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● La Ia[i, exist= o sec]ie privat= de în-
grijiri paliative, de ameliorare a
suferin ]ei pentru pacien]ii f=r= nicio
[ans= de vindecare ● Aici e locul în
care cuvântul „,miracol“ a fost eliminat
definitiv din dic]ionar ● Sun= cinic, dar
nu mai cinic decât destinul însu[i al
acestor suferinzi 
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● Galina, o basarabeanc= tân=r=, bate
în fiecare lun= aproape toate ora[ele
din regiune pentru a aduna p=r uman 
● La Ia[i a venit s=pt=mâna trecut=, în
speran]a c= va g=si m=car un kilogram
sau dou=, materie prim= pentru peruci
[i extensii
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● Carrefour, Kaufland, Metro, Selgros,
Auchan, Lidl, Billa sunt doar cele mai
cunoscute branduri care se lupt= pentru
banii ie[enilor ● Dup= deschiderea 
recent= a Auchan, alte dou= mari maga-
zine sunt în construc]ie ● Concuren]a
acerb= ar trebui s= duc= la sc=deri sem-
nificative de pre]

Pagina 7● Anul 6 ● Nr. 290 ● Pre] 1,79 lei 
● 4  - 10 iunie 2012  ● APARE LUNI 

Ultima halt=
A VIE}II

10.000 de euro
pentru un metru
de p=r uman

Suntem mitralia]i
cu promo]ii uria[e 
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BOTEZ ÎN SLOBOZIA, ÎN SATUL POC+I}ILOR

scufunda]i în gârl=
50 DE OAMENI

>>„Pacea Dom nu -
lui“, a[a se salut=
cei 3.000 de lo cu i -
tori din Slobozia
(Voine[ti), comu ni -
tatea cu cei mai mul]i
penti cos tali din jude]
>>Dumi nica trecut= a
avut loc ultimul
mare botez, s=vâr[it
în gârla ce str=bate
localitatea 
>>„De-acum îi vom
boteza doar pe cei
ce vor ajunge la
matu ri ta te deoarece
90% din comunitate
e deja penticostal=“,
spune pastorul 
>>Un re por taj uluitor
de la procesiune, în
exclu si vitate în
paginile 8-9



0908 exclusiv

În satul Slobozia, pe muzic= l=ut=reasc=, 50 de oameni primesc botezul la ultima evanghelizare colectiv=. Pastorii predic= la microfon despre nunta cu Mântuitorul, localnicii salut= „Pacea Domnului“

Boteza]i cu [arpele în ap=
de Radu }u]uianu

Într-o râp=, sute de gur=-
cas c= s-au adunat ca într-un
amfiteatru antic s= priveasc= mi-
nunea. Pe malul cel=lalt, 50 de
suflete chinuite, alt=dat= con-
damnate la supravie]uire prin vi-
olen]=, strigau [i plângeau de li
se scuturau ve[mintele albe.
Fl=c=i voinici, numai buni de b= -
t=ie în discotec=, v=rsau la crimi
de poc=in]= într-un pârâu pân=
când un [arpe a ie[it spre ei. A
fost zi de botez la penticostalii
din satul Slobozia, comuna Voi -
ne[ti. Duminic=, 3 iunie, 50 de
oa meni au fost scufunda]i în
gâr la ce traverseaz= localitatea. 

Începuturile
F=r= faptele pline de r=utate
ale lui Barbu Nou= Sandu nimic
din toate astea nu s-ar mai fi în-
tâmplat în Duminica Mare a Ru -
saliilor la Voine[ti-Slobozia.
Barbu î[i b=tea nevasta, î[i alun -
ga fiul în surghiun prin alte sate,
î[i d=dea foc la propria cas= în -
cer când s= ard= odat= cu ea.
„Eram bolnav de artrit=, trebuia
s= îmi amputeze picioarele [i de
disperare am b=ut mult. Oricum
aveam darul be]iei“, recunoa[te
b=trânul Barbu, chip curat. 
„Nu mai vedeam nicio [ans=
pentru mine. St=team cu lan]ul
pe aco pe ri[ [i alungam pe ori ci -
ne se apropia s= sting= focul.
Voiam s= mor.“ Disperarea a pus
st=pânire pe Barbu Nou= Sandu
prin 1991, când împlinise 40 de
ani de via ]= [i nu mai g=sea nici
o spe ran ]= pentru sine. Nevasta
nu îi mai d=ruise copii, avea doar
unul adoptiv, pe care îl dispre -
]uia.

Fiul surghiunit
Cons=tenii care i-au stins
fo cul din cas= m=rturisesc [i
acum despre faptele lui r=u t= -
cioase „pentru el [i familia lui“.
Dup= incendiu, când i s-au ter-
minat banii de b=ut, Barbu a
luat-o pe nevast=-sa deoparte,
doar el cu ea, [i i-a spus: „M=,
fe meie, m= preg=tesc de spital s=
m= taie. Indiferent ce am f=cut
noi pe lumea asta, am b=ut, am
fost na[i de botez, cât o mai duc
nu [tiu, dar simt c= nu r=mâne
nimic din mine. Vreau s= ne po -
c=im“. Şi Barbu a mers la biseri -
ca penticostal= din Ia[i în loc s=
ia drumul spitalului. Acolo [i-a
m=rturisit p=catele în fa]a fiului
s=u vitreg, Viorel B=d=r=u, cel
surghiunit [i devenit între timp
pastor. A uitat de spital [i a ales
s= se întoarc= poc=it, acas=. 

A fost „cârligul“
În Slobozia, to]i s-au mirat c=
„mare minune a f=cut Domnul
cu omul =sta nebun de legat“. În
câteva luni, artrita i s-a vindecat
[i pilda lui a devenit cârligul în
care comunitatea [i-a ag=]at spe -
ran ]ele pentru o via]= mai bun=.
Femeile din Slobozia s-au bucu-
rat c= b=rba]ii lor, dac= se po c= -
iau, nu le mai b=teau, copii din
familiile de poc=i]i au prins drag
de carte [i cele trei [coli din Slo -
bo zia au devenit neîn c= p= toa re.
Dou=zeci dintre tinerii din sa tul
acesta uitat de lume au absol vit
de curând liceul [i, pe scurt, co-
mu nitatea unde aproape to]i ve -
deau sc=pare prin crim= s-a
schim bat în bine. Ast=zi, poli ]i[ -
tii nu mai investigheaz= actele
lor de violen]=, ci vin s= caute
co n tribuabili care nu î[i pl=tesc
im po zitele. Şi toate astea, zic oa-
me nii, datorit= pastorului Viorel
B=d=r=u care, dup= ce l-a conver-
tit pe tat=l s=u vitreg, a revenit în
Slobozia, de unde fusese fug=rit. 

Poli]ist [omer
În Duminica Mare a Rusali-
ilor, un poli]ist TF a coborât în
râpa unde s-a adunat tot satul la
botez [i l-a c=utat pe unul de-ai
lui Nichita. Imediat, liderii comu-
nit=]ii au dat veste [i l-au che  mat
pe împricinat, care tocmai se
preg=tea s= primeasc= duhul
sfânt în haine albe. Candi da tul
la botez preschimbat instanta-
neu în datornic la stat a stat
cuminte în fa]a poli]istului, l-a
ascultat lini[tit, f=r= ]ipete sau
fuste aruncate în sus, [i a sem-
nat un proces verbal c= are de
pl=tit impozite, „în rate“, pentru
fierul vechi predat la depozite.
„Mul]i predau fier vechi pe bu -
le tinul unuia singur de se adun=
câte 500 de milioane de lei care
trebuie impozita]i“, l=mure[te
poli]istul.

Religia i-a schimbat
În dou=zeci de ani de când a
început evanghelizarea în satul
Slobozia [i împrejurimi, biserica
a reu[it ce niciun proiect euro-
pean pe sute de mii de euro nu
ar fi schimbat: 3.500 de suflete
de b=t=u[i din tat= în fiu s-au
civilizat [i rezultatele s-au v=zut
de la un an la altul. 
Dac= în anii ’90, o cas= de
chirpici cu chi[c= în loc de fer-
eastr= impunea sti lul în satul
Slobozia, ast=zi pe va tra bor-
deielor slobozenii au ri dicat vile
cu etaj [i pe drumurile neas-
flatate de autorit=]i în locul
c=ru]elor circul= dubi]e cu nu-

mere de Olanda, Italia sau
Fran]a. Banii alt=dat= arunca]i
pe b=utur= sunt acum dr=mui]i
într-o comunitate religioas=, con-
dus= dup= înv=]=turile biblice.

Gospel l=ut=resc
„Oamenii ace[tia au fost mar-
ginaliza]i. Sunt ]igani de care
nimeni nu voia s= aud=. F=ceau
r=zboaie între ei, r=zbun=tori,
aveau numai probleme cu legea“,
m=rturise[te pastorul B=d=r=u.
Biserica penticostal= a [tiut s=
[i-i apropie [i s=-i înve]e. Pe rit-
muri de muzic= l=ut=reasc=, cu
versuri cre[tine, junii tatua]i pe
gât [i femeile lor bucuroase c=
nu vor mai lua b=taie, cheam= pe
„Duhul Domnului care îi cer ce -
tea z=“. Candida]ii la botez îm -
br= ca]i în alb, precum Hristos în
fa]a lui Ioan, tremur= [i cânt= în
delir: „Te rog, Dumnezeu, intr=
în inima mea, D=-mi putere, M-
am s=turat de aceast= lume stri-
cat=, Prime[te-m= [i d=-mi o
inim= curat=“. Muzican]ii veni]i
tocmai de la Târgovi[te închin=
versuri despre chinurile p= c= to -
[i lor [i bucuria botezului. Pas-
torii predic= la microfon despre
nunta cu Mântuitorul, localnicii
salut= „Pacea Domnului“ [i cu
to ]ii se numesc între ei frate [i
sor=.

Boteza]i doar la 
maturitate
Viorel B=d=r=u, pastorul de
la Slobozia care în dou=zeci de
ani a reu[it s= evanghelizeze
90% din sat, se afl= de di mi nea -
]= în mijlocul adun=rii. La bis-
eric= a ]inut predic= despre „fa-
milia sfânt=“ în care urmeaz= s=
intre candida]ii, despre alegerea
între Dumnezeul suveran [i di-
avol. „Via]a noastr= aici o consi -
de r=m ca un vis dup= care ur -
mea z= ori chinul ve[nic, ori feri-
cirea ve[nic=“. Un penticostal
poate primi botezul doar
dup= împlinirea vârstei de
18 ani, pentru ca alegerea
s= o fac= în cuno[tin]= de
cauz=. Pastorul B=d=r=u a
pornit în via]= f=r= nicio
[ans=, dintr-o familie
s=rac=, dezbinat=, cu un
tat= vitreg de la care a
primit doar b=taie.
„De mic co pil am avut
o viziune s= schimb
mentalita tea oame-
nilor din sa tul meu.
Cum a[ pu tea g=si o
solu]ie s= îi trans-
form în bine“. Şi
Viorel a primit în
dar o Biblie de la
un str=in. Acela a
fost momentul.

F=r= cruci, doar ceasuri

În Casa de adunare, cum ai in-
trat, b=rba]ii stau la stânga, fe-
meile la dreapta. Catapeteasm=
nu exist=, ci pastorii preg=tesc

slujba la vedere, de la
pupitru. Când dau
tonul la rug=ciune
o bolboroseal=

colectiv= cu prin -
 de sala, fie ca re

gl= su ie[te tare [i
doar pe buze po]i

citi ce zice:

“Te rog, Doamne, din toat= ini -
ma, d=-mi putere” [i url= din
to]i bojocii c=tre cer. Unii ]in
mâini la la inim=, al]ii pe frunte
[i cu to]ii î[i întind mâinile în
aer. Pe pere]ii albi nu se vede
niciun crucifix, doar ceasuri [i
citate din psalmi. Junii [i junele
ies din biseric= [i în fruntea pro-
cesiunii pornesc înspre râpa cu
ap= tubure. Sunt îmbr=ca]i în
haine “f=r= pat=”, dup= cum sunt
pe afar= la fel s= fie [i pe di n= -
untru. „Dumnezeu l-a creat pe
om cu rat la ini m=, dar omul
mer gând pe p=mânt s-a întinat“,
explic= pastorul.

Sectan]i, dar cre[tini
Pe râpa de la râu, lumea
puzderie îi întâmpin= pe cei ce
vin îmbr=ca]i în haine albe.
„Glorie, osana, m=rire!“ Gur=-
casc= de azi au fost boteza]i în
anii trecu]i. Aproape ori[ice fe-
meie poart= în bra]e un sugar, iar
]âncii se ]in dup= ta]ii lor
ocupa]i de asemenea cu cei mai
mici. „Facem copii câte [apte,
câte doi[pe’. Ne e drag s= îi cre[ -
tem“, zice o mam= cu n=fram=.

Iar pastorul o completeaz=, „Î[i
trimit odraslele la [coal=“. Pu]ini
b=trâni vezi [i aceia doar pe la
margine sup=ra]i c= li s-au con-
vertit copiii. „Când m-oi boteza
eu în borta aia, atunci s= se boteze
to]i din sat“, spune un mo[. 

Un [arpe a ie[it 
dintre ei

În mijlocul gârlei, doi pastori
au intrat în apa mâloas= îm-
preun=, cu junii, unul dup= altul.
Când s-a afundat al treilea fl=c=u
între valurile cremoase, un frea -
m=t a mi[cat mul]imea. „Ce s-a
întâmplat, a c=zut careva în ap=?“,
întreab= unul. Timp de pa tru ore
nimic nu îi impresionase pe to]i
într-o suflare, când a ap=rut un
[arpe ce se îndrepta prin fa]a
candida]ilor pentru botez.
„Opre[te-l, omoar=-l, uite cum
au ie[it p=catele din ei“, striga
lumea [i au prins a lovi cu
crengile pân= l-au adus la mal. 
O femeie venit= de la Ciurea, în -
ve[ mântat= în alb, singura cu ba -
tic brodat, înainte s= intre la ap=,
a apucat s= spun= c= aici, în
Slobozia au loc minuni cum nu
se mai întâmpl= în alt= parte. 
A fost ultima evanghelizare co -
lect  iv=, pentru c= aproa pe toat=
comunitatea e penticostal=. 

S=tenii i-au f=cut z=gaz gârlei ca s= aib= junii [i junele loc de botez

Sprijin de la comunitate
În august 2009, ziarele scriau despre clanul Gangal din Slobozia: „A fost anihilat= cea mai mare
grupare de ho]i de animale din Moldova“. Procurori din dou= jude]e au ac]ionat s= bage dup=
gratii 10 membri ai unei re]ele care [i-a avut originea în satul unde pastorul Viorel B=d=r=u î[i
s=vâr[e[te misiunea. O parte din clanul Gangal s-a convertit între timp la penticostalism [i a aban-
donat vechile practici ilegale. Dintre Gangalii neconverti]i unuia i-a luat ars de curând casa de la un
tr=snet, iar comunitatea de penticostali aduna]i în râp= la botezul colectiv a f=cut chet= pentru fa-
milia „necrediciosului“ sinistrat. Din s=r=cia lor au adunat 2.000 de lei pe care i-au donat public lui
Florin a lui Vasile Gangal.

F=r= faptele pline de r=utate ale lui
Barbu Nou= Sandu nimic din toate
astea nu s-ar mai fi întâmplat

Din ce în ce mai mul]i
Penticostalii pun în centrul religiei lor importan]a
Duhului Sfânt [i experien]a direct= a credincio[ilor cu
Dumnezeu. În România, potrivit recens=mântului realizat
în urm= cu zece ani, penticostalii reprezentau 1,5% din
popula]ie (aproximativ 330.000 de suflete). Penticostalis-
mul este cultul cu cea mai important= dezvoltare, în lume
existând aproximativ 250 de milioane de penticostali,
adic= 10% din întreaga mi[care cre[tin=. Biserica Penti-
costal= a ap=rut la cump=na dintre secolele XIX [i XX, în
Statele Unite, unde predicatorul Charles F. Parham a lansat
ipoteza c= asupra credincio[ilor înc= mai coboar= Duhul
Sfânt, idee argumentat= cu mai multe versete din Noul
Testament. Numele organiza]iei vine de la a cincizecea
zi de la În=l]area lui Iisus (Rusalii), când – potrivit Bibliei
– Duhul Sfânt a coborât asupra discipolilor lui Iisus [i le-a
oferit darul vorbirii în limbi (glosolalie). Penticostalii cred
c= evenimentele petrecute de Rusalii nu au fost miracole
izolate, ci c= lucruri similare se petrec în fiecare zi. 

CAPTUR+: [arpele a fost închis într-o sticl=

Au fost boteza]i unul câte unul, sprijini]i
de cei doi pastori care-i scufundau în apa
pârâului

La ie[irea din biseric=

Vestiarul improvizat unde se schimbau cei
boteza]i

Sute de oameni în asisten]=

Viorel
B=d=r=u,
pastorul din
Slobozia

Mul]ime în delir, înainte de botez


