În loc de mantie regească,
Al spinilor și-al Crucii nimb.

Ați mai trecut pe la Golgota?
Pe Fiul slavei L-ați privit?
Cum picură și astăzi sânge,
Din trupul Lui care se frânge,

Franklin Anthony Piele. Fie harul 
Domnului peste această tânără familie și 
peste micuțul Franklin.

r La Mulți Ani celor cu zile de 
naștere în luna Martie: George 
Ardelean, Nicolae Clonda, Jean Opriș, 
Cristian Bud, Ioan Hiriț, Magdalena 
Capotă, Dorina Bejan, Nora Miclea, 
Aurora Hiriț, Ana Zah, Viorica Opriș, 
Daniela Bulboacă, Delia Ordeanu.

r Bolnavii noștri: Fratele Simion 
Burcu a fost operat miercurea trecută. 
Sora Nuți Gașpar a fost la spital de 
urgență. Sora Doina Caracas a fost la 

adunare duminica trecută, prima oară 
după boala grea de care a suferit. Să 
amintim în rugăciunile noastre și pe 
ceilalți bolnavi.

r Familia Bahnean se află astăzi în 
Phoenix, Arizona la o nuntă în familie.

r Sora Tatiana Rotaru, urmează să 
plece astăzi înapoi la Răscăieții Noi, 
Republica Moldova. O încredințăm pe 
brațele și în paza Domnului!

r Fratele Mihail și sora Dora 
Bukatovici sunt astăzi ultima oară cu 
noi înainte de întoarcerea la Tărăsăuți, 
Ucraina. Le dorim o bună călătorie 
sub paza și călăuzirea Domnului.

Surorile ieri, la studiu biblic.


