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cu celălalt, precum a fost demonstrat de savanŃii marxişti-leninişti.  În viitor toate formele de religie vor fi 
aruncate la groapa de gunoi a istoriei.”50   

 
Efectul schimbării strategice a discursului internaŃional comunist cu privire la religie a 

repercutat de-a lungul deceniilor următoare.  Creştinismul, pe plan internaŃional a început să aibă 

o deschidere din ce în ce mai mare faŃă de o alianŃă marxist-creştină.  Alarmat de creşterea 

acceptării de către creştini a eticii sociale marxiste, mai ales în rândurile evanghelicilor, 

profesorul de teologie şi etică Klaus Bockmuehl de la Regent College, Oxford, publică în 1980 

cartea The Challenge of Marxism: A Christian Response (Provocarea marxismului: un răspuns 

creştin) prin care distruge iluzia creării „omului nou”, arătând printre altele contradicŃiile unei 

perspective deterministe care încearcă să dezvolte un sistem etic.51  Bockmuehl este precedat 

însă, în acest demers, de pastorul Richard Wurmbrand care publică în limba franceză în 1976 

cartea Karl Marx et Satan, prin care arată substratul demonic al învăŃăturii marxiste şi 

incompatibilitatea ei cu învăŃătura creştină.52 

 KGB-ul (N.K.V.D.) rusesc şi celelalte aparate de securitate şi represiune din Ńările 

blocului comunist au folosit de timpuriu paravanul bisericii pentru a implementa strategia 

comunistă atât pe plan naŃional cât şi internaŃional.  Prin urmare, aceste aparate au infiltrat 

securişti în rândurile clerului sau au racolat conducători bisericeşti în rândurile lor.53  Spre 

exemplu, ofiŃerul de carieră N.K.V.D. Karpov a studiat o perioadă îndelungată ceremoniile 

ortodoxe ruseşti, sacramentele, învăŃătura teologică fiind abilitat să poarte conversaŃii în 

profunzime cu orice demnitar bisericesc pe terenul acestuia.  Karpov a fost infiltrat printre 

demnitarii bisericii ortodoxe ruseşti şi a fost propus de Stalin în 1943, la o conferinŃă în Kremlin  

cu patriarhii şi înalŃii demnitari ai Bisericii Ortodoxe Ruse să reprezinte Biserica Ortodoxă în 

Consiliul Sovietic al Miniştrilor, lucru care s-a aprobat cu aplauze din partea celorlalŃi 

coreligionari.54 

 Operarea serviciilor secrete sub acoperirea pastorilor baptişti ruşi şi demascarea câtorva 

agenŃi KGB conspiraŃi în persoanele unor conducători de frunte ai Uniunii Generale a Consiliilor 

Bisericilor Evanghelice-Baptiste (VSEHB) au fost semnalate Occidentului de către Georghi P. 

Vins (aflat în exil în SUA după 8 ani de temniŃă în Rusia, pe motiv de credinŃă) printr-o 

conferinŃă, „Vocea Bisericii Persecutate”, Ńinută în paralel cu Congresul AlianŃei Mondiale 
                                                 
50 Communist Exploatation of Religion: Hearing Before the Subcommittee to Investigate the Administration of the 
Internal Security Act and Other Internal Security Laws of the Committee of the Judiciary United States Senate 
Eighty-Ninth Congress – Testimony of Rev. Richard Wurmbrand, Diane Books Publishing Co., 1982, p. 511. 
51 Klaus Bockmuehl, The Challenge of Marxism: A Christian Response, Leicester: IVP, 1980; Colorado Springs: 
Helmers & Howard, 1986. 
52 Richard Wurmbrand, Karl Marx et Satan, Paris: Poche, 1976;  În limba română această lucrare Marx şi Satan este 
tipărită de Wurmbrand în 1944, însă ea este introdusă din nou, în mod clandestin, în România pe la sfârşitul anilor 
’70, iar ediŃia în limba engleză apare mai târziu, prin anul 1986. 
53 The Soviet Union, from Lenin to Khrushchev, Facts on Communism, vol.II,  Washington: United States 
Government Printing Office, 1960, p.75-76, 135, 176, 184, 201, 230-232, 312. 
54 Ibidem, p. 231 
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Baptiste din 8-13 iulie 1980, Toronto, Canada.  Pe toată durata evenimentului Congresului 

AlianŃei Mondiale Baptiste, în afara arenei Mapple Leaf Gardens, locul desfăşurării congresului, 

au fost demonstraŃii de protest împotriva prezenŃei delegaŃiei oficiale a baptiştilor ruşi, arătând că 

anumiŃi membri ai delegaŃiei erau agenŃi ai KGB-ului sovietic.55 O situaŃie similară s-a întâmplat 

şi la Hamburg, cu ocazia Congresului FederaŃiei Baptiste Europene din 1-5 august 1984.  

Oficialii ambelor organizaŃii baptiste au refuzat să ia în considerare protestele şi să militeze 

pentru cauza baptiştilor ruşi prigoniŃi din biserica neînregistrată, datorită obiecŃiilor vehemente 

ale delegaŃiilor oficiale baptiste ruse.  Liderii BWA (AlianŃa Baptistă Mondială), Duke K. 

McCall şi Gerhard Claas, nu au luat nici o poziŃie, ci doar au îndemnat la reconciliere tabăra 

militanŃilor baptişti din ilegalitate şi tabăra Uniunii oficiale din Rusia; iar liderii EBF (FederaŃia 

Europeană Baptistă) au justificat, în particular, lipsa luării unei poziŃii, prin teama de a nu 

provoca neplăceri fraŃilor lor din Rusia.  „În mod neoficial, Congresul EBF îşi justifică urechea 

surdă faŃă de persecuŃiile creştinilor din blocul estic afirmând că nu vrea să pună în pericol 

colegii ei din Uniunea Sovietică.  Biroul Congresului a declarat că este posibil ca delegaŃii să fie 

îngreunaŃi în activităŃile lor sau li se pot refuza permisele de ieşire din Ńară pentru congresele 

viitoare.”56  Dezvăluirile relaŃiei conducătorilor baptişti ruşi cu KGB-ul, Georgi Vins le-a făcut 

cunoscute şi sub forma unei broşuri intitulate KGB (Staatssicherheitsdienst der UdSSR) în 

Pastorenrolle, distribuite cu ocazia congresului EBF-ului mai sus menŃionat.  (Vezi ANEXA 

KGB (Staatssicherheitsdienst der UdSSR) în Pastorenrolle), p. 206) 

De asemenea, pentru o mai bună înŃelegere a situaŃiei baptiştilor din Rusia şi apoi din 

România, pentru exemplificarea posibilităŃii reale de a rezista regimului şi compromisurilor în 

materie de convingeri religioase este imperativă consultarea materialului inclus în ANEXA 

ExperienŃa fraŃilor ru şi.  Parcurgerea acestui material va crea un fundal interpretativ pentru 

eşecurile din viaŃa Cultului Creştin Baptist din România.  

 
 
1.5 SituaŃia Cultului Cre ştin Baptist în perioada premergătoare recunoaşterii în calitate 
de cult 
 

 

SituaŃia baptiştilor din România în perioada antonesciană a fost nespus de grea, întrucât, 

România fiind aliată cu Ńările Axei împotriva Marii Britanii şi Statelor Unite ale Americii, aceştia 

au fost văduviŃi de intervenŃiile celor mai influenŃi fraŃi de credinŃă din Occident.  Au funcŃionat 

în stare de ilegalitate şi au încercat pe multiple căi să obŃină intrarea în starea de legalitate.  

                                                 
55 Fellowship defeats dispute as BWA emphasis, The New York Baptist, vol. 12, nr. 7, iulie 1980, pg.1-2. 
56 Hubert Huber, Official Soviet Baptists seen tied to KGB, New York Times, 24 august, 1984. 
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Nu sunt cuvinte care să poată exprima suferinŃele baptiştilor din această perioadă.  Bătăi, 

arestări, deportări, amenzi, închiderea bisericilor, confiscarea bunurilor şi clădirilor de cult, 

convertiri cu forŃa la ortodoxie şi, cel mai trist pentru părinŃii credincioşi baptişti, botezarea 

forŃată a copiilor lor în cultul ortodox, împotriva convingerilor lor religioase şi împotriva 

conştiinŃei lor etc.  Se redau în continuare doar câteva documente din arhiva SiguranŃei Statului. 

 

                                                 
57 ACNSAS, D 6902/1, p. 456. InformaŃia nu a fost confirmată de către SiguranŃă.  
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58 ACNSAS, D 6902/1, p.460 
59 ACNSAS, D 6902/1, p. 461 
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60 ACNSAS, D 6902/1, p. 459. 
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În ciuda acestei suferinŃe lucrarea lui Dumnezeu a propăşit, suflete se întorceau la Dumnezeu iar 

bisericile baptiste, deşi în ilegalitate, au dăinuit prin providenŃa lui Dumnezeu.  Acesta este şi 

cazul bisericii baptiste din Şos. Mihai Bravu nr.106, Bucureşti (B.C.B. „Sfânta Treime” acum cu 

sediul în Str. Iuliu Valaori nr.20).  Pastorul luteran Richard Wurmbrand, după o vizită în 

România post-decembristă, îşi deapănă astfel amintirile:   

„Duminică am Ńinut primul meu serviciu divin în Biserica Baptistă din strada Profesor Iuliu Valaori din 
Bucureşti.  Într-un fel, eu am fost întemeietorul acestei biserici. 
 Cei dintâi care au persecutat pe evanghelişti în România nu au fost comuniştii.  În 1940 a ajuns la 
putere «Garda de Fier» care era formată din fanatici ortodocşi.  Primul lucru pe care l-au făcut a fost 
acela de a interzice bisericile: baptistă, adventistă, penticostală şi pe creştinii după Evanghelie.  Toate 
clădirile acestora au fost închise.  Apoi mareşalul Antonescu s-a lipsit de «Garda de Fier» şi şi-a întemeiat 
propria lui dictatură, care a interzis din nou libertatea religioasă.  Nici o biserică evanghelică în limba 
română nu a rămas deschisă.  MulŃi creştini evanghelici basarabeni şi bucovineni au fost condamnaŃi până 
la douăzeci de ani de închisoare.  Biserica ortodoxă se afla în mod sigur în spatele acestei persecuŃii.  
România n-a cunoscut o reformă religioasă.  Biserica ortodoxă este tot atât de autoritară precum a fost 
biserica catolică înainte de Vatican II. 
 Toate bisericile luterane erau libere, cu excepŃia bisericii mele, pentru că eu eram evreu şi tot 
evrei erau şi majoritatea celor din biserica mea (guvernul era foarte înverşunat împotriva evreilor).  
Episcopul luteran Staedel nu era înclinat să ne apere[...] 
 Astfel noi, baptiştii şi alŃi fraŃi din bisericile evanghelice, am început, să ne adunăm în ilegalitate. 
 Spre sfârşitul războiului, ambasadorul Suediei, van Reuterswarde, a reuşi să obŃină libertatea de 
a ne aduna.  Într-o singură zi, am scos toată mobila din apartamentul nostru şi l-am transformat în locaş 
de închinare.  De îndată ce acest lucru a ajuns cunoscut, sute de fraŃi din toate denominaŃiunile au început 
să vină la serviciile noastre divine pe care trebuia să le Ńinem duminica.  Astfel, noi eram singura biserică 
evanghelică de limbă română care funcŃiona. 
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61  
 
 

Când naziştii au pierdut războiul, biserica mea s-a bucurat din nou de libertate religioasă şi –a fost redată 
fosta clădire.  Împreună cu baptiştii ce se adunaseră cu noi am format o biserică baptistă.  Aceasta a 
devenit biserica baptistă „Sfânta Treime” care acum se află în strada Profesor Iuliu Valaori.  Astfel, într-
un anumit sens, pastorul acestei biserici, Vasile Taloş, este succesorul meu.62 

 
 
1.6 Câştigarea recunoaşterii Cultului Cre ştin Baptist din România (CCBR) 

 

În acest context de maximă nesiguranŃă, în care România avea nevoie disperată de 

clemenŃa, şi bunăvoinŃa aliaŃilor, are loc recunoaşterea baptiştilor în calitate de cult recunoscut şi 

egal în drepturi cu celelalte culte tradiŃionale.  Baptiştii realizau că situaŃia este în schimbare.  

Regimul dictatorial al Mareşalului Antonescu luase sfârşit.  Soarta războiului înclina spre 

victoria AliaŃilor şi se întrezărea o schimbare majoră în politica faŃă de statele care fuseseră 

protectorii lor înainte de război. SituaŃia de criză politică din Ńară a dat noi speranŃe de libertate 

credincioşilor baptişti, iar lucrul acesta nu a scăpat de ochii vigilenŃi ai SiguranŃei. 

                                                 
61 Fotografii primite prin bunăvoinŃa fiului fratelui Richard Wurmbrand, Mihai Wurmbrand, despre care dumnealui 
comentează: „sunt poze din biserica organizată în casa noastră în strada Mihai Bravu 384 care, eventual 
aparŃinând familiei Vlad, a vândut terenul şi a devenit biserica actuală baptistă din Mihai Bravu, Bucureşti. În al 
doilea rând stânga, primii doi: Vlad[...] şi soŃia sa cu pălărie. Cel mai în vârstă din copii săi era în securitate. 
Eventual copii au emigrat în Australia. În spatele lui Vlad este Filip Smilovici, un frizer şi unul dintre marii 
colaboratori ai tatălui meu, tatăl lui Dr. Theo Smilovici, care are o biserică mesianică prin Bucureşti. Îi poŃi vedea 
şi jos în spatele celui din mijloc pe care îl chema Pop (un predicator aprig prin 1946 în aceeaşi biserică.) 
62 Richard Wurmbrand, De la suferinŃă la biruinŃă, Bucureşti: Editura Stephanus, 2001, pp. 27-29. 
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Capacitatea baptiştilor de a crea o imagine favorabilă României în Statele Unite şi Marea 

Britanie, două dintre cele trei mari puteri aliate care decideau soarta viitoarei Românii, a fost 

„cartea” pe care au mizat baptiştii români în demersurile lor pentru recunoaşterea cultului.  În 

luna septembrie 1944 legăturile internaŃionale ale baptiştilor români cu fraŃii lor de credinŃă din 

vest, în deosebi cu The Foreign Mission Board (FMB) al ConvenŃiei Baptiste de Sud din S.U.A., 

au fost refăcute.64  Reprezentantul FMB, Petre Belicov, şi reprezentantul Uniunii ComunităŃilor 

Creştine Baptiste din România (UCCB), secretarul general, Marin Dumitraşcu au depus eforturi 

                                                 
63 ACNSAS, D 6902/1, p. 470. 
64 Pe timpul perioadei 1942-19440 România a luptat împotriva Statelor Unite, de aceea legăturile au fost întrerupte 
în această perioadă. 
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deosebite pentru realizarea acestei recunoaşteri.  Finalizarea acestor eforturi, depuse prin harul 

lui Dumnezeu, s-a realizat prin emiterea Decretului – Lege No.553, publicat în Monitorul Oficial 

No. 253 din 1 nov. 1944 care oferea recunoaştere şi drepturi depline Cultului Creştin Baptist, 

conform legii pentru regimul general al cultelor din 1928.65  (Pentru o mai bună înŃelegere a 

întregului proces, a se consulta ANEXA Recunoaşterea Cultului Creştin Baptist, 1944-46. 

p.234)  Se redă mai jos textul decretului-lege. 

 
   Publicarea legii Nr.553 în revista cultului66 

MINISTERUL CULTURII NAłIONALE ŞI AL CULTELOR 
Legea Nr. 553 
 
MIHAI I, 
 
Prin graŃia lui Dumnezeu şi voinŃa naŃională, Rege al României, 
La toŃi de faŃă şi viitori, sănătate:  
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la Departamentul 
Culturii NaŃionale şi al Cultelor Nr.15.646 din 1944, 
Văzând jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 741 din 1944;  
În baza dispoziŃiunilor înaltului decret regal Nr. 1.626 din 31 August 1944 
Am decretat şi decretăm: 
DECRET LEGE 
pentru reglementarea Cultului creştin baptist din România 
 
Art. I.  Cultul creştin baptist este cult recunoscut în Statul Român. 
Art. II.  Cultul creştin baptist este supus prevederilor legii pentru regimul 
general al cultelor din 22 Aprilie 1928, cu distincŃiile cuprinse în articolele 
următoare ale prezentei legi, asimilându-se în ce priveşte drepturile şi 
obligaŃiile, cu celelalte culte prevăzute la art.21 din legea pentru regimul 
general al cultelor din 1928. 

Art. III. Cultul creştin baptist îşi va conduce prin organe proprii afacerile sale interne; administrative, culturale, 
fundaŃionale şi filantropice, în conformitate cu statutul său de organizare aprobat de Ministerul Culturii NaŃionale 
şi al Cultelor prin decizia Nr. 5.657 din 6 Februarie 1940, publicată în Monitorul Oficial Nr. 34 din 10 Februarie 
1940, cu derogările din legea de faŃă. 
Art. IV.  OrganizaŃiile locale ale cultului baptist sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică 
deplină. 
Art. V.  Prin derogare dela art. 30, 31, 32 din legea pentru regimul general al cultelor, Statul nu va acorda 
cultului creştin baptist din România nici un fel de ajutoare sau subvenŃie. 
Art. VI.  Orice dispoziŃiuni de lege sau regulament contrare prezentului decret-lege sunt şi rămân abrogate. 
Dat în Bucureşti la 31 Octomvrie 1944. 
         MIHAI 
 

Prin efortul neobosit al fraŃilor Petre Belicov şi Marinică Dumitraşcu în anul 1946 se 

aprobă şi Statutul Cultului Creştin Baptist, votat la Congresul General al Cultului Creştin Baptist 

din România din 27-28 octombrie 1945, Arad, armonizat cu „libertăŃile religioase stabilite de 

ConferinŃa de la Moscova”, 67 fiind publicat în Monitorul Oficial partea I., nr. 68 din 21 Martie 

1946. (Vezi ANEXA STATUT Congresul CCBR din 1945 de la Arad)68 Prin urmare, această 

realizare majoră din istoria baptiştilor din România (libertatea de a funcŃiona în calitate de cult 

recunoscut de lege, în drepturi şi obligaŃii egale cu celelalte culte recunoscute) s-a materializat în 
                                                 
65 Vezi ANEXA Legea pentru regimul general al cultelor 1928. 
66 Plinirea vremii, Farul Creştin, nr.2, 23 Decemvrie 1944, pp. 3-4. 
67 De la Uniune, Îndrumătorul Creştin, anul I, nr. 3, 1 aprilie 1946, p. 7. 
68 Vezi ANEXA STATUT C.C.B.R. 1946. 
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perioada monarhiei şi a guvernării parlamentare democratice, multi-partid, din România anilor 

1944-1946.   

 
1.7 Departamentul Cultelor 
 
 Moscova dorea să îşi implementeze ideologia şi programul său şi în domeniul cultelor 

religioase.  În luna ianuarie 1949 ministrul cultelor, Stanciu Stoian se deplasează la Moscova 

unde este prelucrat timp de o lună, cu scopul replicării, în România, a tacticii comuniste sovietice 

faŃă de culte.  Această nouă direcŃie s-a făcut simŃită în modul de abordare a problemelor 

religioase, însă ministrul Stoian la scurt timp pleacă din fruntea Ministerului Cultelor.69  Este clar 

că de atunci încolo, sarcina Ministerului Cultelor era de a împiedica dezvoltarea religiei70 şi, 

concomitent cu educaŃia atee din şcoli şi cămine culturale, aceasta să fie lăsată să moară în timp 

de o generaŃie sau două.  Ministrul Stanciu Stoian a fost înlocuit de Vasile Pogăcianu în 1951 iar 

în anul 1952 vine la conducerea Ministerului Cultelor profesorul Ioan Constantinescu-Iaşi, om 

format de comunişti şi infiltrat în rândurile seminariştilor şi apoi profesorilor de la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din Bucureşti. 

 În anul 1957 se înfiinŃează Departamentul Cultelor care înlocuieşte vechiul Minister al 

Cultelor.  Activitatea sa este reglementată prin Hotărârea Nr.286 din 5 martie 1958 (Vezi 

ANEXA Departamentul Cultelor, p. 246) şi are ca scop principal (intenŃionat) controlarea şi 

îngrădirea activităŃii religioase din România.  Departamentul Cultelor controla şi îngrădea viaŃa 

religioasă prin Corpul ÎmputerniciŃilor care funcŃiona în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri 

(HCM) nr.2 167/19.10.1956.  La început împuterniciŃii erau luaŃi din rândul celor care aveau 

tangenŃă cu biserica, unii dintre ei aveau chiar studii teologice, comunicând cultelor directivele 

de la centru, însă mai târziu aceştia au fost înlocuiŃi cu „cadre comuniste, ataşate regimului” care 

erau instruiŃi să sintetizeze situaŃia religioasă din Ńară şi să ia măsuri din proprie iniŃiativă în linia 

directivelor Partidului.71  Acest Corp al ÎmputerniciŃilor avea influenŃă asupra sfaturilor populare 

locale, pe care le punea la curent cu politica statului faŃă de culte şi prin care se încerca 

depărtarea tineretului de biserică prin tot felul de activităŃi civice, culturale şi sociale.  Organele 

locale, la indicaŃiile Departamentului Cultelor, refuzau să acorde autorizaŃii de construcŃii pentru 

biserici, opreau abuziv de la închinare grupurile de credincioşi care nu erau constituiŃi în filiale 

sau biserici, împiedicau manifestările religioase în afara clădirii adunărilor, dădeau în judecată pe 

                                                 
69 Alexa Popovici, Istoria Baptiştilor din România 1956-1989, Oradea: Făclia, 2007, pp.714-715. 
70 Ibidem, pp. 742-743. 
71 Carmen Chivu-DuŃă, Cultele din România între prigonire şi colaborare, Bucureşti: Polirom, 2007, p.14. 
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evangheliştii itineranŃi şi constrângeau deservenŃii bisericilor să fie recunoscuŃi de 

Departament.72 

„Împuternicitul ştia cu cine colaborează, unde trebuia făcută presiune pentru a forŃa o colaborare; el 
intervenea în anturajul ierarhilor pentru a cunoaşte intenŃiile acestora, făcea uz de tehnici de intimidare sau 
de recompensă pentru a-şi duce la bun sfârşit însărcinările.  Activitatea acestor funcŃionari era dirijată, în 
multe cazuri de două centre decizionale, Ministerul Cultelor şi Securitatea, din aparatul căreia făceau parte 
majoritatea împuterniciŃilor.  Sarcinile lor erau atent dirijate de centru prin circulare şi cereri.”73       

   În anul 1970 este reorganizat Departamentul Cultelor, Corpul ÎmputerniciŃilor fiind schimbat 

cu inspectorii teritoriali judeŃeni.  Departamentul cultelor avea o poziŃie foarte ostilă faŃă de 

culte, mai ales cele neoprotestante şi depunea eforturi pentru stoparea dezvoltării numerice a 

credincioşilor acestora.  În politica sa faŃă de cultele neoprotestante una din măsurile eficiente 

împotriva acestora era „promovarea la conducerea acestor culte şi în organismele lor 

intermediare şi locale a unor elemente relativ ataşate” regimului.74  Un document istoric, din 

arhiva SecurităŃii, întreŃesut cu o analiză a activităŃii Departamentului Cultelor, arată eşuarea 

acestui organism de Stat, la 8 ani de existenŃă, în reducerea fenomenului religios şi dezvăluie, de 

asemenea, corupŃia75 care era dominantă în cadrul Departamentului Cultelor.  Se consideră 

necesară citarea unei porŃiuni din acest document pentru a se putea crea o impresie cu privire la 

perspectiva Statului asupra cultelor recunoscute din România. 

„ ISTORIC 
privind obiectivul Departamentul Cultelor, 

 
Departamentul Cultelor a luat fiinŃă în anul 1957, cînd a preluat atribuŃiunile fostului Minister al 

Cultelor, cu foarte mici excepŃii cadrele de conducere şi întregul aparat rămînînd acelaşi, 
AtribuŃiunile sale decurg din Legea pentru regimul general al cultelor din august 1948, din H.C.M. 
286/1958 şi alte legi. 

Din aceste legi rezultă că Departamentul Cultelor este forul tutelar al cultelor din Republica 
Socialistă România, prin care acestea realizează legătura cu statul şi totodată este organul principal prin 
care partidul şi guvernul aplică politica de culte. 

Prin atribuŃiunile sale, Departamentul Cultelor poate controla şi îngrădi activitatea mistico-
religioasă a cultelor, în conformitate cu dezvoltarea generală a regimului nostru socialist deoarece: acest 
organ avizează orice angajare sau mişcare de clerici şi salariaŃi laici ai cultelor, precum şi deschiderea de 
noi biserici sau alte lăcaşuri de culte, ca şi conŃinutul şi cantitatea tipăriturilor religioase, bugetele cultelor 
etc. 

Aceasta presupune, desfăşurarea unei activităŃi organizate care alături de masurile luate de partid, 
să contribuie la reducerea influenŃei negative a religiei în formarea conştiinŃei socialiste şi la limitarea 
treptata a activităŃii cultelor. 

Ca urmare a măsurilor luate pe linia Departamentului şi a muncii cultural educative desfăşurată în 
Ńara noastră, în general se poate afirma că numărul credincioşilor şi religiozitatea maselor a înregistrat în 
aceasta perioadă o scădere, mai ales la cultul ortodox şi în rîndurile tineretului în general. Totuşi această 
scădere nu este la nivelul corespunzător faŃă de progresele obŃinute în celelalte domenii de activitate din 
Ńara noastră, deoarece Departamentul Cultelor nu şi-a exercitat efectiv atribuŃiunile sale şi nu a acŃionat 
suficient de energic în problemele de culte. 
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37 

Practica nesatisfăcătoare a unor salariaŃi din această instituŃie a făcut ca activitatea cultică să nu se 
restrîngă prea mult faŃă de anii trecuŃi, iar la unele culte mai ales neoprotestante activitatea lor s-a extins 
sub raport numeric de adepŃi. 

Pentru a ilustra această situaŃie, este suficient sa facem referiri la numărul deservenŃilor cultelor, 
de care depinde atît creşterea numărului credincioşilor cît şi al religiozităŃii. 
Trebuie arătat că – aşa cum rezultă din statisticile oficiale  ale Departamentului Cultelor – Ńara noastră 
ocupă un loc de frunte în lume în ce priveşte numărul deservenŃilor pe cap de locuitor (de credincios), 
astfel: 
- În Italia, un preot revine la 1.666 credincioşi. 
- În Spania, un preot la 2.080 credincioşi. 
- În Polonia, un preot la 2.374- credincioşi. 
- În Jugoslavia, un preot la 3.060 credincioşi. 
- În Ńările Americii latine, un preot revine la 2. 800 - 5.000 credincioşi sau chiar mai mulŃi. 

Din acest punct de vedere, situaŃia deservenŃilor – pe culte – în Ńara noastră se prezintă astfel : 
- Cultul ortodox, un preot la 1.318 credincioşi. 
- Cultul catolic, un preot la 1.702 credincioşi. 
- Cultele protestante, un preot la 825 credincioşi.  
- Alte culte istorice (lipovenesc, mozaic etc.) un preot la 580 credincioşi. 
- Cultele neoprotestante (sectele legale) un pastor (prezbiter) la 74 credincioşi. 

Rezultă că Ńara noastră dispune de un număr mare de deservenŃi la toate cultele, depăşind chiar Ńări 
capitaliste cu renume – unde biserica joacă un rol important în stat – cum sînt: Italia, Spania şi altele. 
La aceasta trebuie adăugat că după 23 August 1944, mînăstirile ortodoxe au cunoscut o dezvoltare, 
ajungîndu-se ca în anul 1959 Ńara noastră să aibă cel mai mare număr de mînăstiri şi călugări din lume, 
raportat la numărul locuitorilor. 

Această situaŃie se datoreşte faptului că Departamentul Cultelor nu a folosit posibilităŃile ce le 
avea – prin însăşi atribuŃiunile sale – pentru limitarea activităŃii cultelor, neavînd nici o preocupare din 
acest punct de vedere. Ba mai mult, unii salariaŃi ai Departamentului au folosit atribuŃiunile ce le reveneau 
pentru a-şi crea venituri suplimentare, favorizînd direct dezvoltarea cultelor şi a activităŃii mistico-
religioase. 

Cultele neoprotestante, în timpul regimului burghezo-moşieresc însumau 79.000 credincioşi – 
funcŃionînd cînd legal cînd ilegal – iar după 23 August 1944 şi-au dublat, iar unele chiar triplat numărul 
credincioşilor. 
-   Creştinii după evanghelie, în 1940 erau  6.414, iar în 1965 numărul lor este de 20.401. 
-  Adventişti de ziua 7-a erau 12.387 în 1965 34.032. 
-  Penticostalii, erau 4.564 în 1965 38.766. 
-  Baptiştii erau 17.457  în 1965 55.842. 
(Aceasta fără să socotim elementele botezate clandestin sau nebotezate care frecventează regulat biserica.) 
ProporŃional a crescut numărul deservenŃilor şi cel al caselor de rugăciuni. 

Aceste culte au înregistrat o creştere considerabilă în special între anii 1948-1958, cînd 
Departamentul Cultelor a avizat fără nici o restricŃie orice cerere a lor: deschiderea unor noi case de 
rugăciuni, hirotonirea şi recunoaşterea în funcŃii a o serie de pastori etc. 

 
... Aproape că nu există salariat care merge pe teren, în interes de serviciu, să nu fie tratat cu „atenŃie” de 
culte atît la sosire cît şi la plecare. 
 Din această cauză, întregul aparat la Departamentului cultelor a devenit un aparat compromis, fără 
prestigiu şi autoritate moral-politică, incapabil să  realizeze politica de culte a statului nostru.”76 

 
Deşi această analiză nu este precisă nici în statistici şi nici în afirmaŃiile cu privire la avizarea 

fără restricŃii a caselor de rugăciuni, totuşi arată că, în ciuda eforturilor regimului ateu, Biserica 

lui Christos prospera în pofida necazurilor abătute asupra ei.  Faptul că unii inspectori erau 

corupŃi a fost un prilej pentru compromisuri şi pentru unii pastori baptişti (şi alŃi conducători de 

la alte culte), care au ales să îşi rezolve problemele prin mită, influenŃă, atenŃii şi servicii.  Pentru 

unii acest sistem corupt a fost convenabil, întrucât aveau o modalitate de rezolvare neoficială a 

problemelor şi doleanŃelor, totuşi această corupŃie a creat un cerc vicios, în care mulŃi 
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împuterniciŃi nu mai dădeau nici un aviz sau aprobare fără să primească ceva în schimb.  Ca 

urmare, mulŃi păstori şi multe biserici, care îşi păstrau integritatea, nu mai puteau obŃine nimic 

prin procedurile legale.   

 Şi inspectorii cultelor erau recrutaŃi de Securitate şi trebuiau să raporteze situaŃia din zona 

lor de activitate şi să implementeze măsurile pe care aceasta li le trasa.  Dintre aceşti inspectori 

au fost şi unii care nu s-au „implicat în suficientă măsură în ceea ce priveşte cooperarea cu 

organele” de securitate, cu toate că din punct de vedere al pregătirii profesionale, politice şi 

capacităŃii de lucru erau bine cotaŃi, drept consecinŃă, Securitatea propunea scoaterea din funcŃia 

de inspector teritorial la Departamentului Cultelor.77  Existau şi inspectori care încercau să-i ajute 

pe unii conducători religioşi să supravieŃuiască prin îngrădirile şi problemele pe care le avea 

biserica.  Ei aveau relaŃii de prietenie cu unii ierarhi ortodocşi şi îi sfătuiau să nu respecte 

anumite îndrumări pe linie administrativ-bisericească.  Totuşi şi aceştia erau în vizorul SecurităŃii 

întrucât existau informatori care dădeau note şi îi înnegreau pe aceştia în ochii organelor de 

securitate.78  Se prezintă în continuare un episod cu inspectorul zonal din partea Departamentului 

şi autorităŃile locale, petrecut la Biserica filială din Vicovu de Sus, prin anul 1976, relatat de 

fratele Mandici Arsenie: 

 

  „După ce am primit această adresă de la comunitate, că suntem Biserică filial ă, această adresă, pentru noi, 
a însemnat o semi-autorizaŃie.  
   La câteva zile, în timp ce fraŃii Mandici Gheorghe, Costea Ioan, NiŃu Gavril, NiŃu Ion lucrau la finisarea 
corpului sanitar, a venit inspectorul Galan judeŃean de culte şi a întrebat cine  
este proprietar.  Mandici Gheorghe s-a prezentat.  A cerut să vadă localul.  Au intrat împreună în local, 
tovarăşul inspector Galan şi fratele Gheorghe Mandici.  
  Tovarăşul Galan i-a cerut să vadă adresa de la comunitate, fratele Gheorghe a spus că o are, dar a întrebat 
de ce îi trebuie şi i-a zis că nu i-o dă.  Dar la insistenŃele mari şi promisiunile mari ale inspectorului, că nu o 
va lua, ci vrea numai s-o vadă şi i-o dă înapoi, fratele Gheorghe a scos adeverinŃa de sub faŃa de masă şi i-o 
dă . Tovarăşul inspector, văzându-se cu adeverinŃa în mâna lui, nu s-a Ńinut de promisiune, a scos un dosar 
din mapă şi a pus adeverinŃa în ea.  În acel moment a intrat sora bătrâna (mama noastră), în timp ce 
inspectorul striga, ameninŃând că această casă va fi confiscată şi va fi făcută o grădiniŃă de copii.  A mai 
continuat: “de ce aŃi făcut biserică şi nu casă de locuit aşa cum aŃi început, de ce va-Ńi apucat de transformat 
voi de capul vostru înainte de timp?  Pentru aceasta nu o să primiŃi autorizaŃie niciodată cât timp voi fie eu 
inspector şi o să iau autorizaŃia de la Vicov”.  În acelaşi timp, auzind gălăgie, au venit mai mulŃi în biserică.  
Fratele Costea Ioan a spus că „nu poate să ia autorizaŃia, că noi nu suntem moară, restaurant, nici magazin, 
numai obiectivele comerciale au nevoie de autorizaŃi” aşa că toŃi au auzit de cuvintele care le-a spus.  
   Inspectorul, după ce a ameninŃat, a vrut să plece.  Fratele Costea Ioan şi Mandici Gheorghe au făcut semn 
la nepoata MăriuŃa din Voitinel să încuie uşa şi ea a răsucit cheia, întrucât era în uşă, aşa că toŃi au rămas în 
sală.  Atunci bătrâna soră Mandici Maria s-a apropiat şi îl ruga pe tovarăşul inspector spunând: „Domnule 
inspector, de ce îmi iei autorizaŃia” căci, atunci când a intrat pe uşă, fratele Gheorghe i-a spus: „mamă, 
tovarăşul inspector mi-a luat autorizaŃia”.  Bătrâna nu înceta şi-l ruga să dea autorizaŃia, spunându-i 
„domnule inspector dă-mi autorizaŃia că este a mea şi nu pot umbla până la Vicov”.  A umblat printre bănci 
după inspector până a transpirat. „Este departe şi nu pot trece punŃile.”   
   Atunci fratele Gheorghe s-a apropiat de inspector şi, văzând ce prostie a făcut, i-a spus cu voce tare: 
”Domnule inspector nu face abuz”.  Asta i-a spus de mai multe ori.  Apoi s-a repezit aspra lui, a pus mâna 
lui pe mâna inspectorului cu care Ńinea dosarul, inspectorul a luat dosarul cu cealaltă mână şi la ridicat 
deasupra capului, fratele Gheorghe a reuşit să apuce dosarul din mână. Atunci s-au schimbat lucrurile: 
umbla d-l inspector după fratele Gheorghe printre bănci. Gheorghe vrea să vadă ce era în dosar, dar nu a 
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reuşit căci inspectorul i-a apucat dosarul, a descuiat uşa (a fost o scenă ca în film), atunci inspectorul furios 
la ameninŃat pe fratele Gheorghe că îl bagă în puşcărie şi că o să-i pară rău de tot ce a făcut.  
  Apoi a plecat la maşină, şoferul nu a ştiut de cele petrecute. Toate cele întâmplate mi le-au povestit când 
m-am întors seara de la serviciu. Tot în aceiaşi seară ne-am sfătuit ce avem de făcut ca a doua zi să mergem 
la notariatul de stat şi să facem copii legalizate.  
  Nu voi uita ziua de 3 noiembrie 1976.  Am făcut cinci copii ca atunci când ne va cere adeverinŃa să nu 
dăm originalul să dăm copii. Când m-am întors acasă după-masă în faŃa biserici era o maşină cu număr mic, 
mi-am dat seama că este cineva din autorităŃi. Am mers acasă mi-am schimbat hainele de lucru apoi am 
mers la biserică.  Când să ajung, am auzit cum o certa pe mama: „Tu eşti baba cea rea?” Atunci am 
intervenit eu şi am zis cu voce tare: „Mamă, eu sunt aici nu se întâmplă nimic, să nu-Ńi fie teamă!”  Apoi m-
am adresat către acei doi tovarăşi: „ŞtiŃi câŃi copii a născut?  Numai 13 din care sunt în viaŃă 9.  Nu este 
drept ceea ce faceŃi, bătrână şi cât s-a sacrificat”...  La care unul din ei mi-a zis „lasă că ne-a spus şefu ce i-a 
făcut”.  Iar eu am zis „şefu’, de ce minte?”  Apoi m-a întrebat: „Unde sunt actele pentru biserică?”   I-am 
răspuns: „Sunt acasă la mine!” 
  Le-am adus şi le-am prezentat, aveam dosarul complet, în copie.  Când le-au văzut nu au spus că nu sunt 
bune, mi-a cerut adresa, originalul de la comunitate, la care le-am spus „Nu-l voi da niciodată.  Dacă vreŃi 
originalul îl puteŃi găsi la d-l inspector sau la consiliu”. Printre altele, m-a întrebat de ce vrem Biserică în 
Bivolărie, „căci aveŃi Biserică în Vicovul de Sus”.  Le-am răspuns: „Noi vrem să ne rugăm în satul nostru, 
fără sacrificiu de 24 de km.”  M-a întrebat: „Cum 24 km?”  Eu i-am răspuns: „Dacă sunt 4 km dus, întors 8 
km, sâmbăta seara, duminica dimineaŃa dus întors şi duminica seara dus întors, nu se fac 24 de km?”  
Atunci i-am întrebat: „sunt eu bun la siguranŃa circulaŃiei?”  „Apoi pe ogor cum putem rezista?”  
  Apoi la plecare ne-a spus: „Dacă nu ne-a părea rău... că o să ia casa şi o să facă grădiniŃă de copii?”  A 
doua zi a venit şeful de miliŃie Buliga Gheorghe şi a întrebat „ce am făcut cu şeful nostru?”, şi i-a cerut 
autorizaŃia.  Fratele Gheorghe i-a dat o nouă copie legalizată şi i-a spus: „Originalul nu este la el.”  A 
întrebat: „Unde este?”  I-a spus că este la Mandici Arcadie.  
  Ziua următore a venit primarul Miron Gheorghe cu secretarul primăriei GafiŃuc Petru, a făcut control, nu a 
găsit nimic, apoi s-a legat pe motiv că a schimbat întrebuinŃarea şi ia dat amendă 5 mii lei. În aceiaşi zi, a 
venit sanipidul, la fel nu a găsit nimic.  A urmat doctorul, tot nu a găsit nimic.  A încercat să-l lămurească 
să nu cedeze la casă, căci are familie de 10 persoane şi nu e indicat să locuiască într-o cameră.  
  Ziua următoare sâmbăta seara când eram la rugăciune a venit şeful de miliŃie Buliga Gheorghe cu doi 
paznici - a blocat uşa să nu iasă nimeni.  În timp ce fratele NiŃu Ioan a Ńinut ora de rugăciune, apoi fratele 
Chibici Samuil serviciul divin, a întrerupt serviciul când a intrat şeful în local. Şeful de miliŃie nu a 
observat că este precădere când a păşit înăuntru şi i-a sărit şapca din cap, iar noi i-am spus: „Este locaş de 
închinăciune trebuie să ne descoperim capetele.”  A ridicat şapca şi nu a pus-o pe cap, ci a pus-o pe masă 
până la plecare.  
 Fratele Chibici la rugat să aştepte să încheiem serviciul.  Şeful nu a aşteptat, ci a făcut un tabel cu toŃi cei 
prezenŃi şi a strâns buletinele şi ne-a spus să ne prezentăm dimineaŃa la miliŃie, pentru a ne da amendă.  
 Apoi a cerut adresa originală de la comunitate.  Fratele Chibici a spus că are copie legalizată.   Şeful a 
insistat să i-o dea, că nu o i-a.  Fratele Chibici i-a cerut cuvântul de onoare că nu o să o ieie.  A dat cuvântul 
de onoare.  M-am dus acasă şi am adus-o, i-am dat-o fratelui Chibici, iar fratele Chibici i-a prezentat-o 
şefului.  A citit-o şi a spus că ne dă copia înapoi şi noi să-i lăsăm originalul.  Atunci am întins mâna, dar s-a 
Ńinut de cuvântul dat - căci noi toŃi am zis că şi-a dat cuvântul de onoare.  După plecarea organelor de 
mili Ńie, noi ne-am sfătuit ce să facem; întrunirea să o continuăm aşa după programul stabilit.  Fratele 
Nicolai Mandici să se prezinte la miliŃie dimineaŃă, iar subsemnatul împreună cu fratele Chibici să mergem 
la RădăuŃi la telefon să discutăm cu fratele Sarac Iosif, preşedintele comunităŃi de Bucureşti.  Fratele 
preşedinte Sărac Iosif, după ce i-a spus fratele Chibici Samuil despre cele întâmplate, ne-a încurajat 
spunând: „Este alături de noi, căci aşa-i pe calea Domnului.”  M-a rugat să fiu în fruntea fraŃilor, să 
încurajez şi să nu dăm înapoi, să aducem toate lucrurile la cunoştinŃa lui Dumnezeu.  Înainte de a ne da 
adresa ne întrebat: „Dacă vom da de greutăŃi, nu vom da înapoi?”  Fratele Sărac împreună cu fratele 
Geabău au zis că „dacă voi veŃi da înapoi nu se va putea deschide în altă parte, dacă nu vă bizuiŃi, nu 
îndrăzniŃi şi nu începem”.  Le-am promis că nu vom da înapoi.  M-am întors din oraşul RădăuŃi, la o 
distanŃă de 23 de km, pe un tren de marfă.  La ora 9 am fost la miliŃie dar nu am găsit pe nimeni.  Am mers 
la piaŃă unde m-am întâlnit cu fratele Mandici Niculaie.  L-am întrebat care e situaŃia, şi mi-a spus că şeful 
Buliga şi sergentul major sunt la telefon, la primărie, cu locotenentul Moraru Sectoristu, să-i raporteze şi să 
primească instrucŃiuni ce să facă cu noi.  După două ore a venit sergentul major Dubei şi a spus: 
„Sectoristul a dat dispoziŃie să le dea înapoi buletinele la participanŃi, la conducători să le dea amendă câte 
o mie de lei de persoană.”  M-a întrebat şeful Buliga: „Cine este conducător?”  Am răspuns: „Avem 
comitet.”  Am Ńinut cont de fratele Ion NiŃu, că este bolnav cu inima.  A rămas înŃelegerea cu şeful să vin la 
Biserică şi după-amiază să ne prezentăm la poliŃie ca să întocmească procesele verbale.  M-am prezentat la 
Biserică şi le-am spus de cele petrecute, că fratele Sărac ne-a încurajat să nu dăm înapoi, căci sunt alături de 
noi.  Apoi am făcut apel, cine vrea să plătească amenzi.  Sau prezentat următorii: Mandici Arcadie, NiŃu 
Ioan, Costea Ioan, Mandici Gheorghe, Mandici Nicolai şi Chibici Samuil. Şeful de post a spus că sunt 
destui de 5 persoane.  
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  Mandici Arcadie a constituit întâlnirea religioasă, NiŃu Ioan a sprijinit întâlnirea religioasă, Mandici 
Gheorghe a sprijinit întâlnirea religioasă, punând casa la dispoziŃie, Costea Ion a sprijinit întâlnirea 
religioasă, Chibici Samuil a sprijinit întâlnirea religioasă.  
  Amenzile au fost date la articolul 153/1970 litera 1D, toŃi la fel seria B nr. 4594054, 4594055, 4594050, 
4594057, 4594058, la data de 1 /1/1976.  Procesele verbale nu le-am semnat, deoarece le-am considerat 
ilegale, nici nu le-am primit.  Sergentul major Dubei a venit şi le-a lipit pe uşa casei, apoi a continuat cu 
ameninŃările: „Dacă ne vom aduna vom plăti amenzi mai mari de 5 mii de lei, ori de câte ori ne vom 
aduna!”  Aşa au primit ordin.  
  Fratele Nicolai Mandici le-a spus să aibă grijă să ceară ordin înscris, să nu păŃească ca la Bocşa Română 
unde miliŃia a fost Ńapul ispăşitor, căci noi ajungem până la Forurile Mondiale.  Organele de miliŃie au 
înŃeles şi de câte ori primeau ordin, le cereau înscris.  
  Aşa a continuat discuŃia între miliŃie şi organele de la judeŃ - ordin scris nu au primit. Ne-au mulŃumit 
organele de miliŃie şi ne-au spus să ne adunăm fără grijă, căci când vor primi ordin scris ne vor anunŃa de la 
judeŃ.  Ordin scris nu au primit.  După un timp ne-au spus să ne adunăm, „căci voi aveŃi dreptate.”79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Arsenie Mandici, Istoria Bisericii Creştine Baptiste Bivolărie, Vicovu de Sus, jud. Suceava, manuscris nedatat, pp. 
1-4. 
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CAPITOLUL 2 
 
CULTUL CRE ŞTIN BAPTIST ÎN PERIOADA COMUNIST Ă 
 
2.1 Seducerea conducerii cultului 
 
 

În ciuda faptului că în Ńara noastră intraseră în jur de un milion de soldaŃi ruşi şi că aceştia 

se purtau josnic cu poporul român, în ciuda faptului că economia şi politica românească începeau 

să fie controlate şi exploatate de „experŃii” ru şi (e.g. SOVROM-urile, înfiinŃate pentru asigurarea 

Uniunii Sovietice că România plătea daunele de război, erau companii mixte sovietice-române: 

românii dădeau – sovieticii primeau ☺ ), perspectivele de viitor ale credincioşilor baptişti sub 

libertatea nou câştigată păreau să fie din cele mai frumoase.  Baptiştii au putut să Ńină primul lor 

congres după scoaterea din ilegalitate.  Astfel între 27 şi 28 octombrie s-a Ńinut Congresul 

General al Cultului Creştin Baptist din România în cadrul căruia a fost aleasă o nouă conducere a 

cultului şi s-a votat Statutul de organizare al Cultului Creştin Baptist din România. (Vezi 

ANEXA Congres 1945 Arad, (p. 262) pentru modul în care SiguranŃa Statului supraveghea în 

anul 1945 desfăşurarea unor astfel de evenimente!)  Conducerea nouă era compusă din fraŃii: 

Ioan Dan (preşedinte), Ioan R. Socaciu (preşedinte de onoare – în semn de apreciere pentru 

activitatea şi contribuŃia sa la viaŃa cultului în perioadele de restrişte), Alexa Popovici şi Viorel 

Garoiu (vicepreşedinŃi), Marin Dumitraşcu (secretar).80  Noul statut şi libertatea de cult le 

permitea acum manifestarea liberă a convingerilor lor religioase.  Credincioşii ca şi societatea 

civilă română au avut mari speranŃe de bunăstare, libertate şi progres.  Treptat toate activităŃile 

cultice interbelice păreau să intre în făgaşul normal.  Bisericile puteau să îşi manifeste public 

crezul şi să-şi săvârşească actele de cult neîngrădite.  Baptiştii au început să se implice din plin în 

viaŃa „cetăŃii” c ăutând să împlinească poruncile Mântuitorului de a duce vestea bună a mântuirii 

la toŃi oamenii, de a fi sare şi lumină şi de a ajuta pe cei în nevoi.  De asemenea s-a trecut la 

recuperarea imobilelor confiscate şi s-a redeschis orfelinatul din PrilipeŃ unde au început a avea 

grijă de 19 orfani,81 iar în 1947 aveau un total de 30 de copii orfani, mulŃi dintre ei rămaşi fără 

tată în timpul războiului.   

                                                 
80 Pentru o documentare generală a situaŃiei baptiştilor în perioada 1944-1989 vezi Istoria Baptiştilor din România 
1956-1989 de Alexa Popovici, publicată de Editura Făclia, 2007, paginile 679-855. 
81 I. ŞuveŃ, „Orfelinatul baptist din comuna PrilipeŃ-Caraş”, Farul Creştin, an XIV, nr. 5, 1945, pp.6-7;  Popovici, 
p.703. Alexa Popovici, Istoria Baptiştilor din România 1956-1989, Oradea: Făclia, 2007, pp. 692-693.  
În Îndrumătorul Creştin, anul I, nr.4, 15 aprilie 1946, s-a publicat de către fratele Marin Dumitraşcu un articol La 
lucru surori (pg.5) care surprinde ceva din entuziasmul acesta dar şi din nevoile presante ale momentului.  El 
prezintă şi o metodă inedită de strângere de fonduri.  „Cine nu vede şi nu simte cât de mare este nevoia de lucrători 
pregătiŃi în bisericile noastre?  ToŃi suntem de această părere.  În toamna acestui an trebue să deschidem seminarul 
din Bucureşti, dar ne trebuesc bani.  ToŃi suntem martorii eforturilor ce se fac de-a se clădi orfelinatul la Timişoara, 
dar trebuiesc bani.  De asemenea, suntem toŃi de părere că avem nevoie de licee cu internate sau numai internate 
unde băieŃii şi fetele noastre să crească în atmosfera plăcută a unei familii creştine, ferindu-i de influenŃele rele.  Dar 
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StudenŃii au început să se organizeze în AsociaŃia StudenŃilor Baptişti.  Au început să 

înflorească iarăşi cercurile, asociaŃiile, organizaŃiile de tineret82 şi societăŃile tinerilor şi 

femeilor.83  Aceste organizaŃii se implicau cu mult zel şi dăruire în alinarea suferinŃelor 

semenilor (vizitarea şi ajutorarea săracilor, bolnavilor, lucrărilor edilitare), fiecare membru 

contribuind cu inventivitatea, banii, talentul şi lucrul lor.   

 
                                                                                                                                                             
şi pentru acestea trebuiesc bani”...  „Ei bine, tocmai mijlocul practic de-a strânge bani pentru realizarea scopurilor 
propuse, doresc să-l fac cunoscut surorilor noastre şi anume: Banii cât costă toate ouăle produse de păsările de 
curte ale fiecărei surori în ziua de Duminică să fie donaŃi pentru lucrul Domnului.”   Fratele Dumitraşcu încheie 
articolul cu aceste cuvinte: „Cât a fost iarna prigoanelor, n-aveaŃi prilejul de a vă face folositoare ÎmpărăŃiei 
lui Dumnezeu în privinŃa ajutorării. Acum la lucru!  (Accentuările aparŃin autorului.) 
82 „Regulamentul de organizare al tineretului creştin baptist din România”, Îndrumătorul Creştin, an I, nr. 13, 1946, 
pp.1-5. 
83 I. Dan, N. Covaciu, „Convocare”, Îndrumătorul Creştin, an II, nr. 10. 1947, p. 6 – convocarea ConferinŃei de 
reorganizare a OrganizaŃiei Femeilor Creştine Baptiste din România. 
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S-a pornit cu mult elan la reînvierea şcolilor duminicale şi au început să apară tipăriturile 

atât informative, de zidire, cât şi cele de evanghelizare.  

 

La şedinŃa din 28 octombrie 1945, din cadrul Congresului Cultului Creştin Baptist Ńinut la 

Arad, s-a hotărât înfiinŃarea revistei ”Îndrumătorul Creştin”, care să fie organul oficial al Cultului 

Baptist, şi care înlocuia mult îndrăgita revistă din vremuri de pionierat, sau de restrişte, sau de 

bucurii, „Farul Creştin”, aşa cum se explica în articolul „O lămurire ce se impune”:  

„Hotărîndu-se la congres ca revista ‘Farul Creştin’ să apară şi mai departe la Arad, comitetul uniunii 
constatînd nevoia ca uniunea să aibă o revistă a ei proprie care să servească interesele cultului ca organ 
oficial şi să fie la dispoziŃia uniunii tot timpul, a hotărât în şedinŃa Ńinută la Arad în 28 Octomvrie 1945, 
cele ce urmează: Uniunea renunŃă la orice drepturi asupra revistei ‘Farul Creştin’ şi ca atare îi retrage 
autorizaŃia ce i-a dat-o de a se intitula organ al cultului creştin baptist.  Toate comunicările şi dispoziŃiile 
autorităŃilor de Stat care privesc organizaŃiile noastre bisericeşti vor fi comunicate de biroul uniunii prin 
circulări trimise comunităŃilor, iar între timp să se ceară autorităŃilor în drept eliberarea autorizaŃiei pentru o 
revistă a uniunii.  Astfel s-a ajuns la apariŃia revistei ‘Îndrumătorul Creştin’.” 84 
 

ViaŃa entuziasmată a credincioşilor baptişti acum se manifesta în liber în societate. 

Uniunea Baptistă a organizat o serie de cursuri biblice pentru echiparea predicatorilor şi 

credincioşilor.85  Credincioşii se implicau din plin în viaŃa socială.  Pe lângă vizitele pe la 

bolnavi şi pe la răniŃii din spitale, care veneau de pe front, baptiştii s-au implicat şi în 

îmbogăŃirea vieŃii culturale a „cetăŃii” l ăsând lumea din jurul lor să guste din „parfumul” 

creştin.86 Anii 1946-1947 au fost ani de secetă şi foamete mai ales pentru regiunea Bucovinei şi 

Moldovei.  FraŃii din judeŃele Cluj şi Bihor au sărit în ajutorul fraŃilor din aceste zone, care 

efectiv nu mai aveau cu ce să-şi hrănească copiii, şi au luat 76 de copii în îngrijire în casele lor.  

Baptiştii din judeŃul Arad au luat în grija lor 112 copii cărora le-au purtat de grijă atât cu hrana 

necesară cât şi cu îmbrăcăminte.  De asemenea fraŃii din toată Transilvania au colectat alimente 

şi le-au trecut peste munŃi, sărind în ajutorul acestor familii nevoiaşe.87   

Bisericile organizau o multitudine de serbări, cu programe foarte frumoase,88 la care erau 

invitaŃi şi cei necredincioşi, iar pentru o vreme a fost şi o orchestră baptistă care cânta la Radio, 

de asemenea erau şi credincioşi baptişti care cântau în orchestrele filarmonicelor din Ńară. 

 

 

                                                 
84 RedacŃia Îndrumătorului Creştin, O lămurire ce se impune, Îndrumătorul Creştin, anul I, nr.1, 1 martie 1946, p.2. 
85 I. Dan, M. Dumitraşcu, „Comunicat”, Îndrumătorul Creştin, an I, nr. 3, 1946, p. 8; Th. Dârlea, „Cursul biblic de la 
Bucureşti”, Îndrumătorul Creştin, an I, nr. 7, 1946, pp.1-2. 
86 „Ştiri de la fraŃi”, Îndrumătorul Creştin, an I, nr.1, 1946, p. 16. 
87 „Din realizările Baptiştilor din România”, Calendarul Poporului Creştin Baptist pe anul 1948, Editura Uniunii 
ComunităŃilor Creştine Baptiste din România, p. 60. 
88 E.g. „De la noi”, Farul Creştin, an XIV, nr. 17, 1945, p. 7; „De la noi”, Farul Creştin, an XIV, nr.36-37, 1945, p. 
11. 
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  Astfel majoritatea botezurilor se săvârşeau în aer liber, la râuri, cu multă bucurie şi 

programe pline de har, la care mulŃi dintre participanŃii necreştini numeroşi erau cercetaŃi cu 

vestea bună a Evangheliei.   

 

 
 

Râvna Evangheliei se poate observa şi din documentele SiguranŃei, însă succesul fraŃilor în 

câştigarea sufletelor era pus pe seama unor factori de ordin material.  „În întreaga plasă a Rodnei, 

numărul sectanŃilor cultului baptist este în creştere, datorită acŃiunii predicatorilor, cari consideră 

o datorie divină atragerea populaŃiei la acest cult, fiind chiar întreceri între ei.  Creşterea 

numărului sectanŃilor se datoreşte însă şi faptului că o bună parte din clerul greco-catolic din 

acea regiune pretind taxe mari pentru îndeplinirea diferitelor obligaŃiuni religioase”.89 

                                                 
89 ACNSAS, D 6902/2, p.40. 
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Cu toată această libertate au mai existat şi câteva cazuri răzleŃe de persecuŃii, totuşi 

acestea s-au datorat mai mult unor „preferinŃe” locale decât statului.90  Astfel, în comuna TurŃ 

din judeŃul Satu Mare în luna ianuarie 1946 plutonierul de jandarmi al comunei a perturbat 

serviciul divin al bisericii Ńipând şi ameninŃându-i pe credincioşi.  Aceste acŃiuni au continuat şi 

în luna martie.   

„Dumineca 10 Martie a.c. şeful de post a venit din nou la biserică, a conturbat serviciul divin şi a făcut 
scandal.  Când fraŃii l-au întrebat cu al cui ordin face acestea, a răspuns: «Cu ordinul preotului gr. cat. 
Chira».  Imediat a ridicat un grup de fraŃi, declarându-i arestaŃi.  Iar pe fr. conducător al bisericei şi pe fr. 
primar al comunei GherŃa Mare, jud. Satu Mare, care se găsea în vizită la fraŃi, i-a legat cot la cot, ca pe cei 
mai fioroşi criminali.  În comuna GherŃa Mare şi GherŃa Mică au fost confiscate toate cărŃile de cântări, iar 
când le-au cerut fraŃii, li s-a răspuns că vor fi depuse ca şi corpuri delicte.  Acestea sunt fapte care s-au 
petrecut acum după ce libertăŃile religioase ne-au fost asigurate şi consfinŃite prin lege.”91  

 
Amintirea timpurilor de grea încercare din perioada 1920-194492 a făcut pe mulŃi credincioşi să 

se ataşeze noului regim eliberator şi să „pună umărul” cu bucurie la implementarea unor 

programe ale noii guvernări, fără să îşi dea seama că guvernul comunist îi va duce la o nouă 

robie.  Ei percepeau noua guvernare ca fiind prietenă.  Această percepŃie era încurajată şi de 

faptul că Primul Ministru Petru Groza îi cunoştea bine, din Deva, pe baptiştii Ilie Mârza şi Ioan 

Rusu iar Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe vremea când a fost întemniŃat la Caransebeş, a făcut 

cunoştinŃă în închisoare cu baptiştii care erau închişi pe motive religioase.  În plus, secretarul 

general adjunct Ioan Rusu (din 23 octombrie 1948) era în relaŃii bune cu majoritatea 

conducătorilor din guvern şi prieten bun cu preşedintele Consiliului de Miniştri, dr. Petru Groza.  

Atât Rusu cât şi preşedintele cultului, Ioan Dan, aveau uşi deschise la Groza pentru rezolvarea 

unor probleme.   

„Am supravieŃuit câtva timp după instalarea regimului de democraŃie populară, omul care ne-a apărat pe noi a fost Ioan 
Rusu, care era secretarul general al baptiştilor.  Era prieten la cataramă cu Petru Groza: «Măi Ioane» şi «Măi Petre».  
Ajungând preşedintele Consiliului de Miniştri, l-a luat pe Dan Ioan preşedintele şi i-a zis: 
–  «Măi Dan, voi ştiŃi că voi baptiştii aveŃi cel mai mare viitor în România?  Dar trebuie să faceŃi ceva.  FaceŃi-vă rost 
de oameni de cultură.  Dane, eu vreau să-i scot pe penticostali în afara legii.  Ce părere ai?»   
– «Domnul preşedinte, bine la toŃi şi rău la nimeni.» Şi pe chestia asta penticostalii şi baptiştii au rămas egali.   
– «Pe chestia asta te va durea capul Dane.»  Toate astea se întâmplau la casa lui Groza în Bucureşti, în timp ce Groza 
îşi făcea «jogging»-ul şi Dan pe lângă el.”93   
 

Însăşi profesorul (şi o perioadă – 1954-1965 – directorul) de la Seminarul Baptist, Alexa 

Popovici, este îndatorat acestei prietenii.  Când au aveau loc deportările în Bărăgan şi el, 

împreună cu familia sa, a fost arestat (prin 1952) şi încărcat într-un „bou-vagon” pentru a fi 

deportat.  La intervenŃia urgentă a lui Ioan Rusu la Petru Groza, acesta din urmă dă ordin ca 

familia Popovici să fie scutită şi astfel spre seară aceasta se întoarce acasă la seminar.94  Acest 

ataşament al baptiştilor faŃă de noua guvernare se poate observa şi din rapoartele SiguranŃei 
                                                 
90 ACNSAS, D 6902/1, f. 518 bis. Adresă a UCCBR, nr. 60 din 24.08.1945 către MAI ref. tratament discriminatoriu, 
ca asociaŃie religioasă, în jud. Prahova;  „RămăşiŃe de prigoane”, Farul Creştin, an XV, nr. 30, 1946, p. 6. 
91 „RămăşiŃe de prigoane”, Farul Creştin, an XV, nr. 13, 1946, p. 4.  
92 Mitrofan Daniel, Pigmei şi uriaşi, Oradea: Cristianus: 2007, pp. 28-44. 
93 Interviu cu GheorghiŃă Nicolae, Oradea, 30.05.2006. 
94 Ibidem. De asemenea, Interviu cu Bunaciu Ioan, 20.01.2006; Ioan Bunaciu, Bisericile Creştine Baptiste din 
România între anii 1944-1990, Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti, 2002, p. 218. 
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Statului cu privire la Congresul Tineretului Creştin Baptist din România Ńinut la ReşiŃa în 

perioada 16-18 August, 1946.  Despre acest congres pastorul Richard Wurmbrand relatează 

următoarele:  

„Am participat la Congresul baptiştilor din ReşiŃa, congres Ńinut sub steagul roşu, unde s-a cântat imnul 
sovietic cu toată lumea stând în picioare.  Un conducător baptist a declarat că Stalin nu a făcut decât să 
împlinească poruncile lui Dumnezeu.  El l-a lăudat pe Stalin ca fiind un mare cunoscător al Bibliei!”95  
 

(Spre deosebire de congresul de la Arad din 1945 se poate percepe o oarecare reticenŃă în 

aprobare din partea Ministerului Afacerilor Interne.)  (Vezi ANEXA Congresul Tineretului, 

ReşiŃa, 1946 pentru procesul de aprobare şi raportarea desfăşurării evenimentului. p.275)   În 

contextul vremii de atunci, recunoaşterea şi libertatea cultului au devenit comori prea scumpe 

pentru baptişti.  Este evident că nu au mai fost dispuşi să plătească preŃul calvarului iar aceasta a 

pornit de sus, de la conducerea cultului.  Prin încrederea pusă în ceea ce poate realiza un om sau 

relaŃiile acestuia pentru ocrotirea baptiştilor, prin adeziunea conjuncturală faŃă de regimul 

comunist, cultul a pornit pe calea compromisurilor.96  Ioan Rusu, care a fost ales secretar general 

adjunct a fost ales politic şi nu pentru meritele sale creştineşti.  Este incontestabil că Rusu, prin 

relaŃiile sale a scăpat din multe necazuri bisericile, însă el avea mari probleme morale,97 iar în loc 

să fie disciplinat de biserică el a fost ales în conducerea ei pentru a ne mijloci supravieŃuirea.  

Mai târziu pastorul Nicolae Covaci şi pastorul Mara Cornel, ambii cu probleme familiale, sunt 

exemple de oameni care au fost în conducerea Uniunii şi care, conform învăŃăturilor Scripturii (1 

Timotei 3:2-10; Tit 1:6-9, 2:2), nu ar fi trebuit să fie acolo.  Probabil, în urma sfaturilor şi 

îndrumărilor lui Petru Groza, fr. Ioan Dan şi Ioan Rusu  au adoptat pentru linia cultului 

colaborarea totală cu regimul comunist, evitând confruntarea şi curtând prietenia acestuia. (Vezi 

ANEXA Ioan Dan şi Ioan Rusu. p. 292)  Cu trecerea anilor, s-a dezvoltat ideologia colaborării 

„biblice” cu autorităŃile la formarea căreia au contribuit, pe lângă cei din fruntea Uniunii, şi 

pastorii Popovici Alexa şi TruŃa Ioan, ideologie pe care au urmat-o mulŃi fraŃi.98   

 Această „prietenie” a comuniştilor a înrobit mai profund şi mai grav pe credincioşii 

baptişti decât persecuŃiile dinaintea celui de al doilea război mondial.  Statul prin organele de 

partid, securitate şi ale Ministerului Cultelor/Departamentului Cultelor şi prin conducătorii 

baptişti cooperatori a ajuns să dicteze schimbări esenŃiale, care mergeau până la esenŃa credinŃei 

baptiste.  Astfel au fost impuse restricŃii cu privire la cine poate fi botezat (doar copiii 

credincioşilor baptişti), cine poate lua Cina Domnului, cine poate fi membrul bisericii, cine 

trebuie să fie disciplinat şi cine nu, cine poate predica şi unde, ce este o biserică, cum, unde şi 

                                                 
95 Richard Wurmbrand, Stigătul Bisericii prigonite, Bucureşti: Stephanus, 1994, pp. 13-14. 
96 Mitrofan, pp. 55-62. 
97 Interviu cu N. GheorghiŃă. 
98 Spre exemplu, un frate racolat de Securitate se mărturiseşte fr. Alexa Popovici iar acesta îl sfătuieşte: „Nu te 
speria.  Fă ce-Ńi spun ei, du-te când te cheamă şi dă-le predici: cizmarul face cizme, croitorul – haine , predicatorul – 
predici.” Convorbire telefonică cu fr. P.G., 21.09.2006. 
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când se poate înfiinŃa o filială sau biserică, cine poate fi în fruntea bisericii, cine hotărăşte în 

treburile interne ale bisericii, care cântări se pot cânta şi care nu se pot cânta, ce teme se pot 

predica şi ce teme nu, ce trebuie vorbit la şedinŃele şi întrunirile baptiştilor (articole de fond, 

lupta pentru pace, dezarmare, culturalizarea maselor, însămânŃările ogoarelor, recensăminte, 

colectivizare etc.), cum se pot cheltui fondurile bisericii, ce se poate vorbi în părtăşia cu fraŃii 

vizitatori din străinătate, ce se poate spune în deplasările în străinătate, cine poate şi unde poate 

să se deplaseze în Ńară, cine poate lua cuvântul în biserică şi cine nu, când se pot întruni 

şedinŃele, conferinŃele şi congresele baptiştilor, când şi cum se pot repara bisericile, cine poate 

construi sau extinde biserica şi cine nu, cine poate folosi donaŃiile din Ńară şi străinătate şi cine 

nu, cine poate tipări şi cine nu şi cât se poate tipări, cine poate scrie poezii sau cântări şi cine nu, 

cine poate studia în Seminar şi cine nu, ce se poate preda în Seminar şi ce nu, cine poate fi păstor 

şi cine nu, cine poate fi ales în funcŃii de conducere şi cine nu etc.  Statul trebuia să-şi spună 

cuvântul în toate.   

„De pildă, la 20 aprilie 1955 Comunitatea a trimis o circulară tuturor păstorilor punându-le în vedere 
hotărârea Uniunii: «Având în vedere că ziua de 1 mai a.c. se potriveşte în zi de duminică (prima duminică 
din lună) şi întrucât în această duminică se serba cina Domnului în toate bisericile noastre, vă rugăm să 
binevoiŃi a Ńine serbarea cinei Domnului în duminica din 8 mai, pentru ca poporul nostru să poată participa 
la programele ce se vor desfăşura cu ocazia zilei de 1 mai, ziua internaŃională a oamenilor muncii.»”99 

 

În mod asemănător erau interzise alte activităŃi când acestea intrau în conflict cu cele ale 

regimului, precum botezurile în ziua de 23 august.100  S-a ajuns la situaŃia că Statul domnea peste 

biserică, el dicta – un guvern ateist domnea peste ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.  Lucrurile nu pot fi 

puse doar în seama unor oameni, fie ei dintr-o tabără sau alta, în spatele tuturor, mereu, au stat 

doi stăpâni!  Comunismul a sedus perfid.  Prin „prietenia” şi „libertatea” oferită, comunismul a 

oferit o robie şi o schimonosire teribilă a celor care i-au fost amici.  Treptat a creat în 

conducătorii baptişti, precum şi în ceilalŃi conducători religioşi şi în populaŃie, ceea ce George 

Orwell numeşte „dublugândire”.  Aceasta se va putea vedea în mod strident de-a lungul întregii 

perioade comuniste şi, se poate observa ca reziduu, în perioada de după 1989.  A existat şi încă 

mai există „dublugândirea”.  MulŃi conducători religioşi din perioada comunistă sunt vinovaŃi de 

aceasta, pentru că „dublugândirea” este trăire în minciună şi înşelătorie. 

 
„A şti şi a nu şti, a fi conştient pe deplin care este adevărul pe când spune minciuni grijuliu întocmite, a 
susŃine în mod simultan două opinii care se anulează, ştiindu-le că sunt contradictorii şi crezând în ambele, 
să folosească logica împotriva logicii, să lepede moralitatea în timp ce o pretinde, să creadă că democraŃia 
era imposibilă şi că Partidul este apărătorul democraŃiei, să uite orice era necesar să uite şi apoi să readucă 
acel lucru în memorie la momentul când este nevoie şi apoi imediat să-l uite din nou, şi mai presus de orice, 
să aplice acelaşi proces însuşi procesului – aceea era suprema dibăcie: în mod conştient să inducă 
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inconştienŃa şi apoi, din nou, să devină inconştient de actul hipnotic pe care abia l-a realizat.  Chiar a 
înŃelege cuvântul «dublugândire» implica folosirea dublugândirii.”101   

 

Cu regret se poate constata acum, în vremuri de libertate, că această cale a 

compromisurilor şi abaterii de la calea îngustă a Evangheliei, pe deoparte ne-a văduvit ca şi cult 

de o activitate de masă, ilegală, pristină, cu mulŃi eroi ai credinŃei (precum ramura ilegală în 

URSS), pe de altă parte ne-a slăbit vitalitatea, hăruirea şi relevanŃa în societate.  

 În ziua de 30 martie 1948 fr. Ioan Dan, preşedintele Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste 

a depus în faŃa Primului Ministru Dr. Petru Groza jurământul de loialitate faŃă de R.P.R. alături 

de conducătorii celorlalte culte recunoscute.  Cu această ocazie Dr. Petru Groza cuvântă pe tema 

acestui jurământ astfel: „Eu sunt conştient de importanŃa actului săvârşit astăzi sub acest 

aspect, fiindcă sunt convins că el este o garanŃie în plus a colaborării dintre Stat şi 

Biserică.” 102  (Accentuările aparŃin autorului.) 

Pe fondul unor afirmaŃii ale unor păstori care postulează ideea că prin colaborare au 

salvat existenŃa Cultului Baptist,103 se ridică întrebarea dacă această colaborare a fost unica 

variantă posibilă pentru Biserica din blocul comunist?  S-a putut observa că în Uniunea Sovietică 

biserica baptistă ilegală a supravieŃuit în ciuda tuturor persecuŃiilor crunte la care aceasta a fost 

supusă.  Şi în Ńara noastră au existat exemple de grupări religioase care au supravieŃuit cu toate că 

au ales să nu fie înregimentate în grupările recunoscute oficial şi care au colaborat.  Mai mult, 

nici una dintre bisericile creştine desfiinŃate de către guvernul comunist nu a dispărut.  Acest 

lucru s-a putut observa după anul 1989, când au revenit pe scena religioasă a României.  Astfel 

ramura adventiştilor reformişti de ziua a 7-a din România au preferat calea ilegalităŃii şi 

persecuŃiei (dizolvaŃi în 1951 prin Hotărârea Consiliului de Miniştri 636/3 iulie) în loc să se 

adauge la cultele care s-au unit, sub indicaŃiile guvernului, în FederaŃia Cultelor Noi unde şi 

baptiştii erau incluşi.  Din consemnările şi cuvintele SecurităŃii, unul dintre predicatorii acestora, 

pe nume Buzdugan Ion, „a căutat să ponegrească în mod făŃiş pe «adventiştii de ziua a 7-a», 

pentru faptul că aceştia au fost primii care s-au încadrat în FederaŃia Cultelor Noi, 

considerându-i că prin aceasta «adventiştii de ziua a 7-a» colaborează cu acei ce se 

pregătesc pentru măcel.”104 (Accentuarea aparŃine autorului.)  Este evident că nu oamenii sunt 

cei care păstrează Biserica şi o fac să supravieŃuiască ci aceasta este în mâna Atotputernicului 

Dumnezeu care are grijă de viaŃa ei.  Aşa s-a întâmplat cu ramura evanghelică din rândul 

ortodoxiei, Oastea Domnului, care au dorit să păstreze calea neprihănirii, aşa cum au înŃeles-o ei, 

                                                 
101 Eric Blair, George Orwell, 1984, Hecho Westford: Plume, 1983, pp. 32-33. 
102 „Dela Uniune”, Îndrumătorul Creştin, an III, nr. 8, 1948, p. 7. 
103 „Am trăit în apropierea conducătorilor Cultului din acea perioadă şi am fost martorul atât al luptei lor pentru 
apărarea fiin Ńei Cultului prin bruma de drepturi acordate de regimul comunist”... (Accentuarea aparŃine autorului.) 
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şi au suferit prigoane mari dar au generat în suferinŃa lor diamante, nestemate, ce vor străluci 

veşnic, precum poetul Traian Dorz şi compozitorul şi teologul Nicolae Moldoveanu.  Aceştia nu 

s-au jucat cu conştiinŃa lor.  Deci răspunsul la întrebarea cu privire la colaborarea cu autorităŃile, 

ca singura cale de păstrare a fiinŃei Cultului Baptist, este negativ.  

 

O trecere în revistă, cu certitudine incompletă, a conducătorilor bisericilor întemniŃaŃi 

pentru credinŃa lor, precum dicŃionarul Biserica întemniŃată: România, 1944-1989 – publicat de 

Institutul NaŃional pentru Studiul Totalitarismului – relevă o disproporŃionalitate radicală între 

numărul pastorilor baptişti întemniŃaŃi şi numărul preoŃilor bisericilor tradiŃionale aflaŃi în aceeaşi 

situaŃie.  În perioada de maximă persecuŃie 1948-1964 figurează doar doi pastori baptişti, Mozeş 

Arpad şi Todea Gheorghe.105  Întrebat fiind, de ce după 44 nu am mai avut cazuri de persecuŃie 

existente sau semnalate în revista cultului Îndrumătorul Creştin, fratele Bunaciu Ioan a relatat 

următoarele: 

„Pentru Evanghelie n-a fost nimeni închis.  Singurul, unde i s-a făcut un proces şi a fost şi condamnat, a 
fost Cure Simion de la ReşiŃa.  Dar el a avut un conflict intern în biserică.  Şi atunci nişte oameni din 
biserică, neisprăviŃi, l-au turnat pe la autorităŃi şi l-au făcut în fel şi chip şi atunci ăia împreună cu ce 
material le-or fi dat aceşti oameni de nimic, ăştia i-au făcut un proces şi a fost condamnat la 17 [7] ani 
închisoare şi a fost eliberat în 1964, când a fost graŃierea.  A fost arestat în ’59.  Restu, noi baptiştii, n-am 
avut oameni condamnaŃi pentru că au predicat Evanghelia, sau pentru că au fost păstori, sau pentru că au 
botezat. Nu.”...  „Şi norocu nostru a fost că Preşedintele Statelor Unite [Harry S.] Truman [preşedintele 
SUA între anii 1945-1953] era baptist.  Noi în timpul războiului rece trebuiam să fim în tabăra împotriva 
căreia se luau măsuri.  Dar nu s-au luat măsuri pe linie legală, să li se intenteze procese la baptişti, pentru că  
mulŃi dintre comunişti, chiar şi Gheorghiu Dej au fost la închisoare la Caransebeş cu baptiştii şi îi cunoştea 
din închisoare.  Şi atunci nu putea să vină Securitatea represivă cu măsuri represive împotriva baptiştilor.  
Plus am avut un mare prieten în Petru Groza, care era Prim Ministru care îi cunoştea pe baptişti de la Deva, 
pe Mârza, pe Rusu, îi ştia.  Pe urmă au fost conducătorii noştri care au făcut cât au putut.”106 
 
Deşi citatul de mai sus nu arată decât cu aproximaŃie situaŃia, totuşi conducătorii baptişti 

au făcut „cât au putut” să evite persecuŃia, cedând astfel atât libertăŃile, drepturile credincioşilor 

cât şi din standardul vieŃii creştine cerut de Dumnezeu.  Verticalitatea a rămas la latitudinea 

credincioşilor  obişnuiŃi şi a unor pastori şi diaconi fără funcŃii de conducere instituŃionale, care 

susŃineau chiar păreri diferite în ce priveşte avantajul pe care îl oferea faptul că la conducerea 

SUA era baptistul Truman.  Un frate simplu, Iacob Petru din Cărăstău afirma „că baptiştii sunt 

rău văzuŃi de regimul actual, pentru că TRUMAN preşedintele Americii este baptist iar baptiştii 

sunt consideraŃi ca oameni care lucrează pentru interesele americanilor”.107  În majoritatea 

cazurilor, credincioşii erau (în actele întocmite) arestaŃi, închişi sau persecutaŃi şi hărŃuiŃi pe alte 

motive decât cele religioase precum: uneltire contra ordinii sociale, organizaŃie/întrunire secretă 

antistatală, apartenenŃă la organizaŃie mistico-religioasă care urmărea răsturnarea regimului, 

întreŃinere de relaŃii cu străinii, luptă ideologică împotriva culturii socialiste şi a ideologiei 
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marxist-leniniste, uneltire împotriva statului, grupare subversivă etc.108  Totuşi mulŃi credincioşi 

baptişti, indiferent de necazurile care se abăteau asupra lor găseau curajul să-l mărturisească pe 

Domnul Isus şi nădejdea care se găseşte în el.  Un frate simplu, un brutar, pe nume Iporea din 

Orşova afişa pe geamul brutăriei versete din Biblie ca: „VegheaŃi ca să nu cădeŃi în ispită.” şi „În 

Isus avem răscumpărarea, în sângele lui avem iertarea păcatelor.”109  Este nespus de trist că cei 

mai mulŃi păstori însă au ales calea „capului plecat” şi a colaborării, aceasta fiind în detrimentul 

majorităŃii credincioşilor baptişti.  Frica de a trece iarăşi în ilegalitate a fost paralizantă.  Similar 

cum s-a întâmplat în cazul conducerii Uniunii Baptiste oficiale din URSS (VSEHB) şi 

conducerea Cultului Creştin Baptist din România a devenit obedientă autorităŃilor.  Odată seduşi 

şi intraŃi la nivel înalt în relaŃie de mariaj cu organele puterii – precum într-o căsătorie nefericită 

– s-a  constatat că statul comunist este un partener abuziv şi mulŃi au tânjit ulterior după un 

divorŃ, dar acesta nu a mai fost posibil.  Conducerea cultului Baptist a rămas aservită puterii pe 

toată perioada comunistă.  Fratele Popovici Alexa analizând îngrădirile din Legea pentru regimul 

general al cultelor din 4 august 1948 afirma următoarele:  

„A treia îngrădire a constat în recunoaşterea preşedintelui Uniunii, aşa cum prevedea art. 21 din lege.  
Având în vedere faptul că ministrul Cultelor trebuia să facă recomandarea ca preşedintele ales al Uniunii să 
fie recunoscut de Prezidiu, este de la sine înŃeles că persoana aleasă ca preşedinte trebuia să fie pe placul 
lui, să asculte întru totul de minister, deoarece altfel nu i se făcea recomandarea cerută de lege.  Aşadar, 
congresul trebuia să aleagă numai persoana sugerată de minister.” 
 

Din aceasta se poate deduce faptul că la Congresul al XXI din 23-24 octombrie 1948, Ńinut la 

Buteni, conducerea aleasă a cultului, respectiv fratele Ioan Dan, a fost docilă şi pe placul 

Ministrului Cultelor.110  (Vezi ANEXA Congresul Buteni 1948. p. 304)  În MoŃiunea adoptată 

la acest congres se specifica loialitatea baptiştilor români faŃă de R.P.R., desolidarizarea de 

oricine ar avea atitudini potrivnice faŃă de interesele R.P.R. şi se asigura că „[s]untem şi vom fi 

prin contribuŃia membrilor noştri alături de toate manifestările şi transformările sociale făcute de 

poporul şi pentru poporul muncitor din Republica Populară Română.”111  Lucrul care stârneşte 

indignarea este că fraŃii au fost manipulaŃi teologic şi s-a folosit „o luare în deşert” a moştenirii 

imnologice baptiste.  „MoŃiunea e votată de întregul congres prin ridicare de mâini după care se 

cântă: «Sfânt e legământul care l-am încheiat».”112  Acesta este un exemplu de profanare a 

lucrurilor sfinte, dând „cezarului” ce nu este al „cezarului”. 
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