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2.2 ViaŃa Cultului Baptist între control, colaborare şi rezistenŃă 

2.2.1  RestricŃii, supraveghere şi priva Ńiuni 

 Aşa cum s-a observat viaŃa în primii ani postbelici nu era uşoară.  Societatea încă era 

dominată de incertitudinea unei păci durabile.  Războiul putea izbucni iarăşi în orice moment.  În 

Ńară erau numeroase restricŃii care îngreunau viaŃa de zi cu zi.  Transporturile erau controlate de 

„fraŃii noştri sovietici eliberatori”.  Munca păstorului itinerant şi a conducătorilor credincioşilor 

baptişti, fie aceştia conducători cercuali, de comunitate sau de uniune era greu de îndeplinit 

datorită restricŃiilor ce se impuneau asupra călătoriilor.  Pentru a putea călători era nevoie de un 

certificat special, aşa cum se poate observa din documentul următor. 

 

Anul 1948 a fost un an de rău augur.  Prin abdicarea Regelui Mihai (30 decembrie 1947) 

şi proclamarea Republicii Populare Române începe perioada totalitarismului comunist.  Se 

inaugurează perioada democraŃiei populare care suferea de «psihopatie paranoică a uneltirii».  

Duşmanul era perceput în toate.  Este uşor de înŃeles că o guvernare câştigată prin fraudă, o 

instaurare la putere meschină suspiciona mereu pe alŃii de aceleaşi intenŃii.  Încep să aibă loc 

arestările politice şi religioase – orice om cu influenŃă publică şi perceput ca duşman al regimului 

era arestat, întemniŃat sau chiar executat.  Un astfel de caz este cel al familiei Wurmbrand.  Fr. 

Richard Wurmbrand este arestat în 1948 şi Ńinut în detenŃie şi torturat pentru credinŃă timp de 8 

ani.  El descrie în mai multe publicaŃii suferinŃele inimaginabile prin care au trecut unii creştini.  

Pentru o înŃelegere sumară a situaŃiei prin care au trecut liderii religioşi care au stat de partea 
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bisericii în opoziŃie cu Statul se recomandă citirea cărŃii „ Strigătul Bisericii prigonite”.113   Încă 

din ianuarie 1948, credincioşii baptişti erau supravegheaŃi şi suspectaŃi de sabotarea procesului 

de democratizare.  Întrunirile cu ocazia săptămânii mondiale de rugăciune erau suspecte.  „Se 

bănuieşte că scopul activităŃii acestor secte, este de a împiedica procesul de democratizare al 

credincioşilor.” 114 Deşi din scrutarea atentă a baptiştilor nu reieşea nimic periculos pentru 

siguranŃa statului, din punct de vedere ideologic, comunist, aceştia erau dăunători.  La sfârşitul 

unei dări de seamă destul de obiective şi pozitive cu privire la baptiştii din teritoriul Oradei 

Inspectorul General de SiguranŃă încheie cu următoarele cuvinte: „În general acest cult este o 

asociaŃie de persoane fanatice religioase, cari prin demagogia textelor biblice încearcă să 

formeze şi să acapareze un număr cât mai mare de membri, fără deosebire de vederi politice sau 

rasă, prin care fapte şi comportare, în mod indirect, sapă în temelia Statului Democratic, 

oprind emanciparea oamenilor spre progres şi ca atare, este inutilă şi dăunătoare.”115 

(Accentuarea aparŃine autorului.) În contextul deteriorării relaŃiilor dintre SUA şi URSS, 

legăturile de orice natură dintre credincioşii baptişti români şi americani erau suspectate de 

activităŃi în favoarea „imperialismului”.   

 

                                                 
113 Richard Wurmbrand, Strigătul Bisericii prigonite, Bucureşti: Stephanus, 1993. 
114 ACNSAS, D 6902/1, f. 590. 
115 ACNSAS, D 6902/4, f. 20. 
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Broşurile şi revistele trimise de fraŃii baptişti cu scopul de a păstra legătura frăŃească, de 

hrănire sufletească şi ajutorare a lucrării de evanghelizare erau interceptate şi supuse unei cenzuri 

atente. 
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Pe deoparte, dacă primeai literatură religioasă sau o distribuiai deveneai Ńinta suspiciunii, 

investigaŃiilor, percheziŃiilor iar literatura era interzisă şi confiscată,116 pe de altă parte, dacă nu 

cumpărai publicaŃiile propagandei comuniste, deveneai suspect şi ostil. 

 

Ajutoarele umanitare (în principal alimente şi haine) trimise de fraŃii din America (datorită crizei 

economice şi lipsurilor acute în rândul populaŃiei117) fiind sesizate de ochi răuvoitori erau 

                                                 
116 ACNSAS, D 6902/1, pp. 593-6-3; 609-617.D 6902/2, pp. 2, 17-20, 23, 26,28-29, 34,35, 61,62,82 etc.  
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confiscate şi redirecŃionate spre obiectivele regimului.118 Un caz mai tragico-comic este cel al 

unor tineri baptişti din comunele Aparea şi Ucuriş, jud. Bihor care primiseră nişte ajutoare de la 

rudele lor din America.  Printre aceşti tineri a fost şi o fată care avea o rochie pe care era 

imprimat steagul american, iar „DirecŃiunea Regională a SecurităŃii poporului Oradea a luat 

măsuri pentru confiscarea materialului pe care era imprimat drapelul american.”119  RelaŃiile de 

orice natură cu Statele Unite au fost date în consemn pe întreg cuprinsul Ńării.120  Erau 

monitorizate publicaŃiile religioase care intrau în Ńară121 şi se strângeau datele personale ale 

conducătorilor religioşi.122  Toate mişcările cultului erau supravegheate de serviciile de siguranŃă 

iar fraŃii conducători, fiind conştienŃi de aceasta într-o oarecare măsură, încercau să fie prudenŃi. 

 

 

 

                                                                                                                                                             
117 P.J. Andrişan, „De ce să nu adoptăm un predicator?”, Luminătorul, vol. XXIII, nr. 1, 1948, p. 2; ACNSAS, D 
6902/2, f. 116. 
118 ACNSAS, D 6902/2, f. 11-12. 
119 Ibidem, f. 141. 
120 Ibidem, f. 18-2o, 23-24, 26, 28-31. 
121 Ibidem, f. 41-44. 
122 Ibidem, f. 22, 22v. 
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123 

Ajutoarele care veneau de la fraŃii americani au fost oprite, fapt care îngreuna şi mai mult 

situaŃia dificilă în care se aflau credincioşii baptişti.  De asemenea veneau indicii cu privire la 

contopirea cultelor evanghelice într-un singur cult după modelul sovietic, pentru ca 

supravegherea activităŃii credincioşilor şi deplasărilor predicatorilor să se poată face mai 

eficient.124  Deşi ini Ńiativa Ministerului Cultelor a început prin 1948, contopirea nu a reuşit, ci s-a 

făcut oficial doar o federalizare (FederaŃia Neo-protestantă) a cultelor baptist, adventist de ziua a 

şaptea, creştin după Evanghelie şi penticostal în 10 noiembrie 1950, dar care nu a dăinuit mult 

timp.125  

126 

                                                 
123 ACNSAS, D 6902/2, f. 52. 
124 Adrian Nicolae Petcu, „Securitatea şi Cultele în 1949”, Partidul, Securitatea şi Cultele 1945-1989, Bucureşti: 
Nemira, 2005, p. 148. 
125 Popovici, 719. ACNSAS, D 6902/2, f. 285, 289; D 6902/4, f. 14. 
126 ACNSAS, D 6902/2, f. 96. 
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În această perioadă, când se adunau nori grei deasupra tuturor care doreau să fie urmaşi ai 

lui Christos, s-au găsit şi voci profetice, de avertizare, cu privire la necazurile ce se vor abate 

asupra populaŃiei şi la nevoia de ancorarea vieŃii în Cuvântul lui Dumnezeu şi de adăpostire la 

umbra Celui Preaînalt. Un raport cu privire la o întrunire a credincioşilor baptişti din zona 

HaŃegului ilustrează acest lucru. 

127 

                                                 
127 ACNSAS, D 6902/2, f. 53. 
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În documentele accesate încep să apară cazuri de arestări pe seama posedării tractatelor 

religioase.  Un astfel de caz este cel al credinciosului Varga Petru din Turda.   

 

Inspectoratul Regional de SiguranŃă Cluj 
 Biroul  1/6 
Nr. 7940 S din 1 August 1948 

        ConfidenŃial 
Către  
 DirecŃiunea Generală a SiguranŃei 
  Servicul 1 Biroul 6 
      Bucureşti 

 Raportăm că serviciul de SiguranŃă Turda a înaintat în ziua de 25 Iulie a.c. la parchetul Tribunalului Turda 
cu adresa Nr. 3387 din acea dată, pe numitul VARGA PETRU, de ani 58, născut la 10 Iunie 1890 în comuna 
Călăraşi – Turda , Jud. Turda, fiul lui Petru şi Maria, de religie baptistă, agricultor, căsătorit, carte ştie, 
necondamnat, serviciul militar satisfăcut la Regt. 81 Austro-ungar cu gradul sergent ctg 1912, cu ultimul domiciliu 
în comuna Călăraşi – Turda jud. Turda, care se face vinovat pentru faptul de deŃinere de material de propagandă 
interzisă prin art.5 din Tratatul de Pace găsit la domiciliul său cu ocazia unei percheziŃii domiciliare efectuate de 
către Şeful Postului Jandarmi din acea comună. 
 Susnumitul în prezent este membru în P.N.P., organizaŃia locală a comunei. 
 Hotărârea JustiŃiei va fi raportată de noi, la timp. 
Inspector General 
Patriciu Mihai      Şeful Biroului 
      Comisar şef, Mardarescu Virgil 
 
Materialul de propagandă nu era decât două borşuri „Mântuitorul lumii” şi „ Lumina lumii” care 

îl prezentau pe Domnul Christos ca Mântuitor şi ca Lumina care luminează în întunericul lumii 

acesteia şi sufletul care vine la El, scrise de Dr. Luca L. Sezonov.128   

În luna august 1948 se emite Decretul 177/1948, cu privire la regimul general al cultelor 

religioase din Republica Populară Română, publicat în Monitorul Oficial nr. 178 din august, 

acelaşi an.  La 30 august 1948 se înfiinŃează DirecŃia Generală a SecurităŃii Poporului care 

înlocuieşte SiguranŃa Statului.  Se poate observa că acest organ al partidului comunist funcŃiona 

într-un regim de extremă suspiciune iar cei luaŃi în vizor „beneficiau” înaintea oricărui lucru de 

prezumŃia de vinovăŃie.  Evanghelizarea era considerată tendenŃions ca fiind o manifestare 

antidemocratică iar unele contextualizări apocaliptice ale Scripturilor erau interpretate politic: 

„În cartierul GRIVIłA – PIAłA CHIBRIT Str. ARAD No.35, îşi are sediul un cuib de 

propagandă evanghelistă.  În fiecare seară propagandiştii circulă prin localuri distribuind foi 

volante intitulate «Îndrumătorul Creştin» şi făcând propagandă politică sub masca perceptelor 

religioase, arătând că aşa este porunca lui Dumnezeu pentru începerea unui nou război cu bombe 

atomice şi microbi.”129  Fiecare biserică baptistă era supravegheată şi Securitatea avea fişele 

fiecărui conducător de biserică.  Când se înfiinŃau biserici sau filiale noi Securitatea solicita 

datele cu  privire la locul unde funcŃionează acestea şi datele personale ale conducătorilor.  

                                                 
128 ACNSAS, D 6902/2, p. 80-83v. 
129 Ibidem, p. 14. 
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130 

 

Încep să apară abuzuri în ce priveşte exercitarea actelor de cult.  Dintre broşurile folosite 

de baptişti (şi de celelalte culte) în evanghelizare sau pentru zidirea sufletească trebuiau 

                                                 
130 ACNSAS, D 6902/2, f. 99. 
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eliminate toate acelea care aveau reminiscenŃe ale regimurilor trecute sau erau de provenienŃă 

„imperialistă”.   

CărŃile de cântări erau cenzurate şi cântările care aveau iz de monarhie trebuiau eliminate.  

Este trist faptul că din patrimoniul imnologic baptist au fost eliminate la dispoziŃie unele 

cântări.131   

Botezurile baptiştilor, care erau publice şi de un mare impact asupra credincioşilor au 

devenit Ńinta atacurilor regimului.  Inspectoratul Regional de SiguranŃă din Oradea a interzis 

credincioşilor baptişti efectuarea botezurilor în aer liber.  La sesizarea făcută Ministerului 

Cultelor de către Uniunea ComunităŃilor Creştine Baptiste printr-o adresă, înregistrată la M.C. 

sub nr. 32772/1948, Ministerul Cultelor cere examinarea acestui caz şi dispoziŃii din partea 

Ministerului Afacerilor Interne, printr-o adresă cu acelaşi număr (nr. 32772/1948).  În urma 

examinării cazului se întocmeşte un raport din care reiese că „Prin faptul că în adresa Prefecturii 

Jud. Maramureş [responsabilă teritorial la acea vreme şi de zona Oradei] s-a arătat de la ce 

autorităŃi s-a semnat avizul negative (numit ordin) asupra oficierii botezului în aer liber, s-a 

comis o indiscreŃie, putându-se uşor înŃelege din aceasta că baptismul constituie unul din 

obiectivele organelor de securitate.” Din rezoluŃiile scrise de mână pe acest raport se poate 

înŃelege că nu trebuie să se ordoneze interdicŃia de a face botezul în aer liber ci să „se dea sfaturi 

sectei să nu facă botezul în aer liber”.132  Însă practic, se pare că din acel moment până la venirea 

în Biserica nr.2 din Oradea a fratelui Liviu Olah, şi după aceea, botezurile în aer liber au încetat.  

Practica botezului în aer liber a încetat în multe localităŃi din Ńară.  FraŃii erau nemulŃumiŃi şi îşi 

aduceau aminte cu nostalgie vremea când puteau boteza liberi.  Această nemulŃumire se poate 

observa dintr-un raport cu privire la un botez din ConstanŃa din 14 august 1949.  „La acest botez 

a fost o stare de spirit nemulŃumitoare în rândul credincioşilor datorită faptului că botezul nu a 

fost oficiat conform obiceiurilor lor, la ape curgătoare sau la mare ci s-a oficiat într-o cadă din 

subsolul casei de rugăciuni.133  Totuşi în alte părŃi ale Ńării s-a mai practicat botezul în aer liber, 

mai ales în perioadele de destindere, când restricŃiile nu mai erau aşa aspre.  Acest caz din 

Oradea, prin documentele din culise, relevă că Securitatea începea să funcŃioneze pe principiul 

„sfaturilor” strict confidenŃiale [se va citi, direcŃii şi ordine secrete, uneori verbale, neconsemnate 

în documente]. 

                                                 
131 ACNSAS, D 6902/2, f. 228 
132 Ibidem, f. 101. 
133 ACNSAS, D 6902/3, f. 48. 
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134 

 

 

                                                 
134 ACNSAS, D 6902/2, f. 103 
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135 

În contextul transformărilor sociale şi politice din Ńară, frăŃietatea baptistă a trecut într-un regim 

de alertă.  Botezurile nu mai erau anunŃate din timp, aşa cum era obiceiul (cu vreo 2-3 luni 

înainte) ci se făceau inopinat, evitându-se astfel descurajarea candidaŃilor de către autorităŃi.136  

Din documentele SecurităŃii din acea vreme se poate observa că la fiecare botez semnalat se 

cereau date/fişe despre predicatorii care oficiau botezul şi fi şele personale ale celor botezaŃi.  În 

aceste informaŃii furnizate de agenŃii SecurităŃii era foarte importantă menŃionarea activităŃii 

                                                 
135 ACNSAS, D 6902/2, f. 102. 
136 ACNSAS, D 6902/2, f. 294 
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politice din trecut şi prezent a persoanelor respective şi condiŃia lor socială şi materială.  Se 

făceau verificări dacă au mai fost condamnaŃi şi dacă figurau în evidenŃele SecurităŃii.  Unii se 

botezau pe ascuns, ori noaptea, ori în case, ori în locuri pustii. 

 

 

 

Din volumul mare de fişe personale ale baptiştilor se poate observa cu uşurinŃă dorinŃa 

SecurităŃii de a avea control asupra cultului.137  Tot în acest context mulŃi dintre predicatori trăiau 

zi de zi cu simŃământul unei arestări iminente.138  Activitatea baptiştilor era strict monitorizată şi 

era supusă la tot felul de aprobări din partea Ministerului Culturii.  Dacă nu aveai aprobare 

pentru predicare puteai fi arestat, astfel evanghelizările sau adunările făcute de membrii bisericii 

sau de păstorii fără recunoaştere sau în case particulare fără autorizaŃie erau interzise.  Un astfel 

                                                 
137 ACNSAS, D 6902/2, f. 133, 149, 152-182v. 313, 321-324, 327, 337, 339-349, 353, 354, 358; ACNSAS, D 
6902/4, f. 21-140v. 
138 ACNSAS, D 6902/2, f. 325, 240, 246 (Exemplele predicatorilor Vlad Ioan şi Pop Gheorghe) 
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de caz s-a întâmplat în comuna Sânmiclăuş, unde baptiştii se adunau în casa numitului Neagu 

Mihai pentru închinare. 

 

 

139 

 

După arestarea fraŃilor, Securitatea a dispus supravegherea acestui grup de credincioşi recrutând 

un informator care să ia parte la adunările lor şi să informeze organele securităŃii cu privire la 

activitatea credincioşilor din comună.140 

Datorită educaŃiei atee şi „culturalizării” (îndoctrinării forŃate) populaŃiei şi îndeosebi a copiilor 

şi tinerilor baptiştii au fost nevoiŃi de multe ori să facă anumite schimbări de limbaj.  Un astfel de 

caz este schimbarea «Serbării Şcoalelor Duminicale» în «serbarea copiilor».  „Anul trecut, a fost 

de asemeni o serbare numită «serbarea şcoalelor Duminicale» însă «anul acesta» - a spus 

ADORIAN - «nu o mai putem numi aşa, ci doar ‘serbarea copiilor’.»”141  

                                                 
139 ACNSAS, I 109896/7, f. 339. 
140 ACNSAS, I 109896/7, f. 341, 345. 
141 ACNSAS, D 6902/2, f. 296. 
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 Lucru demn de apreciat la baptişti şi motiv de slavă şi mulŃumiri lui Dumnezeu a fost 

perseverenŃa şi persistenŃa părinŃilor şi multor pastori în educarea copiilor şi tinerilor în spirit 

creştinesc, biblic.  În acest fel mulŃi au rămas credincioşi, şi-au însuşit spiritul evanghelistic şi au 

fost mărturii creştine în mijlocul colegilor lor.  Carmen Chivu-DuŃă în cartea sa Cultele din 

România între prigonire şi colaborare, citează un document cu privire la cultele neoprotestante, 

în următoarele cuvinte:  

„Dintre toate cultele din Ńara noastră, acestea desfăşoară cea mai intensă şi cea mai variată activitate pentru 
educarea religioasă, atragerea şi menŃinerea copiilor şi tinerilor în biserică. […]  Familia neoprotestantă îşi 
învaŃă copiii încă din pruncie cele mai simple acte de comportament corespunzător modului de viaŃă 
religios.  Catehizarea este o activitate de educare religioasă, care se poate realiza distinct de serviciul de 
cult propriu-zis.  Organizarea sistematică a catehizării este întâlnită cu precădere la cultul Adventist de ziua 
a şaptea şi cel Baptist şi, mai nou, la cultul creştin după evanghelie şi cel penticostal.  O altă formă de 
cointeresare este conducerea de către tineri a unei părŃi a serviciului de cult.  Este o formă de educaŃie 
religioasă care stimulează studierea materialului, cultivă stăpânirea de sine şi satisface nevoia de afirmare 
în comunitate.  Alegerea unor tineri în comitetele de conducere ale unităŃilor de cult, organizarea cursurilor 
speciale de studiu biblic pentru tinerii care candidează la botez.  Numai cultele neoprotestante înregistrează 
o creştere a numărului de copii şi tineri atraşi la viaŃa de cult, creştere datorată, în primul rând, natalităŃii 
ridicate în familiile de neoprotestanŃi şi, în al doilea rând, pierderea credinŃei este minimă, iar în al treilea 
rând, datorită eficienŃei metodelor de atragere a copiilor şi tinerilor aparŃinând altor culte.  Este 
incontestabil faptul că numărul copiilor şi tinerilor care trăiesc o viaŃă religioasă a înregistrat în Ńara noastră 
reduceri importante.”142 

 

Dintre nenumăraŃii copii şi tineri care nu s-au sfiit să-L mărturisească pe Dumnezeu în faŃa 

colegilor de şcoală, de muncă, vecinilor şi prietenilor şi care au fost urmăriŃi pentru aceasta şi 

uneori au avut necazuri, pe care numai Domnul Dumnezeu le cunoaşte, se va reda doar un caz. 

                                                 
142 Carmen Chivu-DuŃă, Cultele din românia între prigonire şi colaborare, Bucureşti: Polirom, 2007, p. 27. 
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 Abuzurile cu privire la oficierea actelor de cult nu s-au făcut doar cu privire la botezuri.  

Nici înmormântările nu au scăpat zelului SecurităŃii.  Aceasta acŃiona prin MiliŃie pentru a reduce 

participarea la oficierea serviciului funebru. 
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143 

FaŃă de aceste măsuri clar abuzive însăşi superiorii de la DGSP au comentat astfel: „Credem că 

procedeul de a împiedica prin organele de MiliŃie grupul de credincioşi baptişti din Sibiu de a 

participa la înmormântarea «surorii lor» de credinŃă nu este just, noi trebuie să împiedicăm o 

eventuală manifestare antidemocratică sub masca cultului.”144 

 Dacă nici înmormântările nu erau scutite cu atât mai puŃin nunŃile.  Acestea erau 

supravegheate cu ajutorul informatorilor care urmăreau orice activitate.  „Vă trimitem anexat în 

copie o notă informativă, primită de la postul miliŃiei Rohia referitor la două nunte a unor 

baptişti, cari vor avea loc între 15-20 August 1950, în com. Ro[h]ia la care vor participa baptişti 

                                                 
143 ACNSAS, D 6902/4, f. 7. 
144 ACNSAS, D 6902/4, f. 9. 
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şi din alte sate.  LuaŃi măsuri de-a instrui un informator din anturajul lor să urmărească toată 

activitatea lor.  Constatările Dvs. ne le veŃi raporta.”145  În raportul desfăşurării nunŃilor s-a 

cuprins numărul de persoane prezente, predicatorul care a vorbit, locul unde a avut loc nunta şi 

programul ei.146 

  Pe la începutul anului 1950 au început să apară probleme noi.  În jud. Alba au fost 

rechiziŃionate mai multe case de rugăciune baptiste de către Comitetele Provizorii locale.  

 

147 

Oamenii partidului comunist (pe atunci Partidul Muncitoresc Român – PMR, sau tinerii din 

UTM – Uniunea Tineretului Muncitor) aveau o autoritate mare faŃă de populaŃie, autoritate şi 

putere de care mulŃi abuzau.  RechiziŃionarea  unor lăcaşuri de cult puteau să fie chiar un moft de 

moment al lor.   

„Din raportul D.R.S.P. Braşov Nr. 211/1949 precum şi din investigaŃiunile făcute la faŃa locului rezultă că , 
în ziua de 7 Martie a.c., pe când membrii cultului «Creştin după Evanghelie» din Braşov, erau adunaŃi la 
sediul lor din PiaŃa LibertăŃii Nr. 22, împreună cu membrii cultului Baptist din Braşov, de ramură maghiară, 
română şi germană, la o rugăciune comună, au intrat în sala de rugăciuni 13 activişti de la JudeŃeana 
U.T.M. Braşov, printre care SITORUS ŞTEFAN LADAR NICOLAE responsabilul secŃiei de agitaŃie şi 
propagandă de la JudeŃeana U.T.M. Braşov, KASA ŞTEFAN, MIKEL MARIA, luând loc în bănci şi 
ascultând discursul predicatorului baptist MARA CORNEL, cu şepcile în cap şi fumând. 
 Întrucât predicatorul a refuzat să răspundă întrebărilor puse de tineri, s-a produs vacarm în urma 
căruia adunarea a fost dizolvată, tinerii punând lacăt la uşă şi luând cheile, şi anunŃând pe credincioşi că 
localul va fi folosit ca club sau sală culturală.”148 
 

Un alt caz rămas în arhiva CNSAS este cel din comuna Girişul Negru, judeŃul Bihor.  

RechiziŃionarea casei de rugăciune din această comună s-a desfăşurat astfel: 

 

                                                 
145 ACNSAS, I 109896/8, f. 307. 
146 ACNSAS, I 109896/8, f. 308. 
147 ACNSAS, D 6902/4, f. 15. Caz similar este luarea Casei de Rugăciune din Bucureşti, şos. Vergului nr. 139, 
ACNSAS, D 6902/4, f. 93. 
148 ACNSAS, D 6903/3, f. 70. 
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„[S]-a constatat că numitul PUŞCAŞ ANDREI, Secretarul U.T.M.-ului din comuna Tinca – Bihor s-a 
deplasat în ziua de 4 Nov. 1949 în comuna Girişul Negru unde a prelucrat materialul primit dela plasa cu 
tinerii din comuna respectivă.  Secretarul U.T.M.-ului văzând că tineretul nu are Cămin Cultural, s-a dus la 
Preşedintele Comitetului Provizoriu din com. Girişul Negru – Bihor cu care a discutat posibilitatea de a 
obŃine o clădire pentru a o întrebuinŃa pentru Cămin Cultural şi au ajuns la înŃelegerea de a rechiziŃiona 
casa de rugăciune a baptiştilor, fapt care s-a petrecut chiar în acea zi.”149 
 

Din documente reiese că la intervenŃia conducătorilor acestor două biserici (Braşov şi Girişul 

Negru) imobilele au fost restituite.150  Dar nenumărate alte cazuri nu au avut un deznodământ aşa 

fericit.  Unii creştini lipsiŃi de casa lor de rugăciune trebuiau să se adune pe ascuns, în mod 

ilegal, prin diferite case particulare.151  SimŃămintele baptiştilor jefuiŃi de lăcaşul lor de 

închinăciune, construit prin jertfa credincioşilor sunt surprinse prin cuvintele celor din comuna 

Ponorel, jud. Turda, cărora li s-a luat lăcaşul de închinăciune la iniŃiativa secretarului 

Comitetului Provizoriu şi  preşedintele Frontului Plugarilor din comună.  „Acest lucru a produs 

mari nemulŃumiri, în rândurile credincioşilor baptişti din comună, comentându-se că li s-a făcut o 

mare nedreptate”.152 

De asemenea deschiderea de noi biserici era supravegheată şi blocată de aparatul 

SecurităŃii.  Chiar dacă Uniunea emitea şi trimitea bisericii noi autorizaŃia de funcŃionare, uneori 

această corespondenŃă era interceptată de către organele SecurităŃii şi autorizaŃia se „pierdea” pe 

drum. 

153 

                                                 
149 ACNSAS, D 6903/3, f. 115. 
150 Ibidem, f. 71, 115. 
151 ACNSAS, D 6905, f. 75. 
152 ACNSAS, D 6903/3, f. 123. 
153 ACNSAS, D 6902/4, f. 54-57. 
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Este clar că din anul 1950 guvernul comunist dorea o supunere absolută şi o cadenŃare, din partea 

celor toleraŃi, în toate atitudinile, planurile şi direcŃiile luate de acesta.  Pentru facilitarea acestei 

colaborări cu regimul şi pentru frângerea atitudinii ostile faŃă de acesta, s-au folosit intimidări de 

tot felul şi chiar arestări. 

 

 

 

Conducerea Uniunii deşi pe deoparte, în faŃa credincioşilor şi autorităŃilor susŃinea că baptiştii nu 

fac politică, pe de altă parte prelua un rol activ în promovarea politicii guvernului.  Un astfel de 

caz este cel al adeziunilor pentru pace, pe care toate bisericile şi comunităŃile trebuiau să le 
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semneze, lucru care l-au şi făcut atât bisericile, comunităŃile cât şi Seminarul Baptist cu 

profesorii şi studenŃii lui.154 

 

 

                                                 
154 ACNSAS, D 6902/4, f. 28, 29,49. 
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155 

                                                 
155 ACNSAS, D 6902/4, f. 17-18. 
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 Un alt aspect al implementării politicii şi programelor guvernului comunist prin liderii 

cultelor a fost şi cel al înscrierilor în «colectiv» (GAC, CAP).  Se prezintă aspectul angajării, 

probabil sub presiune, a fratelui Vicaş Teodor, din conducerea ComunităŃii Oradea, la traducerea 

în fapte a colectivizării. 

156 

 

                                                 
156 ACNSAS, D 6902/4, f. 33. 
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Securitatea avea grijă ca la fiecare alegeri de noi conducători să recruteze cel puŃin un informator 

pentru a putea avea informaŃii „în profunzime” şi pârghii la nivelul decizional al bisericii, 

comunităŃii, Uniunii.  Se prezintă doar un exemplu de la Comunitatea ConstanŃa, dar această 

problemă se va mai aborda ulterior.  

157 

 Uneori Securitatea întâmpina probleme în recrutarea unui baptist din biserică, datorită 

credincioşiei (fanatismului) fraŃilor  şi atunci căutau să facă faŃă prin informatori ”de suprafaŃă”, 

care erau oameni neimplicaŃi în conducere sau necredincioşi.  Un caz ca acesta este al Bisericii 

din Guruşlau. 

                                                 
157 ACNSAS, D 6902/4, f. 140. 
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158 

 În linie cu ideologia partidului comunist guvernator şi la sugestiile din teritoriu se iau 

măsuri de îngrădire a libertăŃilor religioase ale baptiştilor, însă într-un mod discret pentru a nu da 

de bănuit că Securitatea Poporului este implicată în aceasta. 

                                                 
158 ACNSAS, D 6902/4, f. 164. 


