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INTRODUCERE 

 

Lucrarea de faŃă îşi propune să consemneze evenimentele principale ale istoriei recente a 

Cultului Creştin Baptist din România în perioada comunistă (1948-1989).  Perioada aceasta a 

mai fost tratată recent, în câteva lucrări de către autorii Ioan Bunaciu, Alexa Popovici, Otniel-

Laurean Vereş şi Daniel Mitrofan,1 din diferite perspective, fără însă a pune la dispoziŃia 

cititorului prea multe din documentele care au stat la baza acestor publicaŃii.  Lucrarea de faŃă, cu 

siguranŃă suprapusă în unele domenii cu celelalte lucrări existente, contribuie la istoria baptistă 

scrisă până acum prin aprofundarea unor aspecte neglijate de către ceilalŃi autori şi prezentarea 

unei bogate documentaŃii, fie în fotocopie, fie în transcriere, care, pe deoparte să justifice 

afirmaŃiile făcute şi, pe de altă parte, să ilustreze şi să dea cititorului ocazia de a interpreta singur 

documentele, de a revizui concluziile din cadrul lucrării.  Autorul îşi mai propune să elucideze 

unele aspecte ale colaborării liderilor baptişti cu regimul comunist şi să descrie modul în care 

conducerea Uniunii Baptiste a fost sedusă de către regimul ateu.  Întocmirea acestei lucrări de 

istorie baptistă urmează modelele trasate în domeniul istoriei creştinismului de către istoricii 

Hans Hillerbrand şi Jean Comby.2  Este povestirea istoriei cu ajutorul surselor contemporane 

evenimentelor. Astfel cititorul va avea ocazia să experimenteze nemijlocit evenimentele 

prezentate.  De asemenea, această lucrare va pune la dispoziŃia cititorului o secŃiune generoasă cu 

anexe, în care sunt prezentate pe larg documente necesare pentru o înŃelegere cât mai deplină a 

evenimentelor şi personajelor descrise în corpul tezei.  Este recomandat ca atunci când se indică 

o anexă, să se citească aceasta în întregime, înainte de a se trece cu lectura principală mai 

departe.  Unicitatea acestei lucrări constă în descrierea cronologică a evenimentelor, susŃinute 

apoi cu prezentarea în anexe a documentelor tematice.  Avantajul abordării cronologice constă în 

crearea unei structuri pe care se pot adăuga ulterior alte detalii, iar conştienŃa succesiunii 

evenimentelor asigură o mai bună interpretare a documentelor.  O altă contribuŃie, mai minoră 

dar importantă, este ultima secŃiune, care descrie succint viaŃa pitorească a bisericii baptiste de la 

Ńară, viaŃă care suferă transformări drastice acum în vremurile de libertate.  Este consemnarea, 

                                                 
1 Ioan Bunaciu, Bisericile Creştine Baptiste din România între anii 1944-1990, Bucureşti: Editura UniversităŃii din 
Bucureşti, 2002; Istoria bisericilor baptiste din România, Oradea: Făclia şi Editura UEO, 2006 (partea de 
introducere); Alexa Popovici, Istoria Baptiştilor din România, Oradea: Editura Făclia, 2007, vol.3, pp.679-936; 
Otniel-Lurean Vereş, Scurtă monografie a ComunităŃii Bisericilor Creştine Baptiste din zona Bihor de la începuturi 
până în 1961, Oradea: Editura UniversităŃii Emanuel, 2007; Daniel Mitrofan, Pigmei şi uriaşi, Oradea: Editura 
Cristianus, 2007. 
2 Hans Hillerbrand, ed., The Reformation – A Narrative History Related by Contemporary Observers and 
Participants, Grand Rapids: Baker Book House, 1989;  Jean Comby, Să citim Istoria Bisericii, Bucureşti: Editura 
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, 1999. 
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mai mult în imagini, a ceea ce a fost biserica baptistă, în modestia ei dar şi în frumuseŃea aceea 

de neînlocuit.   

Desigur că nu este posibilă tratarea exhaustivă a unei perioade de 55 ani într-o lucrare de 

dimensiunea aceasta.  Datorită accesului încă restricŃionat la documentele istoriei baptiste, atât 

din cadrul arhivei Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România cât şi din cadrul arhivei 

Consiliului NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii, este posibilă, necesară şi 

recomandată aprofundarea continuă a subiectului şi evaluarea viitoare a istoriei baptiste.  

Tratarea situaŃiei istorice generale, va fi doar un fundal pentru punctul central al lucrării: 

fenomenul colaborării liderilor baptişti cu regimul opresiv comunist. 
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CAPITOLUL 1 
 

CONTEXTUL ISTORIC ŞI POLITIC 
 

1.1 SituaŃia României pe timpul celui de al doilea război mondial 

 

Odată cu schimbările geopolitice determinate de contextul celui de Al II-lea Război 

Mondial şi situaŃia Cultului Creştin Baptist s-a schimbat în mod radical.  Protocolul secret al 

Pactului Molotov-Ribbentrop (de neagresiune dintre Germania şi Uniunea Sovietică), din 23 

august 1939, a hotărât împărŃirea între Uniunea Sovietică şi Germania a teritoriului Poloniei, iar 

Germania a recunoscut dreptul Uniunii Sovietice de a interveni în Basarabia şi Statele Baltice,3 

precum şi în sud-estul Europei unde aceasta nu avea un interes deosebit. 

 

 
Molotov la masă, Ribbentrop în spatele acestuia (Foto Wikipedia) 

 

 În septembrie 1939 izbucneşte cel de al II-lea Război Mondial (1 sept.) când trupele 

Germaniei şi Uniunii Sovietice (17 sept.) invadează vestul şi respectiv estul Poloniei.  Ambele 

puteri au început mişcarea de expansiune, România fiind prinsă la mijloc.  În ciuda intervenŃiilor 

şi solicitării ajutorului pe mai multe planuri (în special cel al Marii Britanii) România rămâne 

izolată, singură în faŃa a două opŃiuni: ori să fie cotropită de Rusia, ori să se alieze cu Germania – 

care a oferit oarecare garanŃii de integritate teritorială şi independenŃă. „La sfârşitul lui 

                                                 
3 Kurt W. Treptow, ed., A History of Romania, Iaşi: The Center for Romanian Studies, 1997, p.465. 
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Septembrie 1939, poziŃia internaŃională a României era mai nesigură ca niciodată.  Nu numai că 

îi era frică de un atac al Germaniei şi Ungariei, dar, de asemenea, din 17 Septembrie, de un atac 

al Rusiei.”4  În această situaŃie, neştiind de protocolul secret dintre Germania şi Rusia, pe data de 

29 mai 1940 România alege să se alieze cu Germania5 pentru a evita dominaŃia rusă.  Însă 

această cochetare cu Germania nu era împărtăşită de toată clasa politică din România.  Iuliu 

Maniu, preşedintele Partidului NaŃional-łărănesc a militat mult pentru păstrarea integrităŃii 

teritoriale a României.  El este foarte critic cu privire la această relaŃie care ne-a costat (precum 

se va vedea mai jos) o treime din teritoriul Ńării şi ar fi preferat mai degrabă o alianŃă cu Anglia.  

Este instructivă consultarea Anexei Iuliu Maniu  (p.200) care conŃine un fragment dintr-o notă 

cu privire la discuŃiile sale cu principele Karl Anton de Rohan.  În vara anului 1940 (26-27 iunie 

şi zilele ce au urmat), sub ultimatum din partea Rusiei, România, aflându-se într-o situaŃie critică 

(datorită lipsei ajutorului politic sau armat din partea prietenilor săi politici din vest) cedează 

teritoriile nordului Bucovinei şi Basarabiei Uniunii Sovietice, care şi le anexează.  Ce s-a 

întâmplat cu creştinii români din zona Bucovinei şi Basarabiei, sub cotropirea bolşevică este 

greu de descris.  Poate cuvintele sărace ale fratelui N. Lupu, delegatul baptiştilor, dintr-un 

memoriu adresat Mareşalului Antonescu, pot să surprindă ceva agonia şi durerea lor.  „La răpirea 

Basarabiei, bisericile atât ale cultului ortodox-creştin, cât şi catolic, protestant şi baptist, au fost 

transformate de barbarii şi nelegiuiŃii în staule de vite, hambare de grâne, cluburi de petrecere, 

profanându-se astfel credinŃa noastră în Cel Atotputernic şi Mântuitorul nostru.”6  În această 

situaŃie, peste 100,000 de  etnici români au fost deportaŃi de către ruşi în Ńinuturile Siberiei.   

„La sfârşitul lui August, România intra într-o şi mai severă perioadă de criză.  Încrederea publică 
în guvern era spulberată, în special după abandonarea Basarabiei şi nordului Bucovinei.  Poporul era şocat 
că guvernul a cedat fără a trage  un foc.  Bucureştiul începea de acum să denumească mult lăudata 
fortificaŃie împotriva Ungariei (Linia Carol), Linia Imaginescu - «în majoritatea locurilor... nu mai mult de 
trei rânduri de sârmă ghimpată Ńintuită în copaci», consemna un corespondent american.  Într-o încercare de 
a rezolva finalmente perena dispută teritorială dintre  România şi Ungaria, Hitler şi Mussolini forŃau 
guvernul român să semneze Dictatul de la Viena [30 august 1940 n. a.], care dădea 2/3 din Transilvania, 
Ungariei.  O săptămână mai târziu , România pierdea sudul Dobrogei, în favoarea Bulgariei.  De la sfârşitul 
lunii Iunie, 1/3 din teritoriul naŃional fusese pierdut fără a trage un foc.  NemulŃumirea populară era atât de 
mare, încât Carol a fost forŃat să abdice şi să părăsească Ńara.  Ca o ironie, dictatura lui Carol a fost înlocuită 
de un guvern mai pro-german, sub generalul Ion Antonescu.”7  

 
Sub dictatura Generalului Ion Antonescu situaŃia „sectelor” se înrăutăŃeşte drastic.  Prin 

Legile 927/1942 şi 431/1943, împreună cu alte asociaŃii religioase, cultul baptist este desfiinŃat.  

Datorită conflictului intereselor expansioniste dintre Germania şi Rusia şi datorită eşuării 

negocierilor de la Berlin, din noiembrie 1940, dintre Molotov, Hitler şi Ribbentrop, Germania se 

hotărăşte să atace Rusia. Aceasta s-a întâmplat în prima perioadă a războiului.   

                                                 
4 Paul D. Quinlan, Ciocnire deasupra României – Politica Anglo-Americană faŃă de România, 1938-1947, Iaşi: 
Centrul de Studii Româneşti, 1995, p.52. 
5 Kurt W. Treptow, ed., A History of Romania, Iaşi: The Center for Romanian Studies, 1997, p. 60. 
6 ACNSAS, D6904, f. 235-236. 
7 Treptow, ed., pp. 62, 465-468; 470. 
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În perioada a doua, sesizând posibilitatea de înfrângere a Germaniei, şi luând în 

considerare soarta românilor din teritoriile anexate Rusiei, România încearcă iarăşi să negocieze 

cu Statele Unite şi Marea Britanie un armistiŃiu care să-i asigure integritatea teritorială şi 

independenŃa.  Cele două mari puteri aliate împotriva Germaniei (Axei) cu Uniunea Sovietică nu 

au dorit să ia decizii fără implicarea Rusiei şi au lăsat mai mult la latitudinea acesteia din urmă 

condiŃiile unui armistiŃiu.  Luna august 1944 a fost luna în care prin eforturi politice s-a  

concretizat armistiŃiul necondiŃionat dintre România şi AliaŃi (Statele Unite, Marea Britanie şi 

Uniunea Sovietică) şi a fost semnat după mai multe negocieri la 13 septembrie  (cu data de 12 

sept.) la Moscova.8  SituaŃia politică pe plan intern era dezastruoasă.  Guvernele se succedau cu 

repeziciune şi România trecea printr-o criză acută internă.  Tensiunile dintre partidele politice şi 

presiunile din partea Moscovei a dus România în prag de război civil.  În perioada 4-11 februarie 

1945 a avut loc ConferinŃa de la Ialta între liderii celor trei mari puteri, Marea Britanie, S.U.A şi 

Uniunea Sovietică (W. S. Churchill, F.D. Roosvelt şi J.V. Stalin) pentru a hotărî viitorul Europei 

după înfrângerea Germaniei şi pentru a negocia alianŃa cu Rusia în războiul împotriva Japoniei.   

 
Ialta: Churchill, Roosvelt şi Stalin, feb.1945 (Foto Wikipedia). 

Fiind convinşi de sinceritatea lui Stalin, s-a semnat o declaraŃie comună prin care cele trei puteri 

se obligau să construiască sub guvernarea legii o ordine mondială „dedicată păcii, securităŃii şi 

libertăŃii şi bunăstării întregii lumi” în care popoarele eliberate de sub dominaŃia nazistă să fie 

libere să îşi creeze instituŃii democratice conform preferinŃelor lor şi să fie ajutate în acest sens.  

Însă la numai câteva zile după semnarea acestor declaraŃii, pe data 27 februarie 1945, în pofida 

DeclaraŃiei de la Ialta cu privire la Europa eliberată,  Vîşinski Andrei Ianuarevici (diplomat rus, 

viceministrul Afacerilor Externe însărcinat de Stalin în problema României, din 1949 până la 

1953 Ministru de Externe), emisarul lui Molotov, a sosit la Bucureşti şi i-a impus Regelui Mihai, 

                                                 
8 Kurt W. Treptow, ed., A History of Romania, Iaşi: The Center for Romanian Studies, 1997, p.105 
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printr-un ultimatum de două ore, schimbarea generalului Rădescu 

care era şeful guvernului multipartid.  Patru zile mai târziu, tot 

sub presiunea exercitată de Vîşinski, Regele Mihai este constrâns 

să accepte numirea lui Petru Groza ca prim-ministru, iar acesta 

formează guvernul său în 6 martie 19459, astfel ministerele 

strategice aveau să fie deŃinute de comunişti, care la rândul lor 

erau patronaŃi de sovietici.  Pentru susŃinerea rusofilului Dr. Petru 

Groza şi guvernului său, armata română începe să fie politizată şi 

sovietizată.  Astfel, atât Divizia de voluntari „Horea, Cloşca şi 

Crişan”, înfiinŃată după model sovietic în aprilie 1945, cât şi 

divizia „Tudor Vladimirescu” care a luptat pe frontul antihitlerist 

primesc „misiunea politică de sprijinire” a guvernului Groza instaurat prin brutalitatea 

sovietică.10 

România a luptat alături de AlianŃă până la încheierea războiului.  Odată cu înfrângerea 

Axei se sfârşeşte războiul (14 august 1945 – capitularea Japoniei) şi „[m]ult a şteptata conferinŃă 

de pace cu aliaŃii Germaniei a început în iulie 1946.  După cum Vestul era deja îngrijorat, 

majoritatea problemelor importante cu România erau deja aranjate într-un fel sau altul.  

Tratatul final a urmat, în general în liniile armistiŃiului din 1944.  Statele Unite şi Marea 

Britanie sperau ca după tratatele de pace ruşii îşi vor retrage trupele din România, dar clauza 

finală dădea Moscovei dreptul să păstreze «atâta forŃă armată cât este necesară pentru 

menŃinerea liniilor de comunicaŃie ale Armatei Roşii cu zona sovietică din Austria».  Vestul a 

reuşit să obŃină stipulaŃii ce permiteau un tratament nediscriminatoriu în materie de comerŃ.  

Propunerile lor pentru navigaŃie liberă pe Dunăre pentru toate statele au fost respinse însă de 

ruşi, iar în final ei au trebuit să accepte o neînŃelegere prevăzând Ńinerea unei conferinŃe 

internaŃionale în scopul discutării acestei probleme, după terminarea conferinŃei prezente.  

Frontierele României erau cele  de la 1 Ianuarie 1941, cu excepŃia Transilvaniei, care era 

restabilită la acea din Ianuarie 1938.  Tratatul a fost semnat la 10 Februarie 1947.”11  România 

era obligată să plătească Rusiei daune de război în valoare de 300.000.000 dolari într-o perioadă 

de opt ani.  Cu câteva luni înainte, pe data de 19 noiembrie 1946, s-au Ńinut alegeri în România, 

care au fost fraudate în mod grosolan.12  Uniunea Sovietică controla cu mână tare economia 

României din anul 1947.  La datoria noastră externă uriaşă, în anii 1946-1947 România a fost 

                                                 
9 Chester Wilmot, Stalin’s greatest victory, The Yalta Conference: Problems în American Civilization, G.R. Taylor, 
ed., Boston: D.C. Health and Company, 1966, pp. 84-85. 
10 A. DuŃu, C. LăŃea, M. Retegan, Politizarea armatei române Divizia ”Horia, Cloşca şi Crişan” III, Arhivele 
totalitarismului, an VI, nr.18, pp. 191-209. 
11 Kurt W. Treptow, ed., A History of Romania, Iaşi: The Center for Romanian Studies, 1997, p.150. 
12 Ibidem, p.151. 
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lovită de o mare secetă care a adus populaŃia într-o stare gravă de foamete.  Imediat după alegeri, 

guvernul comunist a început în primăvara anului 1947 să opereze arestări în masă cu scopul de a 

elimina complet opoziŃia.13  La 30 decembrie 1947 a fost eliminat ultimul obstacol, din calea 

controlului complet al comuniştilor în România, prin abdicarea forŃată a Regelui Mihai.14  

 Odată cu abdicarea regelui, România se 

proclamă „Republica Populară Română”.   Istoricul 

Stelian Neagoe sumarizează această perioadă astfel: 

„În anii 1944-1947, viaŃa politică a României a stat de 

câteva ori în cumpănă; vezi guvernarea Rădescu, 

«greva generală», alegerile parlamentare, abolirea 

Monarhiei ş.a.  La un pas de război civil, societatea 

românească a tot balansat în căutarea echilibrului 

optim, până ce împrejurări şi oameni din Ńară şi mai 

ales de aiurea au făcut ca talerele balanŃei sociale să se 

încline spre imposibila utopie comunistă.  Convingerea 

noastră este  că după 23 august 1944 mare lucru nu se 

mai putea face pentru revenirea României  la regimul 

politic democratic parlamentar multipartidist.  Lovitura de Palat dezvoltată în lovitură de Stat a 

sfârşit prin a fi confiscată de comunişti.” 16   

Minoritatea aceea comunistă, ilegală, ştiută ca atare şi combătută înainte de 1944, a ieşit 

la suprafaŃă cu ajutorul ruşilor în cele mai neaşteptate locuri.  Când comuniştii au venit la putere, 

profesorul Constantinescu Iaşi, figură proeminentă între profesorii de teologie din România, a 

devenit Ministrul Culturii, astfel membru al guvernului comunist.  MulŃi au fost nedumeriŃi de 

identificarea sa cu comuniştii atei şi l-au întrebat cum se poate acest lucru, ştiind că profesorul 

Constantinescu Iaşi pregătise pentru chemarea de preot mii de studenŃi în teologie.  Răspunsul 

său a fost: ”Am fost trimis de Partidul Comunist în seminarul teologic.”  Pastorul Richard 

Wurmbrand relatează şi despre alte cazuri cum ar fi Bende, secretarul seminarului protestant din 

Cluj, pe timpul capitaliştilor, a afirmat apoi că „a fost trimis de partid acolo să pregătească 

studenŃii în sens radical.”  De asemenea Wurmbrand mai relatează, cu privire la venirea 

comuniştilor la putere, că preoŃii ortodocşi, Roşianu, Pătrăşcoiu şi alŃii au apărut deodată 

îmbrăcaŃi în uniforme de securitate cu grade de colonei şi au început să aresteze şi să bată chiar 

pe enoriaşii lor.  Când bieŃii credincioşi i-au întrebat şocaŃi, îngroziŃi şi nedumeriŃi cum de este 
                                                 
13 Ibidem, p.152. 
14 Ibidem, p.153. 
15 Calendarul Poporului Creştin Baptist pe anul 1948, Editura Uniunii ComunităŃilor Creştine Baptiste din 
România, p.35. 
16 Stelian Neagoe, Istoria politică a României – 1944-1947, Bucureşti, Editura Noua Alternativă, 1966, pp.7-8. 
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posibil aşa ceva, căci aceştia erau preoŃii care le-au dat împărtăşania, cărora le sărutaseră mâna şi 

de la care primiseră binecuvântarea şi taina spovedaniei, aceştia au răspuns: „Fraierilor, idioŃilor, 

Partidul Comunist ne-a trimis în biserică.”17 

 

1.2 Contextul României comuniste,18 1948-1989 

 

 Regimul comunist a fost instalat la putere prin intervenŃia plină de duritate a sovieticilor 

în viaŃa politică, economică şi socială a României.  Dacă Partidul Comunist Român avea în jur 

de 1000 de membri în august 1944, în scurt timp acesta se dezvoltă vertiginos, aşa încât prin 

august 1945 avea peste 50.000 de membri.  Comuniştii aveau nevoie de cât mai mulŃi aderenŃi, 

atât din partea muncitorilor, Ńăranilor cât şi din partea intelectualilor, pentru a putea avea o 

platformă solidă.  În perioada guvernării lui Dr. Petru Groza (6 martie 1945-30 decembrie 1947) 

are loc reforma agrară (1945, la iniŃiativa partidului comunist) care a câştigat simpatia Ńăranilor.  

Multe familii sărace au fost împroprietărite prin alocarea a 1,6 milioane de hectare de pământ.  

Pe fundalul distrugerilor, pierderilor şi suferinŃelor cauzate de război, ideea construirii unei lumi 

mai drepte şi mai bune a  sedus marea parte a populaŃiei României.19  Richard Wurmbrand 

relatează felul în care guvernul Groza, nou instaurat, a căutat să obŃină susŃinerea liderilor 

religioşi din Ńară. 

„Acum, fiind aşa de slabi, comuniştii au convocat în România, în clădirea Parlamentului, un congres al 
cultelor.  Acolo au fost 4.000 de preoŃi, pastori, rabini, muftii de la tot felul de religii.  Primul Ministru al 
guvernului comunist, Petru Groza, a Ńinut o cuvântare şi a zis: „Oh, da, în vremurile mai vechi în Rusia au 
fost lucruri rele cu privire la religie.  Acestea au trecut de mult.  Voi trebuie să fiŃi de partea noastră.”  
Aceasta era în ’45.  „Ar trebui să fiŃi de partea noastră.  Noi susŃinem religia.”  Şi Ministrul Afacerilor 
Interne, Teohari Georgescu, un vechi comunist, îşi făcea cruci mari şi săruta icoane.  Noi am văzut lucrul 
acesta.  Şi preoŃii i-au crezut; 4.000 de preoŃi şi pastori au strigat urale Primului Ministru comunist.  Acolo 
era doar un pastor din 4.000 care a protestat acolo, pe loc.  Un pastor din 4.000.  Acest unul a mers în 
închisoare.”20  

 

Dr. Petru Groza a câştigat şi simpatia cultelor minoritare, trecute în ilegalitate de către 

Mareşalul Ion Antonescu, prin susŃinerea acordării egalităŃii cultelor religioase, aceasta chiar în 

pofida împotrivirilor Ministrului Cultelor, preotul Constantin Burducea.  „Una dintre ideile bune 

ale guvernului instaurat la 6 martie 1945 a fost aceea a acordării egalităŃii cultelor religioase, iar 

principalul ei susŃinător era însuşi Petru Groza, care dorea să stopeze persecuŃiile practicate în 

                                                 
17 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.508. 
18 Vladimir Tismăneanu, Raport final, Bucureşti: CADCR, 2006, pp.12-471. 
19 Jean-Francois Soulet, Istoria Europei de Est de la al doilea război mondial până în prezent, Bucureşti: Polirom, 
2008, pp. 65-58. 
20 The New Communist Propaganda Line on Religion, Tursday, August 10, 1967, 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.527. 
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special împotriva micilor secte protestante, în principal împotriva baptiştilor şi adventiştilor.  Dar 

preotul Burducea – ne informează Markham – a blocat, prin funcŃia avută în guvern, eforturile 

lui Groza, recurgând la practici ilegale, prin refuzul de a prezenta regelui sau altor miniştri 

documentele necesare.”21  De asemenea a început eliminarea opoziŃiei din aparatul de stat, din 

presă, şi înfiinŃarea tribunalelor populare, lagărelor pentru deŃinuŃi şi societăŃilor economice 

mixte sovietico-româneşti care aveau să exploateze în favoarea ruşilor economia naŃională.   

„ În cursul procesului complex de cucerire a puterii, abilitatea comuniştilor şi a sovieticilor a 
constat în luarea unor prime măsuri care, fără a îngrijora opinia publică, puteau fi atribuite unui program 
social-democrat: colaborarea dintre partidele de stânga, naŃionalizarea, politica de dreptate socială, 
democratizarea culturii etc.  Atunci când, la momentul potrivit, vor fi pus mâna pe putere, nu le-ar veni 
greu să stabilească pe aceste baze un regim colectiv totalitar.  Era oarecum un proces cu dublă detentă, 
care la început nu a fost perceput ca atare.  Într-adevăr, puŃine persoane au ghicit că în spatele reformei 
agrare se ascundea colectivizarea, iar în spatele uniunii partidelor de stînga, hegemonia Partidului 
Comunist.  De aceea, marea parte a opiniei publice a fost puternic surprinsă cînd Moscova a dat ordinul 
trecerii de la democraŃie socială la totalitarism.  Cu atât mai mult cu cît, fiind bine pregătită, ea s-a 
efectuat rapid, ponderea transformărilor având loc între primăvara anului 1947 şi primăvara anului 
următor.22   

 
PoziŃia de conducere a Partidului Comunist a fost consolidată în perioada anilor 1948-

1964.  Politica internă cât şi cea externă era impusă de Moscova.  România replica experienŃele 

revoluŃionare ale comuniştilor din Ńara „fraŃilor”, „prietenilor” lor ruşi.  Anii 1948-1953 au fost 

anii de stalinizare a României.  Securitatea nou creată, la 30 august 1948 (DirecŃia Generală a 

SecurităŃii Poporului – DGSP), era instrumentul prin care Partidul Comunist anihila orice 

duşman perceput.  Au avut loc zeci de mii de arestări atât în rândul clasei politice cât şi în rândul 

oamenilor simpli, fie aceştia industriaşi, Ńărani, muncitori, studenŃi, feŃe bisericeşti etc.  Aceste 

arestări s-au soldat cu întemniŃări, execuŃii, torturi, deportări, dislocări, amenzi, domicilii forŃate,  

degradări etc.23  Din lipsa unei relatări cu privire la cultul baptist, pentru ilustrare, pentru 

păstrarea memoriei acelor evenimente se va folosi un pasaj mai extins dintr-un manuscris 

intitulat „Păstorul a murit, dar Biserica trăieşte”, nesemnat, nedatat (probabil scris prin 1979-

1980), cu privire la persecuŃiile crunte la care a fost supusă Biserica Catolică odată cu venirea la 

putere a comuniştilor. 

 

„Era în primăvara lui 1949.  Noua conducere a Ńării încerca să-i lichideze pe toŃi aceia care nu 

gîndeau ca ea.  Marea majoritate a intelectualilor din Ńară se aflau în închisori sau în lagăre de muncă.  

Trebuiau eliminaŃi de pe faŃa pământului.  Biserica era un ghimpe şi ca atare trebuia şi ea distrusă.  NunŃii 

erau supravegheaŃi şi ameninŃaŃi cu închisoarea.  Orice motiv era suficient pentru a intra în acŃiune maşina 

poliŃiei secrete.  Catolicii, fără nici o vină, erau consideraŃi duşmani ai regimului.  Ateismul trebuia 

înscăunat peste tot.  Trebuia lichidată turma şi păstorul.  Era necesar să fie lichidaŃi nunŃii şi preoŃii.  

                                                 
21 Dumitru Şandru, Biserica din România 1944-1948, Arhivele Totalitarismului, an IV, nr. 18, p. 211. 
22 Jean-Francois Soulet, Istoria Europei de Est de la al doilea război mondial pînă în prezent, Bucureşti: Polirom, 
2008, p. 60. 
23 Pentru o descriere mai amplă şi mai grafică vezi Tismăneanu, pp.157-166 şi 177-180. 
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Credincioşii s-au pregătit să trăiască fără păstori.  Priveau cu teamă spre biserică şi la orice maşină care se 

apropia, gîndul îi ducea că preotul lor va fi arestat.  Pe străzi mergeau tăcuŃi şi îngînduraŃi.  Cine le mai 

învaŃă copiii ce este binele?  Cine va mai boteza? Cine va mai celebra liturghia? 

Biserica era considerată un obstacol în realizarea unei vieŃi fericite şi de aceea trebuia eliminată.  

S-au luat măsuri de precauŃie.  Credincioşii îşi păzeau noaptea bisericile.  Dar nu a ajutat la nimic.   

Prima tentativă de masacrare a credincioşilor a avut loc Fundu-Răcăciuni.  Localitatea are vreo 

350 de familii.  Oameni paşnici, cu o viaŃă liniştită în mijlocul pădurilor.  Au fost avertizaŃi de preot că vor 

veni zile grele.   

Şi calvarul a început.  Parohul, CAROL SUZAN, a fost sfătuit de săteni să plece, să se ascundă.  

Dar cum putea să-şi abandoneze turma, credincioşii?  Într-o zi din luna februarie 1949, primarul satului 

BABA MIHAI, a mers împreună cu cîteva persoane, cu lanŃul, ca să-l lege pe preot.  N-a putut.  Au sărit 

credincioşii şi l-au apărat.  Dar, acest lucru au iritat autorităŃile.  S-a cerut ajutor de la Bacău şi au venit 

maşini ale poliŃiei secrete.  Sătenii au reperat maşina poliŃiei şi cu ciomege a fost obligată să se întoarcă.  

Dar lucrurile n-au luat sfîrşit.  La 10 martie 1949 a venit aici armata şi a înconjurat satul.  Credincioşii s-au 

alarmat, ştiau că vine pentru arestarea preotului.  Femeile şi copiii au fugit în pădure, dar au fost prinşi şi 

readuşi în sat, legaŃi.   

SoldaŃii au încercuit biserica şi o mare parte de oameni au fost înghesuiŃi în biserică.  Pe cei mai 

vinovaŃi de nesupunere i-au închis în pivniŃa bisericii. 

Casa parohială este transformată în tribunal provizoriu.  Maşinile poliŃiei au început să-i ducă la 

Bacău pe cei închişi în biserică.  PoliŃia îl căuta de zor pe preot.  Acesta nu mai era.  Fusese ascuns de un 

vecin, dar pînă la urmă, după cîteva zile s-a predat şi a fost condamnat la 10 ani temniŃă grea. 

Seara este prins şi cîntăreŃul ANTON BENGHEA, om cu 9 copii şi nevastă.  În plînsetul copiilor 

şi al nevestei este legat şi bătut crunt, apoi împuşcat în faŃa copiilor lui şi a nevestei.  Unul din cei 9 copii ai 

lui BENGHEA, se numeşte Silvestru, s-a hotărît să se facă preot.   

Între timp, toŃi cei prinşi în biserică sînt duşi la Bacău.  Tinerii sînt adunaŃi de prin case şi duşi la 

interogatorii.  Peste sat este numai plînset. 

În zilele următoare au început să sosească dintre cei arestaŃi.  Erau bătuŃi, zdrenŃuroşi, înfometaŃi.  

Unii nu s-au mai întors.  Cei reîntorşi nu mai vorbesc, merg la biserică şi se roagă. 

Urmează procesul.  Au fost pedepsiŃi cu închisoare între 6 luni şi 10 ani. 

ExperienŃa dobîndită la Fundu-Răcăciuni a fost extrem de utilă pentru regim.  Trebuia ca greşelile 

de tact să nu se mai repete. 

Se pregătea un nou asediu şi ochii s-au îndreptat spre satul FARAOANI, la o distanŃă de 15 km de 

Bacău, sat cu o atestare documentară de 500 ani.  Oamenii din acest sat sunt foarte liniştiŃi, familiile au 

între şase şi doisprezece copii.  Avînd familii numeroase oamenii sînt nevoiŃi să muncească din greu cu 

braŃele.  În schimb sînt foarte credincioşi. 

La FARAOANI, în acea perioadă erau patru preoŃi.  Asediul acestui sat a început la 13 martie 

1949, într-o zi de duminică.  Era pe la orele 03,00.  Oamenii dormeau.  Tinerii care făceau de gardă la 

biserică se retrăseseră şi ei, gîndindu-se că nu mai era nici un pericol.  Dar, pe nesimŃite, au apărut în sat 

maşini, care au umplut uliŃele.  Din maşini coborau soldaŃi cu baionete la armă.  O altă parte a armatei a 

înconjurat satul. 

DimineaŃa la ora 5 trebuia celebrată prima liturghie, dar clopotele n-au mai sunat.  Atunci oamenii 

şi-au dat seama că se întîmplă ceva.  Vreo 80 de oameni, pe furiş, prin grădini au ajuns la biserică.  A 
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început sfînta Messă.  CîntăreŃul IOAN FARCAŞ a început să tragă clopotul pentru a da alarma dar n-a 

putut.  Este aruncat cu capul în jos din clopotniŃă.   

SoldaŃii intră în biserică şi-i leagă pe credincioşi de mîini şi de picioare, după care îi tîrăsc în 

curtea bisericii.  Pe un bătrîn nu l-a lega şi i-a dat drumul.  Mergînd cu bastonul, pe drum, este somat de un 

soldat.  El nu aude şi soldatul îl curăŃă cu o rafală.  Era bătrînul CICEU, mort pe stradă. 

Don ANTON OLARU, după ce şi-a scos patrafirul cu care a celebrat liturghia, a fost legat cu 

mîinile la spate şi împins brutal afară, în curte.  A început apoi căutarea furioasă a celorlalŃi 3 preoŃi.  La 

orele 11 au fost găsiŃi şi aduşi cu mîinile legate, bătuŃi feroce pînă la desfigurare. 

Credincioşii care au stat legaŃi timp de cinci ore în curtea bisericii, în zăpadă, au fost împinşi să 

urce în maşini. 

Nimeni nu mai putea face nimic.  Cei rămaşi în case nu puteau ieşi.  Pe uliŃe patrulau militari. 

La orele 13 acŃiunea era încheiată şi totul a decurs ca un ceasornic.  Patru preoŃi dintr-o lovitură a 

fost un mare succes. 

Armata a staŃionat mai mult în comună.  Spre seară le-a permis femeilor să ia apă de la fîntîni. 

După cîteva zile au început să sosească cei arestaŃi.  Erau bolnavi, răciseră în curtea bisericii.  

PreoŃii au fost reŃinuŃi mai mult.  Don ANTON OLARU a fost condamnat la 10 ani, la fel şi don ANTON 

DAMOC, don IOAN BUTNARU şi don PETRU DINCĂ.  După ce au fost eliberaŃi au primit domiciliu 

forŃat în Bărăgan. 

Crimele au continuat, manifestîndu-se sub diferite forme.”24 

 

S-a creat un climat de teroare în care atât partidele rivale cât şi orice instituŃie sau grupare 

care putea avea o influenŃă asupra societăŃii au fost eliminate sau complet aservite regimului.  Pe 

data de 11 iunie 1948 a fost adoptată Legea care dispunea naŃionalizarea industriei, mineritului, 

instituŃiilor etc.  În perioada anilor 1949-1962 s-a desfăşurat campania de colectivizare care a 

deposedat forŃat Ńărănimea de pământurile ei şi a înfiinŃat Gospodăriile Agricole Colective 

(GAC).  Prin naŃionalizare şi colectivizare, implementate tot prin teroare, s-a distrus agricultura, 

industria şi proprietatea privată.  După moartea lui Stalin a urmat o perioadă de relaxare timidă, 

nostalgică şi reticientă a economiei şi politicii de teroare, mai ales sub influenŃa schimbărilor 

care au urmat Congresului al XX-lea al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică în care 

Hruşciov denunŃă crimele şi cultul personalităŃii lui Stalin.  Totuşi între anii 1958 şi 1961 

arestările şi teroarea a continuat atât în rândurile societăŃii civile cât şi în rândurile clerului.  

„În perioada dintre 1958 şi 1961, au fost arestate loturi masive de intelectuali, studenŃi, preoŃi, 
universitari, comparabile cu acelea din 1948-1952. Toate restanŃele regimului (inclusiv întârzierea 
colectivizării) erau puse pe seama „slabei vigilenŃe revoluŃionare”. De la caz la caz, acuzaŃiile erau de 
„sabotaj”, „înscrisuri subversive”, „discuŃii duşmănoase”, „ofensă adusă societăŃii”, „uneltire contra 
orânduirii de stat” „misticism”, „combaterea materialismului dialectic şi istoric” (la preoŃi!). S-au reluat în 
această perioadă şi procesele membrilor partidelor istorice, acuzaŃi de „activitate clandestină” sau de 
încercări de reconstituire a partidului. Simplul fapt că se întâlneau la o înmormântare sau la o zi onomastică 
prilejuia SecurităŃii rearestarea, anchetarea şi condamnarea unor foşti deŃinuŃi abia eliberaŃi din închisori, 
lagăre sau din domiciliul obligatoriu. Securitatea era neobosită în filarea lor şi intervenea în justiŃie 
fabricând acuzaŃiile cu o fantezie criminală. De altfel, arhivele ei au dat la iveală planuri de muncă (de 

                                                 
24 ACNSAS, D 69/3, f. 1-24. 
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arestări!) şi chiar documente interne care vorbesc de o „întrecere socialistă” (fireşte, bazată pe aceleaşi 
criterii!).” 25   
 În perioada anilor 1958-1964, începând cu părăsirea trupelor sovietice de pe teritoriul 

României, s-a realizat o distanŃare faŃă de politica externă a Uniunii Sovietice.  Prin distanŃarea 

de Uniunea Sovietică, prin relaxarea internă şi prin adoptarea unor măsuri de dezvoltare a 

economiei româneşti, popularitatea lui Gheorgiu-Dej a crescut în mijlocul populaŃiei române, 

astfel acesta renunŃă la politica violentă şi emite o serie de decrete pentru eliberarea deŃinuŃilor 

politici.  Până la moartea sa, Gheorghiu-Dej a realizat o „ieşire” din formaŃia comunismului 

internaŃional sovietic şi a orientat România pe traiectoria unui comunism cu specific naŃional.  

După moartea sa în 1965, Gheorghiu-Dej este succedat la conducerea partidului de noul secretar 

general Nicolae Ceauşescu (1918-1989) care pe data de 22 martie 1965 este ales ca prim-secretar 

al Comitetului Central al PRM (partid devenit la Congresul al IV al PRM, din 19-24 iulie 1965, 

Partidul Comunist Român).   Pe 9 decembrie 1967 Ceauşescu devine Preşedintele Consiliului de 

Stat iar în martie 1974 marea Adunare NaŃională îl alege pe Ceauşescu preşedinte al Republicii 

Socialiste România.   

Ceauşescu în scurt timp de la venirea sa la conducerea Consiliului de 

Stat, prin menŃinerea relaŃiilor cu Israelul şi prin condamnarea invaziei 

Cehoslovaciei de către ruşi în 1968 dobândeşte faima unei politici 

internaŃionale independente de Moscova.26 În acest context politic, 

conducerea Ńării caută o apropiere de Ńările occidentale, în special de 

Statele Unite şi Anglia.  Din 1969 Ceauşescu a creionat direcŃia 

politicii partidului de realiza o societate socialistă multilateral 

dezvoltată, înaintarea spre comunism şi o economie dezvoltată, iar 

după Congresul al XII-lea al PCR din 1979 ia amploare cultul 

persoanei şi influenŃa clanului Ceauşescu.  În anul 1969 preşedintele SUA, Richard Nixon 

vizitează România, iar în anul 1970, Ceauşescu îi întoarce vizita, stabilind astfel o relaŃie 

specială între cele două Ńări.  În anul 1974 este semnat un acord, între cele două Ńări, cu privire la  

cooperarea şi schimbul de experienŃă în domeniile cultural, tehnico-ştiinŃific şi educaŃional.  În 

cadrul acestei noi relaŃii şi schimbării pozitive în politica românească cu privire la emigrarea 

evreilor de naŃionalitate română, Statele Unite acordă României, în anul 1975, statutul naŃiunii 

celei mai favorizate.27  Datorită unor circumstanŃe complexe pe plan extern şi intern ca: 

schimbările aduse de moartea lui Stalin, mişcările de revoltă şi contestare internaŃionale, 

semnarea unor pacte şi convenŃii pentru drepturile omului (România ratifică Actul Final al 

                                                 
25 Tismăneanu, p. 204. 
26 Realitatea din spatele aparenŃelor era o strânsă relaŃie dintre Ceauşescu şi Moscova, aşa cum o arată I.M. Pacepa 
în cartea sa Orizonturi Roşii . 
27 Joseph F. Zacek, „Romania”, The Encyclopedia Americana, vol. 23, Danbury: Grolier Incorporated, 1982, p. 674. 
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ConferinŃei de la Helsinki în 1975), luptele pentru putere din interiorul partidului, clauza naŃiunii 

celei mai favorizate, a fost posibilă, în deceniile 70 şi 80, apariŃia unor mişcări protestatare şi 

dizidente faŃă de regimul lui Ceauşescu.  După vizita lui Ceauşescu în SUA în 1978, generalul de 

securitate Ion Mihai Pacepa a dezertat în (23) iulie 1978 (28 ajunge în America) destabilizând 

Securitatea printr-o grea lovitură.  Ca urmare, în septembrie 1978 are loc cea mai mare epurare 

din scena politică şi din aparatul SecurităŃii.28 Perioada comunistă se încheie prin înlăturarea şi 

executarea familiei Nicolae şi Elena Ceauşescu în decembrie 1989.   

 

 

1.3 ConstituŃiile României 

 

România comunistă a fost „călăuzită” de trei constituŃii succesive. 

 La 13 aprilie 1948 România devine Republica Populară Română 

adoptând o constituŃie după modelul constituŃiei sovietice din 1936.  (Vezi 

ANEXA ConstituŃia Stalinistă, p.202)  Partidul Muncitoresc Român devine 

unicul partid politic.  Instituindu-se regimul democraŃiei populare, se 

desfiinŃează Parlamentul şi principiul separării puterilor în stat iar Marea 

Adunare NaŃională devine organul principal legislativ.  Statul popular 

român era condus acum de către Prezidiul Marii Adunări NaŃionale 

împreună cu Consiliul de Miniştri condus de dr. Petru Groza (1884-1958).   

 La 24 septembrie 1952 se adoptă o nouă constituŃie prin care 

partidul comunist (PMR) devenea puterea conducătoare a Ńării.  Se 

înfiinŃează Consiliul de Stat ca organ suprem de conducere al cărui 

preşedinte devine Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965). 

 La 21 august 1965 se adoptă cea de a treia constituŃie comunistă 

prin care este proclamată Republica Socialistă România. 
29 
 

 

1.4 Blocul comunist 

 

 Întrucât situaŃia internă a României a depins de multe ori de contextul internaŃional din 

anumite perioade se consideră necesară punctarea unor evenimente mai importante din Ńările 

                                                 
28 I.M. Pacepa, Orizonturi Roşii , Bucureşti: Editura Venus, 1992, p.502. 
29 Fotografii Wikipedia. 
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Cortinei de Fier.  Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) a fost prima Ńară care a avut 

un regim comunist.   

„Ea a constituit inima, motorul sistemului comunist mondial care s-a construit încetul cu încetul, apoi a 

cunoscut o formidabilă extensie după 1945.  URSS-ul leninist şi stalinist a fost matricea comunismului 

modern.  Faptul că, din capul locului, această matrice a dobîndit o dimensiune criminală este cu atît 

mai surprinzător cu cît el vine în contradicŃie cu evoluŃia mişcării socialiste.”30 (Accentuările apaŃin 

autorului.) 

Majoritatea teritoriilor şi Ńărilor cucerite de Uniunea Sovietică în perioada celui de al doilea 

război mondial şi până în 1948, cu excepŃia Finlandei, „au fost plasate sub autoritatea absolută a 

Rusiei sovietice, care a impus în fiecare stat acelaşi model şi a stabilit legături strânse de 

dependenŃă.  Toate Ńările, fie că au fost denumite «republici-surori» şi integrate Uniunii Sovietice 

(cum sunt cele trei state baltice), fie «stat-frate» (ca Cehoslovacia sau Polonia), au fost supuse 

aceluiaşi sistem de dominaŃie.”31  łările guvernate de democraŃia populară, RDG, Albania, 

Ungaria, Bulgaria şi republicile socialiste, Cehoslovacia, Iugoslavia şi România au adoptat 

constituŃii după modelul sovietic.  Toate aspectele vieŃii sunt dirijate de partidul de sorginte 

comunistă.  Aceste Ńări trebuiau să se alinieze total cu Uniunea Sovietică pe toate planurile, mai 

ales pe cel economic şi social.  „Proprietatea privată fiind suprimată, economia se bazează pe 

proprietatea socialistă a mijloacelor de producŃie, sub forma proprietăŃii de stat sau a proprietăŃii 

cooperatiste.  Din punct de vedere social, toate regimurile îşi propun crearea unui sistem egalitar, 

protector şi emancipator.”32  Se trece la distrugerea societăŃii civile.  Toate aceste Ńări şi-au 

dezvoltat un sistem gigantic represiv al SecurităŃii.  În 1948 se lansează colectivizarea 

agriculturii tuturor acestor Ńări.  Este evident că Stalin, urmând linia marxist leninistă de 

distrugere a religiei, acŃionează pe cel puŃin două planuri.  Mai întâi încearcă să smulgă religia 

din rădăcini, însă în anul 1943, probabil realizând potenŃialul unei exploatări a bisericii, apoi 

schimbă abordarea, oferind o „destindere” a îngrădirilor şi persecuŃiei.  Biserica putea acum să 

coexiste cu Statul însă în totală aservire.   Stalin a început să exploateze ortodoxia pentru a crea 

un liant de „înfrăŃire” între Ńările ortodoxe, o înfrăŃire între bisericile autocefale (înfăptuirea unei 

ecumenicităŃi pan-ortodoxe), pentru ca apoi, aceste biserici, sub oblăduirea ecumenică plină de 

har a Patriarhului Moscovei şi întregii Rusii, să facă (mai întâi) front comun împotriva Bisericii 

Catolice oprimatoare şi distrugătoare de pace.  Biserica Ortodoxă Rusă a devenit „un mijloc de 

aservire a sud-estului Europei ortodox”.33  Pentru realizarea acestui plan, Patriarhul Alexei al 

Moscovei şi a toată Rusia face o serie de vizite pentru pregătirea unei întruniri ecumenice 

                                                 
30 Stephane Courtois, „De ce?”, Cartea Neagră a Comunismului, Bucureşti: Humanitas, 1998, p. 697. 
31 Jean-Francois Soulet, Istoria Europei de Est de la al doilea război mondial pînă în prezent, Bucureşti: Polirom, 
2008, p. 65. 
32 Ibidem. p. 69. 
33 Cristina Păiuşan, „Vizita Patriarhului Alexei I al Moscovei în România”, Historia, februarie, 2007, p.39. 
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programată pentru toamna anului 1947 şi pentru invitarea capilor bisericilor ortodoxe la acest 

sinod.  Vizita Patriarhului Alexei în România are loc între 28 mai şi 11 iunie 1947 şi promovează 

apropierea dintre bisericile ortodoxe, necesitatea orientării sociale a ortodoxiei la cerinŃele 

contemporane, coagularea unui front comun al creştinismului ortodox răsăritean, întronarea unei 

păci care să dăinuie pe principiile sociale şi religioase şi pentru eradicarea din istorie a plăgii 

războiului.  În ziua de 30 mai 1947 are loc la palatul Mogoşoaia o întâlnire între Patriarhul 

Alexei şi delegaŃia rusă şi Primul Ministru Dr. Petru Groza, Ministrul Cultelor şi Ministrul 

Subsecretar de stat la PreşedinŃie Emil Bodnăraş unde „s-au discutat diferite chestiuni în legătură 

cu problemele bisericeşti.”  La consfătuirea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prezidată de 

I.P.S.S. Patriarhul Nicodim a luat parte şi Dr. Petru Groza care a militat pentru o „universalizare” 

a bisericilor ortodoxe, pentru pace şi atitudine contra elementelor străine, adversare în legătură 

cu Roma.   

În răspuns, printre altele 

Patriarhul Alexei a spus 

următoarele:  

„Ceea ce ne-a vorbit dl. Prim ministru 
ne-a arătat clar că frontul ortodoxiei 
este o necesitate pe care trebuie să o 
realizăm.  Eu cred că Bisericile 
ortodoxe autocefale vor învinge toate 
greutăŃile şi îşi vor trimite 
reprezentanŃii la Moscova la 
congresul ortodox de acolo.  Sper că 
bunul Dumnezeu va binecuvânta 
lucrările acelui congres şi vom 
învinge toate pericolele care ne stau în 
faŃă.  Dar pentru ca conferinŃa de la 
Moscova să aibă succesul dorit, 
trebuie să studiem problemele şi să le 

cercetăm din vreme.  Şi dacă vom face acest lucru cu toată seriozitatea, Dumnezeu va binecuvânta lucrarea 
noastră.  Atunci în locul bisericilor răzleŃite vom avea o Biserică ortodoxă ecumenică vie.  Suntem datori cu 
toŃi ca prin rugăciuni să cerem celui Atotputernic ca lucrul nostru să reuşească.”34   
 

Cu ocazia acestei vizite, pe lângă multe altele, mai are loc o întâlnire pe data de 3 iunie 1948 la 

sediul Ambasadei U.R.S.S. unde participă cei doi patriarhi, membrii guvernului român şi toŃi 

ataşaŃii români pe lângă Patriarhul Alexei.  La această întâlnire se poate observa clar limbajul 

dublu, seducător dar nespus de viclean al comunismului, în cuvântarea dl-ui ambasador S.I. 

Kavtaradze.   

„Noi sovieticii, care am făcut revoluŃia socialistă, ştim ce piedici am avut dela o parte din Biserică.  Suntem 
acuzaŃi că suntem adversari ai Bisericii şi ai clerului.  Minciună.  Am fost adversari ai părŃii din Biserică 
care s-a împotrivit poporului.  Dar ştim ce a făcut în timpul războiului acea Biserică ce are în fruntea sa 
Vaticanul.  ştim cine a binecuvântat lupta contra poporului, ştim cine a încurajat.  Acest lucru e cu totul 
clar.  Hoardele fasciste sub semnul crucii au luptat.  V-o spun ca să ştie că crucea, emblema suferinŃei 
omenirii, a fost în mâini rele întrebuinŃată pentru robirea popoarelor.  Nu este exclus ca evenimentele să 

                                                 
34 Călătoria I.P.S. Patriarh Alexei al Moscovei şi a toată Rusia în România, broşură editată de Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române sub binecuvântarea I.P.S. Nicodim la 26 ianuarie 1948, pp. 42-43. 
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dovedească că o parte a clerului s-a făcut instrumentul războiului.  La noi nu e o mândrie să spunem că 
Biserica sovietică a mers pe acelaşi drum al poporului.  La noi putem afirma că Biserica ortodoxă este o 
biserică a poporului.  Cu drept cuvânt putem spune că conducătorii Bisericii au fost şi sunt conducători ai 
poporului”.... „Astăzi vedem aici pe I.P.S. Alexei, patriarh al Moscovei şi a toată Rusia, ca sol de prietenie 
şi iubire între două Biserici şi între două popoare.  Deaceea cred nimerit să ridicăm paharul pentru 
Patriarhul Alexei şi totdeodată şi pentru Patriarhul Nicodim al Bisericii Ortodoxe Române, între care nu fac 
nici o deosebire.”35  
 
Conform ideologiei ateiste marxist-leniniste bisericile sunt supuse unui plan de 

dezintegrare.  Pentru atingerea acestui scop se încurajează apariŃia şi dezvoltarea unor curente 

progresiste pro-comuniste în interiorul denominaŃiilor.  Bisericile unite cu Roma sunt forŃate să 

se unească cu Biserica Ortodoxă.  Acesta este cazul Bisericii Unite din Ucraina (martie 1946 prin 

sinodul de la Kiev) şi „[l]a fel s-a întâmplat, câŃiva ani mai târziu, cu Biserica Unită din 

TranscarpaŃia.  Astfel au fost îngenuncheate, în condiŃii de intoleranŃă şi de brutalitate 

excepŃionale, populaŃiile din teritoriile frontaliere vestice ale Uniunii Sovietice.”36  Biserica 

Greco-Catolică din România este desfiinŃată prin decretul nr. 358 din 2 decembrie 1948, iar în 

Slovacia lichidarea ei a început tot în 1948.  „În celelalte «democraŃii populare», represiunea 

împotriva catolicilor a avut loc, în principal,  între 1948 şi 1952.”37  În majoritatea acestor Ńări 

bisericile evanghelice şi neo-protestante au fost suspectate şi persecutate pe motive de trădare, 

spionaj în favoarea imperialiştilor americani.  Prin presiuni şi îmbieri, conducătorii religioşi din 

Ńările comuniste au fost înrolaŃi la înfăptuirea idealurilor comuniste. 

ConsecinŃa faptului că Stalin dorea să aibă la îndemână partidele tuturor acestor Ńări 

complet supuse a fost declanşarea epurărilor din cadrul partidului comunist, caracteristică 

internaŃională a anilor ’50.  Această consecinŃă combinată şi cu politica adoptată în aceşti ani de 

către uniunea Sovietică cu privire la Israel duce de asemenea la un val de procese antisemite în 

cadrul conducerii partidelor comuniste  în perioada 1951-1953.  În anul 1948 Stalin a intenŃionat 

să realizeze federalizarea statelor balcanice, însă acesta se loveşte de împotrivirea Iugoslaviei 

prin Tito, lucru care induce, pe deoparte, la aspiraŃii de independenŃă faŃă de Uniunea Sovietică 

la celelalte Ńări, pe de altă parte, duce la izolarea Iugoslaviei faŃă de celelalte membre ale 

lagărului comunist.38   

Din iunie 1950 până în iulie 1953 are loc războiul Coreean, declanşat din cauza invaziei 

şi dorinŃei de expansiune spre partea sudică a nord-coreenilor comunişti, susŃinuŃi logistic de 

către ruşi şi cu trupe de către chinezi.  Coreea era împărŃită geo-politic în două datorită acceptării 

capitulării japonezilor, (care invadaseră Coreea în cel de al doilea război mondial) în partea de 

nord de către ruşi iar în partea de sud de către americani.  Pe durata acestui război, în ajutorul 

Coreii de Sud au intervenit şi luptat trupe americane şi ale ONU.  În contextul acestui război, 

                                                 
35 Ibidem pp. 48-49. 
36 Ibid. p. 66. 
37 Ibid. p. 74. 
38 Soulet, pp. 80-84.  
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prin folosirea propagandei şi dezinformării premeditate, s-a creat în discursul comunist o mare 

aversiune faŃă de „imperialiştii expansionişti americani”.  

Este demn de remarcat şi faptul că pe la sfârşitul anilor ’50 mişcarea comunistă a reuşit să 

penetreze guvernul american.  „Atunci, înainte de sfârşitul decadei anilor 1950, a fost strâns 

aproape un munte de evidenŃe oficiale şi de necontestat cu privire la penetrarea guvernului U.S. 

de către comunişti - şi a fost publicat.”39  Aceasta explică în parte letargia guvernului american 

cu privire la evenimentele care s-au întâmplat în blocul comunist în a doua jumătate a deceniului 

’50. 

La data de 13 mai 1955 are loc semnarea Pactului de la Warşovia, făcut între URSS, 

Polonia, Albania, RDG, Cehoslovacia, Ungaria, România şi Bulgaria (Albania se retrage în anul 

1968), cu scopul de a forma o alianŃă de apărare a blocului comunist de posibilele atacuri ale 

imperialiştilor şi de colaborare economică, respectându-se suveranitatea fiecărei Ńări membre.    

În anul 1956 au avut loc două mari evenimente în blocul comunist.  În 24 februarie 1956 

Nikita Hruşciov, primul secretar al Partidului Comunist al Uniunii Sovietic (PCUS), în cadrul 

celui de al XX-lea Congres al PCUS denunŃă faptul că regimul comunist care se instaurase la 

putere în 1917 a fost un regim criminal.  El condamnă politica dusă de Stalin şi felul în care 

nenumăraŃi oameni nevinovaŃi de duşmănie politică au fost închişi şi ucişi.40  În Polonia, odată 

cu discursul critic al lui Hruşciov la adresa stalinismului şi moartea conducătorului Partidului 

Comunist Polonez s-a încercat o reformă şi destalinizare a Ńării.  S-au creat tensiuni între 

comuniştii conservatori (stalinişti) şi cei progresişti, însă acestea sunt aplanate de alegerea lui W. 

Gomulka în poziŃia de secretar al partidului iar Ńara are o scurtă perioadă de reformă a economiei, 

decolectivizare şi libertate religioasă.  În Ungaria aceeaşi tentativă de destalinizare a creat două 

facŃiuni în cadrul partidului comunist (stalinişti şi reformişti) care au generat manifestaŃii publice 

şi o răsturnare de guvern, lucru pe care ruşii nu l-au putut tolera intervenind cu trupe (6000 de 

tancuri ruseşti).  Programul reformist cuprindea elemente de dezvoltare a agriculturii şi a 

producŃiei bunurilor de consum şi de respectare a libertăŃilor individuale.  Prin invadarea 

Ungariei şi deschiderea tirului artileriei asupra Budapestei, revoluŃia aceasta este înăbuşită în 

sânge (peste 2.500 de victime din rândul ungurilor).  „Deşi tragic întreruptă, revoluŃia maghiară 

din octombrie 1956 a avut repercursiuni enorme în Ńările comuniste.  Teama unei 

«contrarevoluŃii după modelul maghiar» va obseda de-acum înainte nopŃile conducătorilor.”41 

În anul 1968, în Cehoslovacia, prin venirea la conducerea Ńării a lui Alexander Dubcek 

începe o perioadă de libertate politică (din aprilie până în 20 august 1968) care este curmată prin 

invadarea Cehoslovaciei de către Uniunea Sovietică şi majoritatea membrilor Pactului de la 

                                                 
39 Secret Agreement that Neutralized the Catholic Church, The Christian News, 2 decembrie 1985, p.13. 
40 Stephane Courtois, et al, Cartea Neagră a Comunismului, Bucureşti: Humanitas, 1998, p. 28. 
41 Ibidem, p. 102. 
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Varşovia (RDG, Ungaria, Polonia, Bulgaria).  FaŃă de această invazie România prin Ceauşescu s-

a arătat foarte critică, împreună cu alte voci precum cele ale Finladei şi Iugoslaviei, ceea ce a 

creat o tensionare şi îngrijorare cu privire la o potenŃială invazie a ruşilor în Ńara noastră.  Această 

invazie a produs adânci deziluzii în simpatizanŃii mişcărilor de stânga din Occident, cauzând 

dizolvarea unor grupări de orientare socialist-comunistă.  De asemenea critica invadării 

Cehoslovaciei de către Ceauşescu i-a conferit României aura tendinŃei de independenŃă şi 

distanŃare de Moscova.  

Odată cu apusul terorii staliniste, de pe la mijlocul anilor 60, încep să apară în blocul 

comunist diferite forme de dizidenŃă, ca expresie a dezacordului şi revoltării împotriva 

sistemului.  Astfel se ivesc petiŃii şi proteste scrise adresate clasei conducătoare a partidului.  A 

apărut uzanŃa trimiterii de scrisori deschise, una din cele mai celebre fiind cea din martie 1965 a 

polonezilor Jacek Kuron şi Karol Modzelewski adresată membrilor Partidului Comunist, prin 

care se milita în favoarea unei democraŃii reale şi în contra totalitarismului.  În România, scrisori 

deschise celebre au fost cele ale intelectualilor Paul Goma (1977, adresată lui Ceauşescu, Europa 

Liberă), Victor Frunză (8 septembrie 1978, Reuters) şi Doina Cornea (adresate lui Ceauşescu 

prin presa internaŃională).42   

În anul 1965 Statele Unite ale Americii se angajează în luptă pentru apărarea Vietnamului 

de Sud (Republica Vietnam) după ce războiul din Vietnam se declanşase prin atacurile armate 

teroriste ale rebelilor comunişti din Vietnamul de Nord (Republica Democrată Vietnam) asupra 

guvernului sud-vietnamez în anul 1957.  Implicarea trupelor americane în acest război a durat 

până în anul 1973 când acestea se retrag, iar războiul se sfârşeşte prin cucerirea capitalei sud-

vietnameze Saigon de către comunişti în 30 aprilie 1975.43 

Perioada anilor ’60-’70 are iarăşi un impact deosebit asupra vieŃii religioase.  Pe deoparte 

apare un curent de revitalizare religioasă.  Pe de altă parte conducerea bisericilor este mai departe 

aservită (aservirea devine o cutumă) pentru realizările idealurilor comuniste.  Astfel în Uniunea 

Sovietică, în anul 1961, sub briza unei treziri spirituale, la îndemnurile Grupului de IniŃiativă 

(grup care dorea ca biserica să fiinŃeze după îndemnurile Evangheliei lui Christos şi nu după cele 

ale statului ateu), se înfiinŃează o uniune paralelă a bisericilor baptiste care funcŃionează 

neînregistrate, în ilegalitate.44  În Lituania, între anii 1968 şi 1974 au circulat zeci de petiŃii ce 

militau în favoarea libertăŃii de credinŃă.  Un grup de 17.054 de catolici din Uniunea Sovietică au 

semnat o astfel de petiŃie şi a trimis-o la sediul ONU semnalând umilinŃele şi necazurile pe care 

                                                 
42 Jean-Francois Soulet, Istoria Europei de Est de la al doilea război mondial pînă în prezent, Bucureşti: Polirom, 
2008, p. 105. 
43 „Vietnam War”, The Encyclopedia Americana, vol. 28, Conneticut: Grolier Incorporated, 1982, p. 112. 
44 Consiliul InternaŃional al Bisericilor CEB, UrmaŃi-le credinŃa 1961-2001: 40 de ani ai frăŃietăŃii trezite, 2003. 
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le întâmpină.  În Polonia vizitele Papei Ioan Paul al II-lea şi îndemnurile sale pentru curaj fac din 

Biserica Catolică un factor de coeziune naŃională.   

„În celelalte state în care catolicismul este mai puŃin influent, întrucât este controlat strict de 
regimul comunist, s-au dezvoltat în subterană alte structuri religioase, care au deseori legături cu societatea 
civilă: baptişti, penticostali, adventişti, comunităŃi de bază de tipul Regnum Marianum în Ungaria, sau 
Biserica Romano-Catolică formată din preoŃi şi episcopi unşi clandestin, în Cehoslovacia.  Uneori e vorba 
de o mînă de oameni, precum acei pastori est-germani care practică «un fel de teologie a eliberării, 
orientată prioritar spre lupta paşnică şi apărarea demnităŃii de cetăŃean» (M. Najman); sau de indivizi 
izolaŃi, dar foarte charismatici, ca părintele Cristofor în Bulgaria ori pastorul Toekes în România.”45   

 
În anii ’60 încep să apară publicaŃii clandestine de tip „samizdat”.  În Uniunea Sovietică 

funcŃionează clandestin editura Hristianin, apar publicaŃiile evanghelice-baptiste Vestitorul 

mântuirii, Vestitorul adevărului etc., în Lituania, Cronica Bisericii Catolice din Lituania, în 

Estonia, Democratul estonian etc.46 

În prima jumătate a anilor ’60 iese în evidenŃă schimbarea de poziŃie a Bisericii Catolice 

faŃă de comunism.  Dacă în perioada pontificatului Papei Pius XII, acesta a interzis bisericii orice 

contact cu liderii comunişti, pe timpul Conciliului Vatican II (1962-1965) poziŃia oficială se 

schimbă, noul papă Paul VI, care a prezidat ultimile şedinŃe ale Conciliului, a trecut cu vederea 

propunerile de condamnare a comunismului şi a emis prima lui enciclică, Ecclesiam suam, în 

care el cheamă biserica la dialog cu comuniştii ateişti.  Rădăcinile acestei turnuri se explică 

printr-un acord făcut  în anul 1942 de către Stalin şi Cardinalul Giovanni Batista Montini, 

cardinal care este ales în 1963 ca Papa Paul VI.   Cardinalul Montini a fost unul dintre consilierii 

Papei Ioan XXIII, consilier care l-a încurajat pe papă să invite observatorii ortodocşi ruşi.  În 

consecinŃă, la Conciliul Vatican II sunt invitaŃi să participe în calitate de observator o delegaŃie a 

Bisericii Ortodoxe Ruse, ca rezultat al dezgheŃării relaŃiilor dintre cele două biserici.  Prin 

această vizită a liderilor ortodocşi aserviŃi regimului comunist s-a realizat un al doilea acord în 

anul 1962 prin care „Biserica a consimŃit în numirea tuturor cruzimilor comuniste ca fiind simple 

chestiuni politice; comuniştii au dobândit asigurarea că cel care odată era duşman militant nu li 

se va mai opune pe nume; şi emisarilor vehemenŃi ai ateismului, îmbrăcaŃi în odăjdii, li s-a oferit 

o legitimitate fără precedent prin aşternerea înaintea lor a covorului oficial de bun venit la 

Vatican II.”47  Jean Madiran, editorul publicaŃiei Itineraires califică acest acord în cele mai dure 

cuvinte: „În esenŃă, acesta a constituit o trădare religioasă şi în faŃa barei acuzaŃilor a istoriei, va 

fi considerat ca dizgraŃia secolului 20 a Sfântului Scaun.”48 

Începând de la a doua jumătate a anilor 1960 politica internaŃională a comunismului a 

dezvoltat o nouă abordare pentru avansarea  şi promovarea sa în lume.  S-a trecut la o 

propagandă activă şi la tehnici conspirative pentru diseminarea informaŃiilor false şi derutante cu 

                                                 
45 Soulet, p.106-107. 
46 Soulet, p. 105. 
47 Secret Agreement that Neutralized the Catholic Church, The Christian News, 2 decembrie 1985, p.13. 
48 Ibidem. 
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privire la doctrina comunistă şi practica comunismului cu privire la religie şi grupurile etnice 

minoritare. Comuniştii au început să folosească un limbaj diferit de cel anterior acestei perioade.  

Spre exemplu, teoreticianul de frunte al Partidului Comunist Francez, Roger Garaundy, a vizitat  

Statele Unite şi a Ńinut o serie de prelegeri, unele dintre ele chiar în câteva campusuri ce 

aparŃineau unor instituŃii de învăŃământ afiliate la biserici.  Mesajul său central a fost necesitatea 

dezvoltării unui dialog între creştini şi comunişti, întrucât aceştia pot învăŃa unii de la alŃii şi pot 

coopera spre beneficiul lor reciproc.  Atât Roger Garaudy din FranŃa, Josef Hromadka, din 

Cehoslovacia, precum şi alŃii au devenit propagandiştii noii linii cu privire la religie, linie trasată 

de Kremlin.  Acest nou discurs a fost larg diseminat în lumea non-comunistă din a doua jumătate 

a anilor ’60.  Impactul acestui discurs se poate observa chiar din mass media americană, întrucât 

publicaŃia lunară a Partidului Comunist, USA, Political Affairs, a alocat ediŃia lunii iulie 1966 în 

întregime subiectului „Comunismul şi Religia”.  Au fost semnate opt articole pe acest subiect, 

cinci dintre ele scrise de lideri cheie ai Partidului Comunist U.S., inclusiv şeful partidului Gus 

Hall şi Herbert Aptheker care era teoreticianul de frunte al partidului.  Mesajul fundamental al 

acestei ediŃii speciale a publicaŃiei Political Affairs a fost ideea că „religia şi comunismul nu mai 

sunt incompatibile, deci comuniştii şi creştinii pot şi ar trebui să lucreze împreună.”49  Această 

nouă abordare nu era una întemeiată pe o schimbare radicală de atitudine faŃă de religie ci doar 

un discurs demagogic care avea scopul folosirii exploatării religiei în scopul propăşirii 

comunismului în lume.  În spatele acestei duplicităŃi funcŃiona idealul eradicării complete a 

religiei.  Acest ideal era dezvoltat cu o minuŃiozitate ştiinŃifică în laboratoarele comuniste, era 

testat local şi apoi tehnica era exportată în celelalte Ńări comuniste.   Este marcant şi revelator 

exemplul documentului „LI WEI HAN” transmis de Departamentul de Coordonare a Partidului 

Comunist Chinez  către Partidul Comunist din Cuba.  În el se poate vedea strategia luptei 

dialectice cu religia şi înlocuirea ei cu ideologia marxistă.  Pentru o înŃelegerea a unor aspecte 

din viaŃa religioasă din România este imperativă citirea acestui text, ataşat ca ANEXA 

Documentul „Li Wei Han” (p.203).  Lupta neobosită împotriva religiei, mascată viclean şi abil 

în limbajul oficial diplomatic, se poate distinge din afirmaŃiile doctrinare ale comunismului cu 

privire la religie din Uniunea Sovietică a anului 1967:  

„Lupta împotriva rămăşiŃelor religioase este... o parte inseparabilă a întregii activităŃi ideologice 
ale organizaŃiei de partid.  Partidul îşi orientează toate instituŃiile ideologice şi organizatorice înspre 
activitatea ateistă agresivă. (Pravda, ianuarie 12, 1967.)”  În revista Comunismul ForŃelor Armate, februarie 
1967 se declară: „Religia şi comunismul ştiinŃific nu pot avea nimic în comun nici nu pot fi în legătură unul 

                                                 
49 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. 513-514, 
527, 548. 
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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. 



 

 

28 

 
57 

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. 



 

 

34 

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. 

                                                 
72 Elis Neagoe-Pleşa, Liviu Pleşa, „Cultele neoprotestante din România în perioada 1975-1989”, Partidul, 
Securitatea şi Cultele 1945-1989, Bucureşti: Nemira, 2005, pp. 364-365. 
73 Carmen Chivu-DuŃă, Cultele din România între prigonire şi colaborare, Bucureşti: Polirom, 2007, p.15. 
74 Elis Neagoe-Pleşa, Liviu Pleşa, „Cultele neoprotestante din România în perioada 1975-1989”, Partidul, 
Securitatea şi Cultele 1945-1989, Bucureşti: Nemira, 2005, pp. 363-364. 
75 De asemenea se poate observa corupŃia unor inspectori din sesizările venite din teren, adresate conducerii 
Departamentului Cultelor, cu privire la faptele anumitor inspectori teritoriali.  Exemplu, sesizarea numiŃilor 
Trandafir Silvăşan şi Stoica Augustin cu privire la împuternicitul cultelor pentru judeŃul Hunedoara, Petrişor 
Ciorobea – ACNSAS, D 148/2, f. 28-29. 
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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. 
 


