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159 ACNSAS, D 6902/4, f. 147. 
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160 ACNSAS, D 6902/4, f. 148. 
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Un alt mod „discret” în care Securitatea se implica în frânarea desfăşurării activităŃilor baptiştilor 

era împiedicarea întrunirilor zonale ale credincioşilor.  Spre exemplu, în  data de 30 ianuarie 

1950 era programată o adunare zonală în comuna Petreni, plasa Simeria, la care pe lângă 

credincioşii din localitate trebuiau să participe şi cei din jurul HaŃegului.  La informarea primită 

referitoare la acest eveniment, DirecŃiunea Regională a SecurităŃii Poporului Sibiu acŃionează şi 

stăvileşte participarea poporului baptist.  „La această adunare au participat un număr foarte redus 

de credincioşi.  Luându-se măsuri din timp, ca prin organele de MiliŃie să fie stăvilit ă această 

adunare sub pretextul unei razie ce a fost efectuată în comunele din jurul Simeriei, aceasta fiind 

făcută în mod foarte discret, astfel că numărul participanŃilor a fost de 5 persoane (2 băieŃi şi 3 

fete).”161 

Pe la sfârşitul anului 1949 Ministerul Cultelor trimite un ordin prin care toŃi predicatorii 

sunt legaŃi de biserica pe care o păstoresc şi unde domiciliază, interzicând astfel deplasările la 

alte biserici.  Pentru orice deplasare acum era nevoie de o autorizaŃie specială emisă de 

Ministerul Cultelor.   Prelucrarea acestui ordin al Ministerului Cultelor cu comunităŃile s-a făcut 

cu întârziere în speranŃa unei anulări.  MulŃi păstori s-au supus acestui ordin însă unii păstori nu 

luau în considerare aceste interdicŃii.162  Secretarul general adjunct Rusu Ioan a intervenit într-o 

audienŃă la Primul Minstru Dr. Petru Groza atât în problema caselor de rugăciune rechiziŃionate 

cât şi în privinŃa deplasărilor pe tren ale păstorilor.  Rusu, în cadrul unei şedinŃe a ComunităŃii 

Arad, din 20-21 nov. 1949, la care a participat relata rezultatele acestei întrevederi.   

 
„[P]redicatorul RUSU le-a comunicat că a fost într-o audienŃă la Prim Ministru Dr. Petru Groza, 

care l-a asigurat de libertatea deplină a acestui cult, afirmând că această libertate le este asigurată prin 
constituŃie, spunând şi următoarele cuvinte «SunteŃi liberi într-o Ńară liberă, libertatea vă este garantată».  
La cele ridicate de predicatorul Rusu din Alba Iulia, în sensul că le-a fost luată casa de rugăciuni din 
comuna Talpoş Jud. Bihor, Tov. Dr. Petru Groza, a spus că orice abateri de acest fel trebuesc raportate de 
urgenŃă cu numele persoanelor care au comis asemenea abateri, dând ordin telegrafic ca să le fie restituită 
sala de rugăciuni.”163 

 
La această şedinŃă fraŃii au hotărât ca toŃi acei cărora nu li s-a pus în vedere în mod special de 

către Mili Ńie că nu au voie să călătorească în alte localităŃi şi cărora nu li s-au solicitat autorizaŃii 

speciale, să îşi continue activitatea de teren.164 

                                                 
161 ACNSAS, D 6903/3, f. 165-167. 
162 ACNSAS, D 6902/3, f. 32, 140-149. 
163 ACNSAS, D 6902/3, f. 201. 
164 Ibidem. 
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165 ACNSAS, D 6902/3, f. 32. 
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166 

Dacă până în anul 1949 puteau să existe mai multe comunităŃi baptiste într-un judeŃ (ex. În 

Bucureşti erau patru, la un moment dat cinci), tot pe la sfârşitul anului 1949 începe o 

                                                 
166 ACNSAS, D 6903/3, f. 143. 
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reorganizare a comunităŃilor în sensul că într-un judeŃ putea funcŃiona doar o comunitate, însă o 

comunitate putea cuprinde mai multe judeŃe.  În felul acesta s-a ajuns la un număr mic de 

comunităŃi, adică şase.167  Noile comunităŃi, restructurate, au Ńinut apoi şedinŃe pentru alegerea 

unui nou comitet de conducere, iar fişele personale ale acestor noi conducători erau completate 

de direcŃiunile locale ale SecurităŃii şi înaintate DGSP Bucureşti.  Astfel Securitatea avea în 

permanenŃă o bază de date actualizată cu privire la conducătorii baptiştilor.  Acest lucru nu se 

întâmpla doar cu membrii comitetelor de conducere ai Uniunii şi comunităŃilor, ci şi cu cei ai 

bisericilor.  De îndată ce un credincios era ales în comitetul bisericii, i se întocmea o fişă 

personală.168 

 În anul 1950 se aprobă prin Decretul 1203/1950 al prezidiului Marii Adunări NaŃionale 

Statutul Cultului Creştin Baptist din România şi Mărturisirea de credinŃă ca CCBR, care va 

reglementa activitatea cultului pe restul perioadei comuniste. 

Se poate observa prin anul 1951 că oficierea botezurilor în aer liber era făcută cu multă 

precauŃie.  La apă se deplasau doar cel care boteza, candidaŃii şi câŃiva fraŃi care păzeau hainele.  

Chiar şi cu aceste precauŃii, Securitatea ştia şi supraveghea orice mişcare, având agenŃi infiltraŃi 

care puteau da raportul asupra celor desfăşurate la săvârşirea actului de cult.169  Securitatea era 

informată cu privire la toŃi seminariştii care plecau de la seminar în vacanŃă sau cu repartiŃie la 

absolvire şi se ordona urmărirea lor în localităŃile unde erau repartizaŃi pentru practică sau 

slujire.170  Pentru exemplificare, la ordinul DGSP Bucureşti adresat DGSP Regiunea Iaşi cu 

privire la seminaristul Trifu Ioan „numit ca ajutor de predicator pe lângă biserica baptistă Iaşi”, 

DGSP Regiunea Iaşi îl identifică pe acesta şi îl supune urmăririi. 

                                                 
167 Popovici, p. 744; ACNSAS, D 6903/3, f. 160-162, 169-171. 
168 ACNSAS, D 6903/3, f. 173-180, 191. 
169 ACNSAS, D 6907, f. 118, 118v. 
170 ACNSAS, D 6905,f. 4-13. 
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 Se ridică întrebarea, cum de ştia Securitatea toate detaliile cu privire la seminariştii 

baptişti?  Răspunsul este simplu, Securitatea avea informatori infiltraŃi printre cei de la Seminar.  

În 20 decembrie 1950 DGSP (care devine DirecŃia Generală a SecurităŃii Statului – DGSS) dă 

ordin, la propunerea DGSS Regiunea Bucureşti, să se realizeze „pătrunderea” în obiectivul 

Seminarului Baptist Bucureşti.  La acest ordin DGSS, Regiunea Bucureşti răspunde pe 9 mai 
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1951 că, „[l]a Ord. Dvs. Nr. 133/142053/E. din 20.XII.1950, raportăm că s-a realizat pătrunderea 

informativă în cadrul Seminarului Baptist, propusă de noi.”171  De asemenea, cu ani mai târziu, 

într-un „Raport privind stadiul muncii informativ-operative în mediul elementelor din 

învăŃămîntul teologic” din 12 decembrie 1980, se menŃionează că în cadrul a 4 institute şi 10 

seminarii teologice existente în România, între care era şi Seminarul Baptist din Bucureşti, în 

perioada 1979-1980, „organele de securitate au întreprins măsuri complexe vizînd crearea unui 

potenŃial informativ, atît cantitativ, cît şi calitativ, pentru cunoaşterea şi prevenirea stărilor 

negative şi ostile, folosind metode şi procedee specifice muncii.  Supravegherea informativă şi 

situaŃia operativă prezentă este controlată cu un număr de 150 de surse [a se citi informatori, 

n.a.], din care 40 sînt cadre didactice.  Din totalul acestor surse, 50 au fost recrutate în cursul 

anului 1980.”172  Securitatea avea grijă ca în permanenŃă să aibă la dispoziŃie surse de informare 

atât în rândul profesorilor cît şi în rândul studenŃilor la teologie.  În fiecare promoŃie existau 

surse de informare printre studenŃi.  În planul de măsuri ce încheia raportul mai sus menŃionat se 

spunea că pentru „creşterea eficienŃei muncii pe linia cunoaşterii şi prevenirii s-au prevăzut în 

cadrul planurilor de măsuri, recrutarea – în cursul anului 1981 – a unui număr de 80 de surse din 

rîndul acestor categorii de cursanŃi”. 173 

În anul 1951 are loc Congresul CCBR (al XXII-lea) la Bucureşti în perioada 28-29 iulie 

1951.  La acest Congres a fost ales preşedinte fr. Goga Dănilă, vicepreşedinŃi fr. Constantin 

Adorian şi Barnaba Bokor, secretar general fr. Ioan Rusu, secretar general adjunct fr. Ioan Isaac 

şi casier fr. Ioan Dan.174  În rândul acestor fraŃi Securitatea avea un informator „IVĂNUŞ” care 

oferea informaŃii din profunzime.  În luna iunie 1952 au avut loc o serie de şedinŃe prin toate 

comunităŃile regionale baptiste în care, sub supravegherea împuternicitului cultelor local, s-a 

discutat: apelul conferinŃei cultelor de la Moscova, problema certificatelor pentru păstori şi 

autorizaŃiilor pentru biserici, îndrumările administrative interne din partea Uniunii şi probleme 

de actualitate precum predarea cotelor de producŃie la stat şi campania agricolă.  Cu privire la 

şedinŃa de la Bucureşti, din această serie, sa luat măsura: „informatorii «Luca» şi «Ivănuş», au 

fost dirijaŃi să participe la şedinŃa din Bucureşti dela 13 iunie a.c. Informatorul «Ivănuş» fiind în 

comitetul de conducere al cultului, a fost îndrumat să participe la aceste şedinŃe.175  Aceste 

şedinŃe erau strict supravegheate de Securitate, întocmindu-se raport cu privire la felul în care s-

au desfăşurat şi la problemele ivite.  DirecŃiilor regionale ale SecurităŃii din localităŃile unde s-au 

Ńinut aceste şedinŃe li s-au trimis ordine de supraveghere similare cu cele prezentate mai jos. 

                                                 
171 ACNSAS, D 6905, f. 34. 
172 ACNSAS, D 69/2, f. 65-67. 
173 ACNSAS, D 69/2, f. 66v. 
174 Popovici, p. 722. 
175 ACNSAS, D 6907, f. 221. 
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Răspunsul SecurităŃii regionale din oraşul Stalin (Braşov) la ordinul de sus s-a trimis printr-o 

telegramă cu următorul conŃinut: 

 
 
 
 
„TELEGRAMA 
 CĂTRE DGSS BUCUREŞTI 
 
Din or. Stalin Nr. 1199 260 25/6 7 55 
La ordinul dvs Nr. 344/76100 din 23 iunie 1952 referitor la Adunarea Generală a ComunităŃii Baptiste 
Ńinută în ziua de 20 iunie a.c. raportăm:  în cadrul şedinŃei Ńinute la data de mai sus au fost discutate 
probleme cu caracter religios iar după aceasta în cadrul şedinŃei s-a prelucrat apelul pentru pace către toŃi 
credincioşii comunităŃii Mara Cornel/Mara Cornel din cadrul Uniunii Baptiste din Bucureşti nu a participat 
nimeni.  Totuşi trebuiea să vie secretarul Rusu dela Bucureşti însă nu se cunosc motivele pentru care nu a 
venit.  Starea de spirit în general a fost liniştită, nu s-a constatat comentarii duşmănoase regimului.  
MenŃionăm căci cu această ocazie nu s-a discutat problema colectărilor sau înfiinŃării GAC stop.  Spre 
sfârşitul şedinŃei s-a Ńinut o slujbă obişnuită la care au participat mai mulŃi credincioşi, aproximativ 80-100.  
Cu această ocazie predicatorul Kelemen din Martiniş raionul Odorhei a predicat legând predica de 
evenimentele politice, de cauza păcii, îndemnând credincioşii să sprijine acŃiunea de luptă pentru pace.  
Nici de această dată nu s-au constatat comentarii duşmănoase stop.  MenŃionăm că informatorii din acest 
obiectiv au participat la această adunare însă întâlnirea cu ei trebuia să aibă loc joi 26 iunie 1952 conform 
întâlnirilor organizate.  Acesta fiind motivul pentru care nu s-a raportat întrucât până la această întâlnire nu 
s-a cunoscut de către noi cum s-a desfăşurat şedinŃa.  menŃionăm însă că înainte de această şedinŃă cu o 
săptămână, întrucât aveam cunoştinŃa că se va Ńine şedinŃa, am canalizat în acest sens informatorul PANFIL 
10 care de altfel ne-a sesizat desfăşurarea şedinŃei.  Vom raporta de urmare mai detailat cum s-a desfăşurat 
şedinŃa. 
 
 
Col. de Sec. Patriciu Mihai    Nr. 344/85717 din 25 iunie 1952”176 

 

 

 

Raportul Împuternicitului Ministerului Cultelor din zona Clujului trădează o mare satisfacŃie faŃă 

de modul cum a decurs în zona sa şedinŃa din această serie.  Oare Domnul Dumnezeu cum a 

privit din ceruri la această şedinŃă? 

                                                 
176 ACNSAS, D 6907, f. 222, 223, 225-226.  
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Realitatea situaŃiei credincioşilor baptişti din spatele acestor discursuri demagogice era alta.  Era 

persecuŃie, multă durere.  Predicatorii baptişti erau daŃi în judecată pentru simplul fapt de a fi 
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Ńinut adunări fără aprobarea Ministerului Cultelor.177 Unii, consideraŃi de regim ostili guvernului 

de democraŃie populară sau care nu se frângeau, erau arestaŃi, probabil asemenea celor din cultele 

tradiŃionale.  

 

 

 

MulŃi dintre baptişti erau deportaŃi şi dislocaŃi din căminele lor.  S-au păstrat mărturii indirecte 

cu privire la unii fraŃi din ConstanŃa dislocaŃi în regiunea Bicaz şi cu privire la unii fraŃi cu 

domiciliul forŃat  în raionul Feteşti.178  Bisericile ajunseseră într-o stare de mare înjosire.  

Predicile trebuiau cenzurate pentru a nu da ocazia unei interpretări greşite răuvoitorilor.  

Conducerea Uniunii trimite Circulara nr, 23/948 prin care aminteşte fraŃilor să nu folosească în 

                                                 
177 ACNSAS, D 6907, f. 13 
178 ACNSAS, D 6907, f. 250-250v; ACNSAS, D 6905, f. 80. 
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predicile lor „exemple, ilustraŃiuni despre anumite întâmplări, fapte, sau persoane din locuri sau 

Ńinuturi din alte Ńări” ci mai bine să folosească exemple şi pilde, asemenea Mântuitorului, din 

natură, agricultură.  De asemenea sugerează ruperea legăturilor materiale cu fraŃii de credinŃă din 

alte Ńări (a se înŃelege din afara blocului comunist) şi prezervarea doar a unei legături spirituale ( 

a se citi istorice), de ordin doctrinar.179  Până şi preŃiosul nume de „frate” şi „soră” în Domnul 

Isus trebuia schimbat cu comunistul cuvânt „tovarăş”.  „Cu această ocazie C. ADORIAN, a adus 

la cunoştinŃă că statutele celor 4 culte neoprotestante au fost aprobate de Ministerul Cultelor, cu 

mici modificări şi anume, ca în loc de «frate» să se spună «tovarăşi» şi în loc de «comunitate 

districtuală» să se folosească denumirea de «comunitate raională».”180 Conform art. 34 din 

Decizia Ministerului Cultelor nr. 42.898 din 13 nov. 1948  şi la Seminarul Baptist „[î]ncadrarea 

profesorilor actuali se va face prin decret, la propunerea Ministerului Cultelor.”181 Prin adresa 

Ministerului Cultelor nr. 38414/948 se cerea epurarea patrimoniului literar baptist şi astfel 

amnezierea baptiştilor cu privire la vremurile anterioare guvernării comuniste.   

„Avem onoare a vă  ruga să binevoiŃi a dispune ca toate organele în subordine să înainteze tablouri 
cuprinzând titlul volumelor existente în bibliotecile parohiale (ComunităŃilor, ConferinŃelor, Uniunilor, 
etc.), urmând ca să fie epurate cărŃile interzise, inclusiv cele în legătură cu monarhia.  Această epuraŃie se 
va face, având ca ghid «PublicaŃiuni interzise» editat de Ministerul InformaŃiilor şi Artelor în 1948.  CărŃile 
epurate vor fi predate Ministerului InformaŃiilor şi Artelor DirecŃia Literară secŃia Desfascizări.” 182  
 
Prin circulara nr. 15930/1949 Ministerul Cultelor îşi face cunoscut dreptul de a 

supraveghea şi controla orice lucrare privitoare la imobilele de cult.  Astfel, pentru orice 

reparaŃie, modificare sau construcŃie trebuiau înaintate acte spre aprobare cu toate datele 

privitoare la lucrări.183    

Baptiştilor li se impunea să Ńină serbări în cadrul luptei pentru pace.  Li se impuneau 

imnuri şi cântări ce trebuiau cântate, cântările trebuiau aprobate, li se cerea să dea slavă lui 

Stalin.  Însăşi conducerea cultului (preş. Goga Dănilă şi s.g. Rusu Ioan) dădea dispoziŃii ca 

păstorii să participe cu corurile şi fanfarele bisericilor la programele comuniste de la Căminele 

Culturale şi să intre în legătură cu preşedinŃii Comitetelor de Luptă pentru Pace.184  

Binecuvântată să fie mărturia celor care au avut curajul (măcar pentru o vreme) să stea verticali 

şi să nu îşi plece genunchiul.  Prin atâtea cazuri arzătoare de colaborare şi plecare a capului, 

mărturia ironică a unui păstor, care era şi conducătorul corului  din casa de rugăciuni din Sibiu, 

vine ca o boare de aer răcoros şi proaspăt.  El spunea că „va cânta numai cântări religioase şi din 

imnul partizanilor păcii, va cânta numai strofa întâi deoarece în strofa a doua, se vorbeşte de 

planul cincinal şi că planul a fost depăşit, deci nu mai este nevoie să fie amintit.  De asemenea a 

                                                 
179 Ioan Dan, Viorel Garoiu, „Circulara 23/948”, Îndrumătorul Creştin, an III, nr.18, 1948, p. 10. 
180 ACNSAS, D 6905, f. 46. 
181 Ioan Dan, Viorel Garoiu, „Circulara 27/948”, Îndrumătorul Creştin, an III, nr.21-22, 1948, pp. 17-18. 
182 Ioan Dan, Viorel Garoiu, „Circulara 28/948”, Îndrumătorul Creştin, an IV, nr.1, 1949, p. 13. 
183 Ministerul Cultelor, Circulara nr. 15930/1949. 
184 ACNSAS, D 6905, f. 85-86. 
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spus că nu este nevoie a se aminti tov. Stalin deoarece ne luminează cu gândirea lui.”  Tot acesta 

a susŃinut că nu va supune cântările aprobărilor întrucât acestea erau cântate în biserică şi nimeni 

nu trebuie să se amestece în ce priveşte tema acestora.185  Împotriva tuturor baptiştilor cu râvnă li 

se întocmeau în culise dosare cu probe de vinovăŃie ce aveau să fie folosite împotriva lor.   Acest 

lucru este ilustrat de cazul unui baptist al cărui dosar este înapoiat DirecŃiei Regionale Hunedoara 

din cauza probelor insuficiente şi se ordonă ca să se introducă un informator pe lângă persoana 

respectivă „pentru a putea urmări îndeaproape activitatea lui duşmănoasă regimului sub masca 

religioasă”.186  În pofida tuturor restricŃiilor şi supravegherii timorante a SecurităŃii, erau destui 

credincioşi care îşi trăiau menirea lor ca sare, lumină şi indicatoare spre Domnul Isus Christos.  

Unii o făceau cu mare pasiune pentru sufletele pierdute şi chiar cu o încântătoare naivitate.  În 

mass media, organul oficial de propagandă comunist era ziarul „Scânteia”.  În acesta guvernul îşi 

promova ideile, politica şi programele, prin el se ducea o asiduă „spălare a creierului”.  Oameni 

din toate păturile sociale (comuniste) erau publicaŃi cu articole care îndemnau poporul să se 

înroleze în programele partidului conducător.   Un croitor scrie un articol despre grozăviile 

nespuse ale războiului, despre ameninŃarea unui nou război, despre temerile lui cu privire la 

familia sa şi cheamă la pace.  Un frate baptist în vârstă, din Arad, fără percepŃia demagogiei din 

„Scânteia”, la citirea articolului, scrie o scrisoare cu dorinŃa de a da speranŃa mântuirii în Domnul 

Isus şi a scăpării în El de judecata viitoare (care este mai rea decât războiul).  Împreună cu 

scrisoarea trimite şi un tractat intitulat „Unde pot găsi scăpare”, care are ca fond tocmai 

imaginea unui atac aerian asupra sufletului omului cu bombele păcatului şi consecinŃa acestuia, 

moartea.  SoluŃia  este scăparea în Christos.  Scrisoarea sa ajunge în mâinile SecurităŃii, se pare 

predată de către destinatar.  Nu se cunosc urmările acestui fapt dar este înduioşător felul în care 

acest frate baptist îşi încheie scrisoarea.  Se poate vedea „inima” lui pentru cei pierduŃi şi efortul 

depus în slujba căutării mântuirii lor.  După 9 pagini scrise de mână el spune: „Mâna mea 

bolnavă a obosit şi capul e istovit”... „Fă te rog o Doamne, Tată bun, milos şi plin de îndurare, 

har şi dragoste ca aceste rânduri să fie spre bucuria Ta şi a Tov. Pall şi familiei.  Să te cunoască 

pe [T]ine şi să-şi deschidă inima să intri [T]u ca stăpân.  Cu Tine e aşa bine, ascultă rugăciunea 

mea. Amin.”187  Scrisoarea se încheie cu oferirea adreselor unor biserici baptiste din Bucureşti 

unde destinatarul ar găsi mai mult decât în scrisoare. 

 După cum erau urmăriŃi credincioşii baptişti în domeniul civil, tot aşa, poate şi mai strict, 

erau urmăriŃi şi baptiştii care satisfăceau stagiul militar sau care încă mai rămaseră printre 

cadrele militare188.  Orice mărturisire a convingerilor religioase era catalogată ca propagandă.  Pe 

                                                 
185 ACNSAS, D 6907, f. 251-251v. 
186 ACNSAS, D 6905, f. 26. 
187 ACNSAS, D 6905, f. 56-65. 
188 ACNSAS, D 6907, f. 116. 
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lângă necazurile pe care le aveau în timpul satisfacerii stagiului, după lăsarea la vatră îi urmărea 

în viaŃa civilă ochiul SecurităŃii întrucât, atunci când se întorceau la domiciliu, direcŃia locală era 

sesizată de venirea acestuia în localitate şi se dispunea urmărirea activităŃii sale.189 

 Se poate spune că începând din anul 1948 Securitatea a început să supravegheze 

informativ toate aspectele vieŃii oficiale a Cultului Baptist, fiecare zonă din Ńară avea întocmită o 

documentare cu privire la apariŃia istorică şi situaŃia baptiştilor de acolo,190 iar majoritatea 

membrilor baptişti aveau întocmite fişe personale ce se aflau în dosarele SecurităŃii.191  

Informatorii erau prezenŃi în bisericile de la oraş cât şi în cele din sate.  Spre exemplu, în 

localitatea Budeşti, jud. Maramureş, în biserica baptistă de circa 24 membri erau un informator 

„acoperit” încadrat la serviciul de informaŃii, pe nume Bud Ioan192 şi un informator „auxiliar„ de 

poliŃie, pe nume Hotea Gheorghe.193  

 În perioada 28-29 iulie 1951 are loc Al Doilea Congres Trienal al Cultului Creştin Baptist 

din R.P.R. (al XXIII-lea) la Bucureşti, în cadrul căruia se alege noua conducere a cultului: 

preşedinte: Goga Dănilă, vicepreşedinŃi: Adorian Constantin, Bokor Barnaba, secretar general: 

Rusu Ioan, secretar adjunct: Isaac Ioan, casier: Dan Ioan.  Şi în cadrul acestui Congres s-a hotărât 

trimiterea de telegrame autorităŃilor prin care acestea erau asigurate de „întregul devotament şi 

loialitate” şi li se mulŃumea pentru libertăŃile religioase de care se bucură credincioşii baptişti.194 

Şi această conducere este aservită regimului folosind limbajul religios în implementarea 

indicaŃiilor autorităŃilor.  Nu era scăpat nici un prilej în a repeta nevoia de solidarizare a 

credincioşilor cu regimul.  Chiar şi cu ocazia ordinărilor noilor păstori sau diaconi, în locul 

invocării puterii şi călăuzirii Duhului Sfânt, într-un limbaj religios de lemn se promova ideologia 

şi se trasau sarcinile regimului.   

„Noi trăim astăzi vremuri noi, vremuri de mare deznodământ epocal, istoric.  Vremea când omenirea trece 
de la o orânduire veche la una nouă.  Orânduirea trecută cu sistemul ei, a capitalului privat, se schimbă, 
într-o orânduire nouă care are la bază nu proprietatea privată, ci cea colectivă.  Deci păstorul, slujitor al 
Evangheliei, trebuie să fie un exemplu în ceeace priveşte atitudinea faŃă de orânduire.  El este chemat să 
îndrumeze pe credincioşi în direcŃia aceasta.  Dacă omul rupe legătura cu viaŃa trecută păcătoasă, trebuie 
îndrumat să rupă şi cu orânduirea trecută moartă şi supusă pieirii şi să se avânte spre o viaŃă nouă, în 
dezvoltare, în creştere, care are la bază legile transformării societăŃii.  Păstorul trebuie să îndrume pe 
drumul cel bun credincioşii.  Iată deci pe scurt rolul pe care îl ai de urmat.  Şi dacă vei fi plăcut lui 
Dumnezeu, vei ajuta la lucrarea Evangheliei să progreseze şi vei fi un bun slujitor a lui Hristos, atât 
înaintea lui Dumnezeu, cât şi înaintea oamenilor.  De aceea primeşte în numele Uniunii ComunităŃilor 

                                                 
189 ACNSAS, D 6907, f. 2-4, 8, 119, ACNSAS, D 6902, f. 157-159 etc. 
190 E.g. ACNSAS, I109896/2, f. 18, 56- 199, 217-251; I 109896/3, f. 129-138, ACNSAS, I 109896/15, f. 73-81, 96-
98 etc. 
191 E.g., ACNSAS, D 6905, f. 105.  Toate circularele cultului ajungeau în mâinile SecurităŃii. E.g. ACNSAS, D 
6905, f. 106. Membrii cultului baptist aveau întocmite fişe personale de către Securitate, caz regiunea Severin; 
ACNSAS, I 109896/4, f. 160-167; ACNSAS, I 109896/8, f. 116-121 etc. 
192 ACNSAS, I 109896/11, f. 212, 329. 
193 ACNSAS, I 109896/11, f. 211, 329. 
194 „Al Doilea Congres Trienal al Cultului Creştin Baptist din R.P.R. Ńinut în bucureşti la 28-29 Iulie 1951”, 
Îndrumătorul Creştin Baptist, an VI, nr. 9-10, 1951, pp. 1-4. 



 

 

93 

Creştine baptiste din R.P.R., prin modesta mea calitate de secretar general al acestei Uniuni – aceste sfaturi 
şi îndrumări, şi totodată actul de ordinaŃiune.”195 
 
 
 

În perioada 9-12 mai 1952 are loc ConferinŃa pentru Pace a tuturor bisericilor şi 

comunităŃilor religioase din Uniunea Sovietică.  Acestui eveniment i se alocă un spaŃiul larg în 

revista Îndrumătorul Creştin Baptist, iar comentariile şi articolele prin care reverberează această 

conferinŃă, în atenŃia conducătorilor baptişti din România, evidenŃiază fără echivoc că liderii 

baptişti români (precum şi cei ai celorlalte culte) urmau direcŃia şi discursul ipocrit, duplicitar, 

înşelător al confraŃilor lor de credinŃă şi colaborare cu Statul, din Rusia.196  La câteva luni după 

aceea, pe 25 noiembrie 1952 are loc Consfătuirea reprezentanŃilor cultelor din Ńara noastră pentru 

pregătirea lor în vederea alegerilor pentru Marea Adunare NaŃională care aveau să aibă loc pe 30 

noiembrie, cadru în care toate cultele şi-au exprimat „devotamentul şi dragostea faŃă de Patrie, 

faŃă de regimul democrat-popular, faŃă de guvernul Ńării” şi năzuinŃele lor pentru pace.  

Consfătuirea se încheie cu „Chemarea către credincioşii tuturor cultelor din Republica Populară 

Română” care cuprinde elogiile la adresa regimului şi îndemnul credincioşilor de a vota cu 

Frontul DemocraŃiei Populare.  Această chemare este semnată de liderii tuturor cultelor 

recunoscute iar din partea baptiştilor de către fr. Constantin Adorian şi Ioan Rusu.  Se trimite o 

telegramă de „asigurare a voturilor” Preşedintelui Consiliului Central al Frontului DemocraŃiei 

Populare Gheorghe Gheorghiu-Dej.197  Apoi are loc Congresul NaŃional pentru apărarea păcii în 

zilele de 5-7 decembrie 1952 unde iarăşi, replicând pe „fraŃii” sovietici, atât cultele cât şi ceilalŃi 

delegaŃi s-au angajat la o luptă activă în favoarea păcii.198   

Revista cultului devine un fel de organ de presă monstruos care vorbeşte cu o gură, 

cenzurat, de lucrurile ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu, cu altă gură slăveşte guvernul ateu făcând 

propagandă în favoarea acestuia, evenimentelor şi programelor sale199 şi cu altă gură 

dezinformează şi duce muncă de spălarea creierului cititorilor.  Pe lângă ştiri baptiste din Ńară şi 

străinătate, predici, articole exegetice, doctrinare, moralizatoare şi de zidire sufletească, articole 

medicale,  despre agricultură, curiozităŃi etc., s-au publicat din plin ştiri cu privire la frăŃietatea 

                                                 
195 „OrdinaŃiune”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an VIII, nr. 10, 1953, p. 5-7. 
196 Îndrumătorul Creştin Baptist, an VII, nr.6, 1952, pp. 1-5; Îndrumătorul Creştin Baptist, an VII, nr. 7, 1952, pp. 3, 
7-8; Îndrumătorul Creştin Baptist, an VII, nr.8, 1952, pp. 3-5, 12; Îndrumătorul Creştin Baptist, an VII, nr.11-12, 
1952, pp. 6-14. 
197 Îndrumătorul Creştin Baptist, an VIII, nr. 1, 1953, pp. 1-17. 
198 Îndrumătorul Creştin Baptist, an VIII, nr. 1, 1953, pp. 22-24. 
199 Promovarea înscrierii în cooperative, programe agricole, prietenia şi modelul sovietic, lupta pentru pace, votul 
candidaŃilor în Marea Adunare NaŃională, promovarea României peste hotare etc.  e.g. „La 3 februarie 1957 se vor 
Ńine alegerile deputaŃilor în Marea Adunare NaŃională.  Ce trebuie să facem ca şi cetăŃeni şi credincioşi?”... 
„SusŃinerea deputatului propus de oamenii muncii în adunările speciale ce au loc pe tot cuprinsul Patriei noastre.” – 
„Cuvînt FrăŃesc”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XI, nr. 12, 1958, p. 16. 
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rusă (e.g. „Scrisori frăŃeşti din U.R.S.S.”200), care trăia şi ea în deplină libertate religioasă şi care 

era foarte prezentă la întrunirile baptiste internaŃionale.  Se pot găsi şi tot felul de articole care 

vorbesc despre libertatea deplină pe care o au credincioşii în România.  Este lipsită de jenă 

denaturarea adevărului în faŃa cititorului baptist din vremea aceea.  Lucrul acesta nu se poate 

numi decât minciună.  Cei de la redacŃie şi unii conducători mai mari, pur şi simplu minŃeau, 

după cum se poate vedea în cele ce urmează.  Ca urmare a celui de al III-lea Congres Mondial al 

Tineretului din 25-30 iulie 1953 Ńinut la Londra are loc, la începutul lunii august, în Bucureşti cel 

de al IV-lea Festival Mondial al Tineretului.  Guvernul a dorit să demonstreze lumii întregi că în 

Ńările comuniste este deplină libertate şi prosperitate.  Pentru orbirea vizitatorilor străini cu 

privire la realităŃile crude din Ńara noastră, magazinele goale s-au umplut peste noapte de tot felul 

de produse care nu mai fuseseră văzute de mult de populaŃia română de ani de zile iar 

propaganda era în toi.  Precum ceilalŃi lideri religioşi şi liderii baptişti dezinformau din greu pe 

vizitatorii din Occident cu privire la libertăŃile de care se bucură poporul baptist şi celelalte culte, 

în timp ce închisorile gemeau de oameni întemniŃaŃi pe motive religioase şi politice.201  Pentru a 

arăta eficienŃa acestora, datorită prezumŃiei de oameni ai lui Dumnezeu în ochii naivi ai 

străinilor, se va prezenta un fragment dintr-un articol care trecea în revistă evenimentul 

Festivalului. 

„În ziua de 14 August tânăra baptistă norvegiană Estera Clauzen din Oslo, participantă la cel de al IV-lea 
Festival Mondial al tineretului şi studenŃilor pentru Pace şi Prietenie, dorind să afle ceva despre fraŃii de o 
credinŃă cu ea din Republica Populară Română, a făcut o vizită Biroului Uniunii noastre unde s-a întreŃinut 
cu fr. Rusu Ioan secretarul general, Isaac Ioan secretarul adjunct şi P.N. Popa redactorul revistei 
Îndrumătorul Creştin.  S-a bucurat foarte mult şi era plină de emoŃie când a aflat de câtă libertate se 
bucură cultele în România şi de cele aflate dela fraŃii ei Baptişti şi despre bisericile baptiste văzând şi Casa 
de rugăciune din b-dul N. Titulescu.  «Voi arăta – spune dânsa – cât de murdară e propaganda dusă în 
Ńările occidentale, prin care ni se spunea că cei ce se închină lui Dumnezeu şi cred în El, sunt siliŃi să-şi 
manifeste această închinăciune prin păduri şi catacombe».  S-a bucurat şi mai mult când i s-a spus că noi 
nici nu avem oraşe cu catacombe în Ńara noastră şi nici capitala noastră. «Mă bucur – spunea ea mai departe 
– că voi nu numai vă închinaŃi şi vă rugaŃi dar aveŃi şi o publicaŃie frumoasă – după ce i s-a arătat revista 
noastră «Îndrumătorul Creştin Baptist» şi că aveŃi un Institut Teologic unde se pregătesc noii păstori.  Voi 
fi foarte fericită să le spun toate acestea fraŃilor mei şi ai voştri din Norvegia.202 (Accentuările aparŃin 
autorului.) 

 

Îndrumătorul Creştin Baptist era acum revista unui grup restrâns de oameni, care apărea 

neregulat şi în care celelalte contribuŃii de la credincioşii din biserici şi din Ńară nu îşi mai găseau 

calea spre ochiul frăŃietăŃii, sau dacă o găseau erau supuse unei cenzuri amputante.203   

După moartea lui Stalin în 5 martie 1953, persecuŃia baptiştilor a avut un apogeu prin 

anul 1954, când pentru baptişti se pune în aplicare Reglementarea (2 iulie 1954) serviciilor 

                                                 
200 „Scrisori frăŃeşti din U.R.S.S.”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XVI, nr. 7-12, 1961, p. 2; „Veşti de la fraŃii 
noştri din U.R.S.S.”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XVIII, nr. 11-12, 1961, p. 23. 
201 Richard Wurmbrand, Strigătul Bisericii prigonite, Bucureşti: Stephanus, 1993, pp. 33-38; Similar se întâmplă trei 
ani mai târziu cu prilejul vizitei unor străini la Uniune şi la Seminarul Baptist: „Vizita unor oaspeŃi străini”, 
Îndrumătorul Creştin Baptist, an XI, nr. 3-4, 1956, pp. 25-27. 
202 Îndrumătorul Creştin Baptist, an VIII, nr. 8, 1953, p. 7. 
203 „Restituiri”, Creştinul Azi, an 84, nr.4, 2003, p. 10. 
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religioase204 iar după aceea s-a mai destins încât, înainte de RevoluŃia maghiară, în anul 1956 se 

puteau oficia iarăşi botezuri şi evanghelizări în aer liber.  Iată felul în care au primit fraŃii baptişti 

germani Reglementarea, care era impusă de Ministerul Cultelor dar trebuia aplicată ca şi cum 

baptiştii ar fi cei care au dorit-o. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
204 Mitrofan, 2007, p. 55-56. 
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Deşi atunci când reglementarea serviciilor religioase, în bisericile neoprotestante, a fost dispusă 

de către Ministerul Cultelor s-a găsit o oarecare înclinaŃie în conducătorii baptişti de a nu o 

accepta şi a nu o implementa, totuşi, sub imperiul fricii şi ameninŃării cu necazurile aceştia au 

cedat.   

„În timpul consfătuirilor la adunările generale ale comunităŃilor, fruntaşii bisericilor, în mod confidenŃial, 
au sfătuit pe Dănilă Goga că, dacă statul Ńine cu tot dinadinsul ca reglementarea să fie aplicată, să nu se 
opună, pentru că, probabil, statul va putea să treacă la măsuri mai aspre, drastice, şi chiar să desfiinŃeze 
cultul baptist; iar desfiinŃarea cultului ar fi mult mai rea decât impunerea reglementării.” 205 
 
Ca urmare a acestei reglementări au fost suprimate orele de rugăciune şi alte întruniri din 

timpul săptămânii şi programul de duminică după amiază.  Astfel credincioşii baptişti care se 

întruneau de mai multe ori în timpul săptămânii aveau voie acum să se întrunească doar sâmbăta 

după orele 18, iar duminica puteau avea servicii până la ora 14.  Aceasta a redus drastic părtăşia 

frăŃească, vitalitatea şi încurajarea de care aveau parte în timpul săptămânii. 

 

La zece ani de la „eliberarea Ńării de sub jugul fascist” situaŃia şi direcŃia spirituală a 

bisericilor baptiste din România sunt ilustrate prin relatarea fr. Bunaciu Ioan într-un articol 

intitulat „Din activitatea comunităŃii creştine baptiste a regiunii Cluj dela 23 August 1944”.  

După ce arată reîntregirea părtăşiei baptiştilor din regiune, prin realipirea teritoriului pierdut în 

1940 prin armistiŃiul de la 23 August 1944, descrie reorganizarea comunităŃii  sub „ocrotirea 

legilor democratice” şi construirea şi renovarea unor biserici.  Pe plan duhovnicesc, ce surprinde 

în acest articol este faptul că în comunitate „[s]e cultivă pretutindeni sentimentul de ascultare şi 

supunere faŃă de autorităŃi, din convingere, întrucât ele sunt instituŃii l ăsate de Dumnezeu în 

slujba oamenilor.  Înaltele interese ale păcii şi colectivizării  în muncă sînt privite şi propagate 

prin lumina Bibliei .”  De asemenea pe plan social „membrii comunităŃii noastre au înŃeles 

îndrumările date de conducătorii comunităŃii în spiritul hotărîrii C.C. al P.M.R. şi guvernului, şi 

înŃeleg să fie buni patrioŃi şi muncitori harnici.”206  (Accentuările aparŃin autorului.)  Este uimitor 

cât din lucrurile lui Dumnezeu s-a cedat cezarului.207   

În 1955, în perioada 9-10 decembrie are loc Congresul Cultului Creştin Baptist din 

R.P.R., Ńinut la Bucureşti.  De acum succesiunea la conducerea Uniunii este controlată din 

umbră.  În data de 10 decembrie, conducătorul încredinŃat al congresului N. Covaci „dă citire 

propunerilor făcute de vechiul comitet  pentru fraŃii candidaŃi în Comitetul executiv al Uniunii”  

Sunt aleşi  în conducerea Cultului preşedinte: Vicaş Teodor, vicepreşedinŃi: Mîrza Ilie şi Bokor 

                                                 
205 Popovici, pp. 748-749. 
206 Ioan Bunaciu, „Din activitatea comunităŃii creştine baptiste a regiunii Cluj, dela 23 August 1944”, Îndrumătorul 
Creştin Baptist, an IX, nr.8-9, 1954, p. 12. 
207 Pentru conŃinutul reglementării serviciilor religioase, vezi ANEXA Ioan Dan şi Ioan Rusu, ultimul document. 
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Barnaba, secretar general: Bălgrădeanu Constantin, casier: Vlad Ioan.208 (Accentuarea aparŃine 

autorului.)  Fratele łon Iosif spune următoarele lucruri despre alegerile de la acest congres:  

„La acest congres s-a impus de către delegatul Ministerului Cultelor alegerea în conducerea 

Uniunii a unor persoane cu totul nedorite de delegaŃii de la congres.  Este suficient să ne aducem aminte că 

secretarul general a fost ales abia la a treia punere la vot, după ce delegatul Ministerului Cultelor a spus 

categoric că el trebuie ales, fiind singurul acceptabil autorităŃilor de Stat. Atunci, în clipa când, după acele 

presiuni, delegaŃii la congres ridicau şovăitor mâna şi-l votau pe cel pe care nu-l doreau, (a vota altfel decît 

îŃi dictează conştiinŃa înseamnă a spune o minciună, înseamnă a păcătui), atunci în clipa aceea, se rupea şira 

spinării Uniunii Baptiste, şi cei care votau se frângeau şi se prăbuşeau lăuntric, pornind pe panta 

compromisurilor care, de la acel congres încoace, s-au succedat unul după altul.”209 

Secretarul general ales, Bălgrădeanu Constantin era rudă cu directorul Departamentului Cultelor, 

Ioan Rodeanu.210  Noua conducere se angajează şi ea să fie aservită guvernului prin următoarele 

cuvinte: „Vom cultiva în sufletele credincioşilor tot mai intens dragostea de patrie, devotamentul 

faŃă de regimul nostru democrat-popular şi vom lupta fără şovăire în puternicul front al păcii pînă 

la întronarea ei pe tot pământul”.211 

Primăvara anului 1956 aduce o nouă schimbare în viaŃa cultelor.  Se decretează 

modificarea aliniatului 4 al articolului 48 din Legea pentru regimul general al cultelor nr. 

177/1948 în sensul că „Şcolile de orice grad pentru pregătirea deservenŃilor cultelor, se 

organizează şi funcŃionează pe baza unor regulamente întocmite de organele competente ale 

cultelor respective şi aprobate de Ministerul Cultelor”.212  În felul acesta guvernul, prin dreptul 

său de a aproba regulamentele şcolilor teologice, reglementa şi controla viaŃa instituŃiilor de 

educaŃie religioasă din Ńară. 

Toamna anului 1957 (4 septembrie-4 octombrie) inaugurează seria de „Cursuri biblice de 

îndrumare pastorală” unde păstorii din Ńară erau invitaŃi să fie instruiŃi, sub un pretext religios, 

cum să procedeze în concordanŃă cu cerinŃele şi dictatele regimului.  Se dezbăteau probleme 

teologice şi doctrinare, aveau părtăşie frumoasă, căci se întâlneau fraŃii din toate părŃile Ńării, dar 

erau şi „îndrumaŃi” cu privire la viaŃa socială spre a fi buni şi supuşi cetăŃeni care se implică în 

programele guvernării populare.  Cel mai perfid scop enunŃat al acestor cursuri pare a fi punctul 

3. „a verifica dibăcia şi capabilitatea păstorilor de a utiliza practic, în viaŃa pastorală, potrivit 

cerinŃelor vremii, cunoştinŃele dobândite în Seminar.”213  Într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu a 

fost folosit de unii (nu de toŃi) păstori cu dibăcie pentru a justifica susŃinerea regimului comunist 

şi a îngrădirilor libertăŃilor credincioşilor.  Totuşi, mulŃi păstori au dezvoltat o anumită imunitate 

                                                 
208 Îndrumătorul Creştin Baptist, an X, nr. 12, 1955, p. 9. 
209 Iosif Țon, Confruntări , Oradea: Cartea Creştină, 1999, p. 62. 
210 Alexa Popovici, Istoria Baptiştilor din România 1856-1989, Oradea: Făclia, 2007, p. 821. 
211 Îndrumătorul Creştin Baptist, an X, nr. 12, 1955, p. 9; ACNSAS, D 143, f. 23-25. 
212 „Modificarea aliniatului 4 al art. 48 din «Legea pentru regimul general al cultelor», Îndrumătorul Creştin Baptist, 
an XII, nr. 1, 1957, p. 12. 
213 „Cursul biblic de îndrumare pastorală”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XII, nr. 9-11, 1957, pp. 1-4. 
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la limbajul dublu, o surzenie sfântă, erau conştienŃi de ce este adevărat şi ce nu, discerneau ce 

este în spatele limbajului duplicitar, se încredeau în Dumnezeu căruia i se închinau şi pe care Îl 

slujeau şi îşi duceau viaŃa după voia lui Dumnezeu şi după şoapta Duhului Sfânt.  Ei percepeau 

în duhul lor pe cei vânduŃi regimului, înŃelegeau starea jalnică în care aceştia au ajuns, se 

resemnau şi încercau să îşi împlinească menirea şi chemarea lor, acolo, pe ogorul Evangheliei. 

După RevoluŃia din Ungaria persecuŃiile iarăşi s-au asprit, cu precădere după moartea lui 

Groza în 1958, culminând în 1959 şi domolindu-se în primii ani ai deceniului ’60.  În anul 1964 

are loc amnistierea şi eliberarea deŃinuŃilor politici printre care erau şi cei întemniŃaŃi pe motive 

religioase.214   

În 1958, la 10 ani de guvernare comunistă şi de persecutare a religiei, Departamentul 

Cultelor constată că baptiştii sunt printre cultele cele mai periculoase, întrucât ei se extind, şi se 

propun măsuri de frânare a creşterii credincioşilor, prin restricŃionarea autorizaŃiilor de 

funcŃionare, limitarea ariei de deplasare a slujitorilor, reducerea numărului studenŃilor admişi la 

institutele teologice şi implicit reducerea numărului păstorilor care deservesc bisericile, 

reducerea caselor de rugăciune, împiedicarea promovării pastorilor tineri ostili regimului, 

restricŃionarea fondurilor credincioşilor baptişti şi reducerea tirajelor tipăriturilor (în scopul de a 

reduce şi descuraja propaganda).  Aceste măsuri din 1958 s-au implementat, aşa cum s-a sugerat, 

treptat de-a lungul anilor şi cu consultarea Departamentului Cultelor.  Acestea au fost programul 

regimului faŃă de culte care a dominat şi caracterizat deceniile următoare până la RevoluŃia din 

1989.  Pentru detalii şi o mai bună înŃelegere, vezi  ANEXA Bilan Ń şi propuneri 

Departamentul Cultelor 1958.  (p. 315) 

 La data de 7 ianuarie 1958 încetează din viaŃă Preşedintele Prezidiului Marii Adunări 

naŃionale Dr. Petru Groza, motiv de întristare pentru mulŃi baptişti, pentru că Groza, aşa cum s-a 

menŃionat anterior, într-adevăr, a soluŃionat pozitiv multe din memoriile şi doleanŃele baptiştilor 

persecutaŃi.   

 
„Credincioşii cultului creştin baptist din R.P.R. îşi exprimă un adînc regret pentru încetarea din viaŃă a 
marelui bărbat care la vremuri de restrişte şi de tristă amintire, pentru ei, le-a fost nu numai un sfătuitor ce-i 
îmbărbăta, dar şi un apărător sincer al libertăŃii scumpe după care tînjeau în acele vremi.”... „L-am cunoscut 
personal, i-am vorbit şi mi-a vorbit în mai multe rânduri, i-am simŃit mîna caldă şi prietenească, mîna 
demnitarului erudit, mîna părintească, mîna ce impunea adevărată stimă.  L-am privit de aproape, l-am 
stimat şi l-am iubit ca un copil.”215  

  

                                                 
214 Interviu Bunaciu 20.01.2006. 
215 P.N. Popa, „In Memoriam – Apărător al dreptăŃii sociale”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XIII, nr. 1, 1958, pp. 
1-2. 
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 Pe 25 martie 1958 se înfiinŃează Casa de pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist,216 

care pe lângă gestionarea pensiilor păstorilor organiza şi tabere de cură şi odihnă pentru păstori şi 

pensionari.217 

 Sfârşitul anului 1961 aduce cu sine o lovitură dramatică vieŃii creştinilor baptişti.  Se 

implementează arondarea bisericilor baptiste prin adresa Uniunii nr. 813/2.11.1961 în sensul că 

se desfiinŃează toate filialele şi bisericile mici care nu aveau lăcaş se închinăciune propriu iar 

credincioşii acestora erau adoptaŃi de bisericile mai mari din vecinătatea lor.  Fratele Alexa 

Popovici mai adaugă, pe lângă criteriul proprietăŃii imobilului construit, următoarele motive:  

numărul mic şi vârsta înaintată a credincioşilor dintr-o localitate, locaŃia bisericii deranja 

organele politice sau cultele tradiŃionale, lipsa implicării în acŃiunile obşteşti ale noului regim, 

proximitatea unei biserici mai mari într-o locaŃie mai însemnată. În felul acesta foarte mulŃi 

păstori şi-au pierdut slujbele şi s-au angajat în diferite slujbe laice pentru câştigarea existenŃei.  

Calvarul bisericilor arondate nu poate fi cuprins în lucrarea aceasta, dar se poate oferi spre 

ilustrare un zbucium de 20 al unei biserici arondate, Biserica Baptistă din Jitin, jud. Timiş. 

                                                 
216 „Desfăşurarea lucrărilor congresului”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XX, nr. 5-6, 1965, p. 6. 
217 „Un început binecuvântat”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XIII, nr. 8, 1958, p. 2. 


