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Cine n-a auzit de BBSO? 

Dacă cineva n-a auzit, atunci e cazul să audă. Cel mai dinamic 
fenomen evanghelic actual din Oradea (și din țară și diaspora), BBSO, adică 
Biserica Baptistă Speranța din Oradea, a reușit ceea ce multe biserici 
baptiste și penticostale își doresc, dar, din diverse motive, nu reușesc. 

Numărul 3 al revistei Oradea Evanghelică este dedicat în întregime 
fenomenului BBSO. Nu există pericolul de a exagera dimensiunile 
fenomenului BBSO. Mai degrabă există pericolul de a minimaliza 
dimensiunile acestui fenomen.  



Singurul fenomen din istoria evanghelicilor români cu care poate fi 
comparată mișcarea BBSO este trezirea din anii ’70 din Oradea, mai exact 
de la Biserica Baptistă Nr. 2, actualmente Emanuel, pe vremea lui Liviu Olah 
și Iosif Țon. 

Nu doar o biserică, BBSO este o mişcare în jurul căreia s-au coagulat 
speranțe, resurse, strategii. Pentru prima oară în istoria postdecembristă a 
evanghelicilor români, efuziunea unui fenomen depășește stadiul unor 
ghetouri confesionale provinciale. 

Desigur, înaintea lor a fost mișcarea Cireșarii, care păstrează o direcție 
viguroasă, dar în cazul BBSO pare să fie vorba de ceva mult mai amplu.  

 Emanuel și Cireșarii sunt cele două rădăcini ale mișcării BBSO. Dar 
noile rădăcini ale fenomenului BBSO sunt deja vizibile, și încă n-au trecut 10 
ani de la înființarea acestui grup religios postemanuelist, nonpatriarhal și 
revivalist (n-am găsit o altă rimă). 

După încercări mai mult sau mai puțin ratate, precum Betania sau 
Providența, dar mai sunt și altele, evanghelicilor orădeni nu le vine să creadă 
că fenomenul BBSO chiar are loc. Revine spiritul anilor ’90 în acest oraş de 
prim rang al evanghelicilor români? 

Să fie fenomenul BBSO semnul evident al sfârșitului unei epoci? 
Evanghelicii români au dobândit proprietăți, clădiri, instituții, au derulat 
proiecte și au reinventat, oarecum, biserica în parametrii libertății dobândite 
după 89.  

Să fie oare fenomenul BBSO semnalul clar al unei noi proiecții, în care 
a venit vremea, în sfârșit, ca investițiile lui Dumnezeu în Oradea (și România) 
din anii ’70 și din anii ’90 să lărgească Împărăția lui Dumnezeu și suflete care 
gândesc românește să primească Evanghelia în limba neprihănirii, bucuriei și 
păcii în Duhul Sfânt? 

BBSO pare a fi (încă) un agent secret trimis de Statele Unite ale Cerului 
pe teritoriul inamicului demonic. Nu știm dacă e un agent suficient de pregătit, 
sau dacă nu va deveni blazat, precum alți trimiși, de-a lungul deceniilor.  

Dar știm un lucru – că miracolul BBSO există. Simțim cum ne cuprind 
fiorii când ne înlănțuie avântul tineresc și aromele armonice.  

Știm, dar parcă nu ne vine încă să credem, că BBSO poate însemna 
(și) pentru noi, ceilalți, să mai fim încă o dată tineri. Și ne-liniștiți… 



 
Evenimentul Anual BBSO - Sala Sporturilor, 1 decembrie 2013  

 

Duminică, 13 august 2017, a fost una dintre zilele speciale din istoria 
BBSO, pastorul Cristian Sonea, în tricou, anunțând, într-un stil retoric 
dramatic, că s-au strâns bani pentru ultima tranșă din suma pentru terenul 
unde va fi noua locație BBSO. 

Nu doar că în câteva luni, aprilie-august, s-au strâns în total cei 420.000 
de euro, ci chiar 500.000. Așadar, în felul acesta, s-a dat startul pentru noua 
campanie de colectare de fonduri pentru construcția clădirii, în 2 ani, după 
intențiile liderilor BBSO. 

Pe lângă factorul acesta emoțional, ziua de 13 august 2017 a fost 
marcată și de prezența grupului The Messengers. 

Cele două momente speciale au pus în umbră o altă aniversare BBSO 
– duminică, 13 august 2017, videoclipul BBSO „Glorie Mielului” a ajuns la 6 
milioane de vizualizări. 

Înregistrat cu ocazia Evenimentul Anual BBSO din 1 decembrie 2013, 
acest videoclip este cel mai vizualizat din YouTube-ul evanghelic românesc, 
unde următoarele videoclipuri au sub 4 milioane, iar următorul videoclip 
BBSO sub 2 milioane. 

Preferința uriașă pentru acest videoclip indică faptul că este stindardul 
BBSO în spațiul virtual și, așadar, în conștiința colectivă a evanghelicilor 
români contemporani. 



    

    

    



    

    

    



    

    

    



 
ce este un miracol 

 
 

când soarele se trezește dimineața 
și face jogging 

ca să nu facă diabet 
și să nu străpungă ozonul 

cu raze prea puternice 
acesta e un miracol 

 
când copiii merg la școală 

și se întorc acasă 
să îi învețe pe părinți 

de ce face soarele face jogging 
iar părinții își fac cruce 

acesta e un miracol 
 

când oamenii își ascultă conștiința 
și caută să afle cine trezește soarele 

să facă jogging 
iar copiii aleargă în curtea școlii 

precum soarele pe cer 
acesta e un miracol 

 
când lucrurile care nu se văd 

din care sunt făcute 
lucrurile care se văd 

se cocoțează în mintea oamenilor 
sufletele capătă aripi 
acesta e un miracol 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


