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CAPITOLUL 4

ASPECTE DIN VIAłA BISERICILOR BAPTISTE
4.1 FrumuseŃe în suferinŃă
Întrucât, prin harul lui Dumnezeu, peste România au venit vremuri mai bune şi de
transformări radicale, este necesară imortalizarea unor aspecte din viaŃa şi închinarea bisericilor
baptiste din perioada comunistă. Prima generaŃie de sub comunism a mai prins în viaŃă pe unii
din pionierii credinŃei baptiste pe meleagurile româneşti.

Specificul bisericilor baptiste în

majoritate era specificul bisericilor de la Ńară, întrucât acestea erau cele mai numeroase şi din
mijlocul lor au apărut şi bisericile de la oraş. Nu se va aborda arhitectura bisericilor, întrucât
aceasta a fost abordată de fratele Alexa Popovici.342 Se doreşte descrierea trăirii vieŃii de
credinŃă, de închinare şi de părtăşie frăŃească. Pe timpul prigoanelor din perioada 1947-1964
creştinii se închinau adeseori prin case, pe la pădure şi organizau botezuri noaptea. Richard
Wurmbrand descrie ca nimeni altul frumuseŃea acelei închinări. „Când ne întâlnim uneori într-o
pădure, bolta cerului este cupola catedralei noastre. Suntem ca şi catolicii. Nu ne-am închina
fără tămâie. Mirosul florilor era tămâia noastră. Ciripitul păsărilor ne este orgă. Costumul
ponosit al păstorului care a fost recent eliberat din închisoare străluceşte pe el ca roba unui preot.
Iar atunci când vine seara, îngerii sunt paraclisierii, iar lumina, ca nişte lumânări, stelele cerului.
Biserica subterană este frumoasă.”343 Au fost fraŃi baptişti care au plătit preŃul credinŃei lor.
Unii au fost omorâŃi, alŃii au fost închişi, alŃii prigoniŃi. După răpirea Basarabiei şi nordului
Bucovinei, majoritatea fraŃilor baptişti români au avut de suferit deportări, închisori şi persecuŃii.
Pe aceştia nu-i mai ştie nimeni, decât Bunul Dumnezeu. Au fost şi în România închişi pentru
credinŃă un număr de fraŃi, dintre care se menŃionează: Mozeş Arpad, condamnat la 18 ani de
închisoare în lagăr de muncă forŃată la Balta Brăilei,344 Popescu Petre, arestat la 26.04.1985 pe
motivul de opoziŃie faŃă de politica antireligioasă a regimului, Cure Simion, Traian Ban, Teodor
BăbuŃ, Ioan Ghinga, Dumitru Harap, Mihai Iovin, Gheorghe Mladin, Simion MoŃ, Nicolae
Todor.345 Aceştia îşi vor primi cununa lor.
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4.2 Fratele Marco Nichifor (Marcu)

Baptiştii au un credincios care a ajuns o legendă. Este vorba de fratele păstor Marco
Nichifor.
Pe Biblia acestuia scria „sută la sută pentru Cristos”346 şi deviza vieŃii
sale era: „ViaŃa are o singură Ńintă, de a face voia lui Dumnezeu, în
orice loc, în orice timp, în orice împrejurări”.

Trăia în părtăşie reală cu Dumnezeu şi nu lăsa să se strecoare vreun
păcat în viaŃa sa, care să întunece sau să răcească această relaŃie. A
predicat mereu pentru o viaŃă de sfinŃenie şi împotriva păcatului din
biserică.

Umbla în tovărăşie cu Dumnezeu.

ViaŃa sa era o viaŃă

permanentă de rugăciune. Iubea pe fraŃi şi fraŃii îl iubeau. Dragostea
lui cea mai mare era pentru tineri, care de multe ori îşi găseau alinarea,
îmbărbătarea şi călăuzirea în sfaturile fratelui Marco. ViaŃa şi acŃiunile sale erau călăuzite mereu
de şoapta Duhului Sfânt.
„Din cauza persecuŃiei a fost dat afară din serviciu, şi în perioada anilor 1956-1963 a lucrat ca hornar
(coşar). I-a plăcut viaŃa de hornar, şi a predicat în toate casele unde era chemat să cureŃe sobele şi
hornurile. În acest timp se ducea de asemenea prin cârciumi şi prin cele mai decăzute locuri, predicând
Evanghelia la beŃivi şi stricaŃi. Apoi s-a redeschis posibilitatea de a fi pastor. El a dorit să meargă la
Ploieşti, dar o voce i-a spus la ureche: «Nu la Ploieşti, ci la Iaşi». Pe vremea aceea predicator la Iaşi era
Asiev. A primit deodată o telegramă ca în 24 de ore să se prezinte la Iaşi, confirmând astfel vorbele
Duhului Sfânt. Şi aşa s-a dus la Iaşi în 1963. A fost pastor la Biserica Baptistă din Iaşi până în 1970 când a
fost dat afară. Motivul dat de autorităŃi pentru expulzarea din Iaşi a fost faptul că i-a primit pe Vasile
Moisescu şi pe preotul Dumitru Zamisnicu ca oaspeŃi şi vorbitori în biserică.
De la Iaşi, Nichifor Marcu a fost deportat în łara Oaşului, unde a stat zece luni. De acolo a fost
trimis de către Ministerul Cultelor la Caransebeş, unde a fost pastor 21 de ani.”347

Era un om foarte cult şi studios, şi studia Scriptura cu
sârguinŃă. Cu toate acestea trăia modest şi smerit în aşa fel
că niciodată nu ar fi simŃit cineva că îi vorbeşte „de sus”.
Predicile lui erau practice şi mergeau mereu la esenŃa vieŃii
de creştin: iubirea de Dumnezeu, lepădarea păcatului,
evanghelizarea celor păcătoşi. Chiar şi atunci când trebuia
să-şi câştige existenŃa prin apicultură şi atunci era
nedezlipit de Cartea cărŃilor. Buştenii îi erau birou, iar
dascălii îi erau florile, spinii şi natura înconjurătoare.
346
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„Spinii ca şi florile ne sunt prieteni sinceri, ne vorbesc întruna.”
Se vor reda în continuare câteva din legendarele sale aspecte ale vieŃii, legendare, dar adevărate.
Fratele Chibici Samuel din Suceava îşi aminteşte următoarele lucruri despre fratele Marco:
„Într-o zi, pe vremea regimului comunist, s-a gândit cum ar putea vesti Evanghelia mulŃimii de tineri care
vizionau diferite filme. A cumpărat bilet de intrare şi înainte de a începe filmul în sală, a început să împartă
nişte tractate creştine celor prezenŃi. După câteva minute cineva care a văzut că este vorba de propagandă
creştină s-a dus şi a anunŃat MiliŃia. A fost luat şi dus la postul de MiliŃie ca să dea declaraŃie cine este şi de
ce face lucrul acesta. În declaraŃie a spus cam în felul acesta:
«Subsemnatul Marcu Nichifor, cetăŃean al cerului, păcătos mântuit prin sângele Domnului Isus, declar că
am împărŃit broşuri religioase ca cei păcătoşi să se întoarcă de la faptele lor rele, să ajut MiliŃia să nu mai
aibă atâtea probleme cu cei fără de lege; şi apoi şi sufletul lor să poată fi mântuit de la iad. Aceasta este
declaraŃia pe care o dau şi o semnez.
Eu păcătosul mântuit,
Marcu Nichifor
În timp ce da această declaraŃie, a fost adus un hoŃ ce a spus că n-a mâncat de două zile. Atunci el a scos
nişte bani şi a dat hoŃului să cumpere o pâine. Un miliŃian l-a dus pe hoŃ la un chioşc să cumpere ceva de
mâncare. Pe când mergeau ei pe coridor, fratele Marcu a fugit după ei şi a zis comandantului: «Să dau
păcătosului acela şi o bucată de pâine spirituală ca să nu mai fure.» Comandantul enervat l-a certat şi i-a
zis: «Sub ochii mei faci aceste lucruri!?» Dar fratele Marcu i-a răspuns: «Domnule comandant, vreau să vă
ajut să nu mai aveŃi atât de lucru cu tâlharii aceştia şi chiar mi-e milă de ei căci sunt suflete pierdute.
Comandantul înfuriat a zis că-i nebun; să plece din faŃa lui. Fratele Marcu l-a salutat şi când să iasă pe uşă
l-a rugat să primească şi el o broşură cu Cuvântul lui Dumnezeu că şi el e păcătos şi are nevoie de mântuire.
Lucru la care, acesta din nou l-a declarat nebun şi i-a poruncit să iasă afară.”

Pe când locuia fratele Marcu la Caransebeş, în
curtea casei unde locuia a crescut un spin mare. Mereu
el îl uda şi chiar mai săpa în jurul lui. Fiind vizitat de
un frate, acesta a observat spinul crescut mare în curtea
sa şi l-a întrebat: «De ce laşi să crească acest spin aici?»
El a răspuns: «El a crescut aici şi l-am îngrijit să fie
singur, deoarece îmi place de el căci este tare sincer.
Oricine se apropie de el este înŃepat fără părtinire. Deci
ne este o pildă a sincerităŃii lui, ca să nu ne apropiem de
el, căci aceasta este natura lui de a înŃepa. Astfel ne
spune să nu ne apropiem de ce este rău căci vom fi
înŃepaŃi amarnic.

Fratele Olteanu Costel din Suceava îşi aduce
aminte următoarea scenă:
Lucrând temporar în Biserica din comuna Bosanci, jud.
Suceava, într-o duminică au fost vizitaŃi de fratele
Marcu Nichifor. După Studiul Biblic şi programul de
cântări, poezii, fanfară, fratele Olteanu a anunŃat că va vorbi din Cuvântul Domnului fratele musafir Marcu
Nichifor, ce mersese cu el la amvon.
În timpul când se cânta o cântare comună înainte de predică, fratele musafir a ieşit afară pentru
câteva minute, apoi s-a întors. În introducerea predicii a amintit: «FraŃilor, diavolul are aici nişte leagăne
dulci, fermecătoare în care v-a pus pe unii şi vă leagănă fin, duios, încât v-a adormit pe mulŃi. Şi eu am fost
cuprins de legănarea lui mieroasă încât mai, mai să mă adoarmă, dar am ieşit afară, am rupt nişte urzici de
pe sub gard şi le-am băgat în sân încât m-au înŃepat tot, apoi am spus diavolului: ‘Na! Adoarme-mă acum
dacă mai poŃi!’ Aşa am scăpat de legănarea lui dulce care-mi închidă ochii şi mintea ca să nu vă pot
predica. Dar slăvit să fie Isus care mi-a dat biruinŃa. Şi doresc ca puterea Lui să vă trezească şi pe voi, ca
să ascultaŃi Cuvântul, ca fiecare să fim treji în vremurile acestea de aŃipire sufletească.» Apoi a continuat
cu predica de zidire pe care i-a pus-o pe inimă Mântuitorul.”348
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4.3 Specificul bisericilor baptiste
Duminica serviciul de închinare începea la ora 9. UliŃa sau strada din faŃa bisericii se
aglomera cu credincioşii care se salutau cu „Pacea Domnului!” şi se îndreptau spre intrarea
bisericii.
Vara, multe din surori veneau
cu flori în mână. BărbaŃii îşi
scoteau cu reverenŃă căciulile
sau pălăriile şi intrau în linişte
în casa de rugăciune.

Se

îndreptau spre locul dorit sau
liber şi îngenuncheau şi se
349

rugau.

Apoi se aşezau pe

laviŃă şi dădeau mâna unii cu
alŃii. Surorile veneau cu capul acoperit cu basmale sau baticuri şi după ce se rugau şi ele mai
schimbau câte o vorbă una cu alta. Era o atmosferă de reverenŃă. Se vorbea puŃin şi în şoaptă,
căci noii veniŃi se rugau. În dimineŃile cu soare, razele se strecurau blând prin geamurile laterale,
creând o atmosferă feerică. Particulele de praf sclipeau ca nişte licurici letargici. În biserică erau
două rânduri de laviŃe sau bănci.
Pe rândul din stânga stăteau
surorile iar pe cel din dreapta
fraŃii. Pe pereŃii bisericii erau
adesea versete din Scriptură
înflorate şi înrămate. Amvonul
era ori la mijloc, iar în spatele
lui sau lateral erau băncile
corului, fanfarei sau orchestrei,
sau era situat în faŃă, corul şi
350

fanfara sau orchestra luând loc
la stânga şi dreapta amvonului.

Amvonul era ridicat pe o platformă. Undeva pe perete ticăia un ceas sau o pendulă. Undeva în
centrul bisericii sau lângă un perete era o sobă de tuci care îşi extindea burlanele pe deasupra
349
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sălii, sau o sobă de lut sau teracotă lipită de perete. În dreapta sau în stânga amvonului era un
harmoniu cu foale ce fascina imaginaŃia copiilor cu butoanele sale şi pedalarea constantă a
picioarelor celui care cânta la el.
Podelele erau de scândură şi pe
culoarul dintre bănci erau preşuri
făcute din fâşii de pânză, bătute la
războiul de Ńesut. În spate, la intrare,
erau cuierele care gemeau pe timp de
iarnă şi într-o parte lângă uşa din hol
sau de la intrare, pe un scaun, stătea o
găleată cu apă proaspătă şi o cană
emailată.

Afară lângă uşă era un

răzător de noroi, iar în curtea
bisericii, în faŃă, adesea erau flori. Era o casă a păcii, a odihnei sufleteşti. Serviciul de închinare
se începea întotdeauna cu o rugăciune de începere prin care se invoca harul şi binecuvântarea lui
Dumnezeu peste adunare. Apoi un frate, care ieşea în faŃă, citea un text din Biblie ca îndemn la
rugăciune şi congregaŃia se ruga în două sau trei etape. Întâi surorile, de multe ori pornind din
faŃă sau spate, se rugau la rând până ajungeau în capătul celălalt. După ce terminau surorile, se
mai spuneau câteva îndemnuri şi se cânta o cântare sau se trecea direct la rugăciunea cu partea
fraŃilor, urmând aceeaşi ordine. Copiii fremătau de emoŃie când simŃeau că li se apropie rândul,
căci şi ei trebuiau să se roage. Rugăciunea se făcea cu glas tare şi toŃi cei din biserică susŃineau
cererile sau mulŃumirile cu „Amin!”, sau alte cuvinte de solidaritate înaintea Tronului Ceresc al
lui Dumnezeu. Rugăciunea dura o oră. „Al rugii ceas ce dulce-mi eşti, din toate ostenelile tu mă
conduci la Dumnezeu, să-I pot plânge necazul meu” suna cântarea de dimineaŃă adesea. FraŃii şi
surorile se rugau îngenunchind.
După ora de rugăciune, urma Şcoala Duminicală sau ora de studiu biblic. Aceasta era o
oră didactică în special pentru copii şi tineri, dar care avea şi caracter de studiu biblic doctrinar.
În cadrul acesta toŃi erau îndemnaŃi să participe, după cum Duhul lui Dumnezeu le dădea
îndemnul. Mai întâi se cânta o cântare de genul „Şcoala de duminică este bucuria mea, lucruri
bune învăŃăm, pe Domnul lăudăm” sau „La ora duminicală ne strângem bucuroşi, despre Isus
noi ascultăm din inimă voioşi”. Apoi cel ce conducea Şcoala Duminicală întreba pe copiii şi pe
credincioşii din biserică „Cine ştie de unde este lecŃia biblică şi versetul de aur pentru astăzi?”
LecŃiile biblice erau hotărâte de obicei pe un an întreg. De multe ori copiii se întreceau în a
spune versetul de aur, iar cei mai puŃin silitori ciuleau urechile bine ca să-l poată spune şi ei.
Adesea se sumariza lecŃiunea din duminica trecută, după care se citea textul pentru ziua
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respectivă. După citire se mai cânta o cântare şi apoi cel ce conducea acest timp de studiu
extrăgea nişte învăŃături din text, după care dădea loc pentru contribuŃiile celor din sală. Erau
adesea voci timide care doreau să spună ce Domnul le-a vorbit din text sau ce au înŃeles, şi erau
şi voci consacrate, care mai mereu luau cuvântul şi pe care fraŃii se aşteptau să le audă. Mare era
bucuria atunci când veneau musafiri în biserică şi aduceau o perspectivă proaspătă asupra
textului. La încheierea Şcolii Duminicale se făcea o sumarizare şi chiar se repeta versetul cheie
al lecŃiunii.
După încheierea orei de studiu biblic venea timpul serviciului divin. Lumea se ridica în
picioare în timp ce fraŃii urcau la amvon. Erau de obicei doi fraŃi, cel care avea să conducă
programul de închinare şi cel care avea să predice. Când urcau fraŃii la amvon, îngenuncheau şi
se rugau în linişte sau cu voce tare pentru binecuvântarea Domnului peste ei şi peste biserică.
Atunci când se ridicau în picioare se cânta „Lăudat fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt,
Sfânta Treime în Dumnezeu în veci fie preasfinŃită. Amin.” După aceasta, congregaŃia lua loc şi
începea programul de închinare şi slavă. Aici participau copiii cu cântări şi poezii, tinerii cu
solouri, duete, poezii şi îndemnuri, corul cu cântări pe voci, fanfara cu lauda a tot ce are suflare,
orchestra cu instrumentele ei. După o strofă de cântare instrumentală, congregaŃia sau corul se
alătura cu vocea formaŃiilor instrumentale. Era partea cea mai îndrăgită de toŃi.

După aceasta se mai cânta o cântare comună cu toată congregaŃia în timpul căreia se strângea şi
colecta (darurile de bună voie). Când veneau la biserică în portul naŃional, adesea surorile
scoteau banii dintr-o batistă înnodată, iar bărbaŃii din buzunarul chimirului sau brâului. Apoi
congregaŃia se ridica în picioare, se citea Cuvântul lui Dumnezeu, se cerea binecuvântare peste
El în rugăciune, după care congregaŃia se aşeza şi lua aminte la mesajul lui Dumnezeu pentru
sufletele fiecăruia. Aici Dumnezeu, prin vasul acesta de lut, îşi turna feluritele binecuvântări
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peste sufletul fiecăruia în parte. Aici era minunea, aici era înmulŃirea pâinilor, căci fiecare
primea după nevoia sufletului său flămând şi însetat. Ce minune era atunci când Duhul lui
Dumnezeu vorbea prin predicatorul care se punea la dispoziŃia Sa! Păcatul era mustrat, rănile
alinate, poverile luate, speranŃele înflăcărate, grijile dispăreau, se strecura în suflet iertarea şi
împăcarea, se cristalizau hotărâri sfinte de neprihănire şi trai consacrat pentru Dumnezeu,
întrebările primeau răspuns, sufletul obosit găsea odihnă, cel vesel şi binecuvântat îşi găsea
recunoştinŃa către Dumnezeu. „Ce bine e când fraŃii cu dulce se unesc şi-n dragoste şi-n pace pe
Christos îl servesc. Ca roua ce se varsă prin câmpuri şi prin văi şi binecuvântarea coboară peste
ei.” Predicatorul care înmâna mesajul lui Dumnezeu încheia cu rugăciune, după care se mai
cânta o cântare şi congregaŃia era liberă. Acum fraŃii se salutau, dădeau mâna unii cu alŃii şi se
întindeau la vorbă în biserică şi în curtea ei. Se îndreptau spre casă în grupuri, se invitau la masă
unii pe alŃii ca să continue părtăşia şi se duceau acasă cu puteri noi în sufletul lor.
Duminica după-amiaza serviciul divin începea cu urcarea la amvon a fratelui predicator şi
a fratelui care dirija programul special, se făcea o rugăciune de invocare a binecuvântării lui
Dumnezeu, după care se Ńinea un program special de laudă la adresa lui Dumnezeu prin cântări
speciale, poezii, solouri, duete, cântări cu orchestra, fanfara şi corul. Tinerii se întreceau care
mai de care în înfrumuseŃarea programului. După programul tinerilor, aduceau darul lor pentru
Dumnezeu şi biserică şi alŃi fraŃi mai în vârstă sau musafirii. La sfârşitul acestui program, de
obicei se mai cânta o cântare comună în timpul căreia se făcea colecta. Apoi se ridica biserica în
picioare şi se citea Cuvântul lui Dumnezeu.

Urma predica, de obicei, cu o înclinaŃie

evanghelistică sau de cercetare sufletească. Predica se încheia cu o rugăciune, iar după o cântare
în comun congregaŃia era liberă. Atât la serviciul de dimineaŃa cât şi la cel de după-amiaza,
undeva înainte de începerea predicii sau la sfârşit aveau loc anunŃurile şi saluturile musafirilor.
FormaŃiile care aduceau laudă şi închinare lui Dumnezeu erau, aşa cum s-a menŃionat mai
sus, coruri, care puteau fi de copii, mixte, sau bărbăteşti.
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Corurile bărbăteşti aveau un mare impact asupra audienŃei. Ele participau la serviciile de
evanghelizare şi la ocaziile speciale ale bisericilor.
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De asemenea, erau orchestre instrumentale de diferite mărimi, după posibilităŃile bisericii.

351
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Orchestra Bisericii Baptiste Havârna, jud. Botoşani.
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Bisericile aveau fanfare, care pe lângă slujirea obişnuită prin cântare sau în acompanierea
cântărilor congregaŃiei, aveau un loc special în slujirea publică la înmormântări şi evenimente
speciale. Înmormântările baptiştilor erau un mare prilej de evanghelizare şi aducere a oamenilor
la ascultarea Cuvântului Evangheliei.

4.4 Serviciile divine speciale

Aşa cum deja s-a menŃionat, biserica avea câteva servicii speciale.

Acestea erau

ocazionate de nunŃi, botezuri şi înmormântări. NunŃile erau Ńinute în simplitate şi cu o mare
bucurie. Adesea cei doi care se căsătoreau erau îmbrăcaŃi aproape obişnuit. Îşi încredinŃau
soarta în mâna Domnului înaintea căruia făceau legământ să se iubească toată viaŃa. Mirii puteau
fi îmbrăcaŃi aşa:
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sau aşa:

Serviciul divin al bisericii cu ocazia nunŃii era o sărbătoare. Participau atât cei din
biserica locală, cât şi mulŃii musafiri veniŃi din alte locuri. Erau poezii (unele hazlii, dar pline de
învăŃătură), cântări, sfaturi, solouri acompaniate cu diferite instrumente muzicale, duete, cvartete,
corul avea cântări deosebite de nuntă, cea mai frecventă cântare probabil fiind „’Naintea noastră
o pereche stă, pe care o-mbrăŃisăm cu dragoste, mire mireasă făcând legământ”... Mai erau
formaŃiile muzicale (cu instrumente) care depuneau toate eforturile spre a oferi o mare bucurie
mirilor. Atât corul cât şi formaŃiile instrumentale făceau repetiŃii, astfel încât programul să fie
ireproşabil. Era un prilej bun pentru aducerea în biserică a unor cântări noi şi frumoase. La
această ocazie erau invitaŃi să predice diferiŃi fraŃi musafiri, şi din partea mirelui şi din partea
miresei, astfel că de multe ori erau două, trei sau chiar patru predici frumoase şi pline de
învăŃătura şi promisiunile lui Dumnezeu. După serviciul din casa de rugăciune, poporul invitat
se îndrepta la casa unde avea loc masa. De obicei se Ńinea în curte, unde se instala un cort
improvizat ( de genul celui care se vede în fotografia următoare) pentru a apăra oaspeŃii ori de
dogoarea soarelui, ori de venirea ploii sau de răcoarea zilelor mai reci. Aici era bucuria copiilor.
Se jucau, sau stăteau lângă părinŃi cu gândul la joacă. Pe lângă mireasa, a cărei rochie o admirau,
copiii gustau cel mai mult bucatele, dar mai ales prăjiturile.
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Bucuria continua în jurul bucatelor oferite de familiile mirilor. Masa în vremurile grele era
simplă, uneori ciorbă sau supă, sarmale şi cozonac sau prăjituri. În vremurile mai bune erau
aperitive, ciorbe sau supe, fripturi, sarmale, fursecuri, prăjituri, şi tortul miresei. Pe durata mesei
se cântau cântece, se spuneau istorioare hazlii, se dădeau îndemnuri pentru viaŃa de familie şi
uneori chiar se Ńinea câte o predică. La sfârşit, fiecare binecuvânta noua familie cu ce putea:
bani, articole de uz casnic etc., astfel ca familia nou închegată să poată porni în viaŃă.

Înmormântările erau şi ele o slujbă a bisericii.

Întreaga biserică şi fraŃii din localităŃile dimprejur veneau să conducă pe ultimul drum pe fratele
sau sora de credinŃă. Cel decedat de obicei nu se aducea în biserică, ci biserica se ducea la casa
lui. Acolo, în curte sau în casă, se Ńinea un serviciu divin cu rugăciuni, cântări despre nădejdea
vieŃii viitoare şi mântuire, adecvate ocaziei, se Ńinea o predică, sau mai multe predici, în funcŃie
de numărul musafirilor veniŃi. Era o bună ocazie de vestire a Evangheliei întrucât sătenii, din
respect şi curiozitate, veneau la înmormântarea consăteanului sau vecinului lor. Fanfara şi corul
făceau o slujbă specială, întrucât cântările lor, pe lângă faptul că formau un cadru frumos,
pătrundeau în inima ascultătorilor uneori mai adânc decât predicile. De la casa decedatului se
mergea pe jos până la cimitir. Se făcea o coloană, iar fanfara cânta împreună cu grupul încolonat
cântările lor creştineşti.
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La cimitir, în faŃa gropii, se mai Ńinea o predică, precedată de rugăciune şi câteva cântări
creştineşti adecvate situaŃiei. Se mulŃumea lui Dumnezeu pentru harul Său şi pentru viaŃa
fratelui sau sorei, şi se încredinŃa trupul Ńărânei, în timp ce sufletul era deja în „bucuria
Stăpânului” său.

Adeseori, musafirii veniŃi din alte localităŃi erau invitaŃi la casa celui

înmormântat, unde şedeau la masă în părtăşie creştinească. Deşi familia era îndurerată, totuşi
tristeŃea şi suferinŃa erau înăbuşite de nădejdea revederii în raiul lui Dumnezeu.

Botezurile erau sărbătoarea cea mai mare a bisericii. Erau momentele când cei care se
pocăiau de păcatele lor şi îşi găseau mântuirea în jertfa Domnului Isus făceau legământ public de
credinŃă. Înainte de momentul botezului, cei întorşi la Dumnezeu urmau o perioadă de cateheză,
timp în care studiau şi învăŃau temeinic învăŃătura Scripturii şi Mărturisirea de CredinŃă a
cultului baptist. La timpul botezului Biserica era în sărbătoare. După predicile cu caracter
evanghelistic şi programul încărcat de cântări şi poezii, cei „nou născuŃi” erau botezaŃi. La botez
erau acceptaŃi oamenii maturi, de pe la 16 ani în sus. Cu greu erau acceptaŃi pentru botez tineri
de vârsta de 14 ani. Convingerea baptiştilor era că acest legământ trebuie făcut în deplina
capacitate decizională şi în urma unei credinŃe veritabile în jertfa Domnului Isus şi în Cuvântul
Său, în urma naşterii din nou care vine prin primirea Domnului Isus în viaŃă ca Domn şi
Mântuitor personal. Noii convertiŃi erau îmbrăcaŃi în alb şi pe rând intrau în apa râului sau în
baptistierul din incinta bisericii, fiind botezaŃi printr-o singură scufundare în Numele Tatălui, al
Fiului şi al Duhului Sfânt. Înainte de a fi botezaŃi erau întrebaŃi individual şi trebuiau să
mărturisească înaintea întregii asistenŃe dacă ei cred că Domnul Isus este Mântuitorul lor
personal şi dacă ei cred că Domnul Isus a murit şi pentru păcatele lor. La răspunsul afirmativ al
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acestora erau botezaŃi.

Dacă se întâmpla să se boteze o familie, intrau atunci toŃi membrii

familiei în apă şi erau botezaŃi pe rând, în urma mărturisirii credinŃei lor.

După ce noii credincioşi erau botezaŃi, „bătrânii”, sau fraŃii mai înaintaŃi pe calea credinŃei,
împreună cu păstorul sau diaconul îşi puneau mâinile peste ei şi cereau binecuvântarea Domnului
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peste viaŃa lor de credinŃă. Îi încredinŃau în mâna bună a lui Dumnezeu şi invocau Duhul Sfânt
peste cei botezaŃi.
Numai un membru botezat, care îşi trăia viaŃa în adevăr şi a făcut legământ personal cu
Domnul Isus, putea să ia parte la Cina Domnului. De asemenea, chiar şi dintre aceştia, dacă
vreun păcat sau vreo neînŃelegere umbrea părtăşia cu Dumnezeu şi cu fraŃii, se abŃineau de la
participarea la Masa Domnului. Serviciul divin de Cina Domnului era Ńinut o dată pe lună şi era
o sărbătoare pentru credincioşi. Îşi cercetau viaŃa şi o puneau în rânduială, de cele mai multe ori
posteau, şi veneau cu bucurie la Casa Domnului pentru a celebra Legământul cel Nou făcut în
jertfa Domnului Isus.

Predica în ziua aceasta deosebită era frecvent pe tema suferinŃelor

Domnului Isus şi a jertfei Sale răscumpărătoare. Se invoca în rugăciune mai întâi binecuvântarea
Domnului peste pâinea frântă, după care aceasta se împărŃea tuturor celor care participau la Cină
şi stăteau în picioare. După împărŃirea pâinii, se invoca binecuvântarea lui Dumnezeu peste
vinul care simboliza sângele vărsat al Domnului Isus pentru păcatul şi mântuirea omenirii, după
care se împărŃea în acelaşi mod. Vinul se servea din nişte păhărele mici de sticlă sau de plastic,
puse pe o tavă specială cu găuri.

Sărbătorile cele mai de seamă ale baptiştilor erau Crăciunul (Naşterea Domnului Isus),
Paştele (Săptămâna Patimilor şi Învierea Domnului Isus), Duminica Tomei, Rusaliile (pogorârea
Duhului Sfânt), Floriile (intrarea în Ierusalim a Domnului) şi Boboteaza (Botezul Domnului). Se
mai sărbătorea în multe biserici Sărbătoarea Roadelor (o sărbătoare a mulŃumirii pentru recolte)
şi Ziua Mamei.

De Crăciun se făceau cu copiii programe foarte frumoase de colinde, poezii şi uneori
scenete. Se mergea cu colinda, la sate în ajunul Crăciunului, iar la oraşe în ziua de Crăciun.
Adesea după programul festiv de Crăciun se împărŃeau daruri copiilor din biserică.
De Paşte credincioasele se întreceau în a face cozonaci, pască şi în vopsirea şi decorarea
ouălelor.
De Florii, mai ales credincioasele veneau cu bucheŃele de flori şi busuioc în mână. Cu
ocazia tuturor acestor sărbători erau programe deosebit de frumoase, pe tema sărbătorii, şi
bisericile erau înviorate de participarea musafirilor.
La Sărbătoarea Roadelor, biserica avea undeva în faŃă, lângă amvon, un decor cu cele mai
frumoase roade ale câmpului. La sfârşit acestea erau ori donate unor fraŃi mai săraci, ori erau
oferite drept premii în concursuri biblice.
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În timpul anului se organizau excursii împreună cu tinerii sau credincioşii, erau ieşiri la
pădure sau la vreun râu, la munte, sau la mare, unde se bucurau de natură, de frumuseŃile create
de Dumnezeu, de jocuri şi de părtăşia frăŃească. Aceste ieşiri contribuiau foarte mult la relaŃiile
dintre membrii bisericii.
Un alt aspect foarte important al vieŃii de credinŃă a baptiştilor era cercetarea săracilor şi
bolnavilor în necazurile lor. FraŃii şi surorile simŃeau unii cu alŃii şi la bine şi la greu. Erau fraŃi
care duceau o pâine albă familiilor mai sărace, cu copii, care nu îşi permiteau (atunci) decât
pâine neagră, intermediară sau mămăligă. Când cineva se îmbolnăvea şi trebuia să stea în spital,
sau la pat, veneau fraŃii, cântau, se rugau şi îmbărbătau pe cel bolnav. Îi aduceau în dar fructe,
compot sau alte alimente, după posibilităŃi sau după regimul pe care trebuiau să-l Ńină. Aceste
vizite rămâneau neşterse în memoria celui vizitat. Copiii din familiile mai nevoiaşe îşi aduc
aminte şi la bătrâneŃe de bomboanele sau darurile primite de la cei care îi vizitau.
De asemenea, un alt lucru care strângea legătura dragostei creştine era ospitalitatea
multor familii. Credincioşii aceştia aproape în fiecare duminică luau pe cineva la masă şi casa
lor era întotdeauna deschisă pentru orice om care voia să poposească acolo. Musafirii veniŃi la
biserică erau bucuria acestor familii. Erau găzduiŃi cu cinste, aveau părtăşie la masă, discutau şi
astfel primeau veşti unii de la alŃii despre frăŃietatea din Ńară, cântau, se rugau împreună şi, nu
rare ori, la despărŃire cântau Ńinându-se de mână „Iată stăm toŃi aici, daŃi mâinile/ ora despărŃirii
iată vine./ Deşi ne despărŃim, în duh una suntem./ Cu dragoste-Ńi zicem: rămâi frate.” Era acea
dragoste frăŃească care dorea părtăşia cu fraŃii în credinŃă. Tot această dragoste se manifesta şi în
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Ńinerea unor mese de dragoste, numite agape. Nu toate bisericile le Ńineau, dar bisericile care
practicau lucrul acesta beneficiau de o legătură mai strânsă şi o cunoaştere mai bună între
membrii ei. Bisericile pioniere de limbă germană le Ńineau şi unele biserici româneşti au preluat
şi ele această practică.

Aici, în jurul unei căni de ceai şi a unor biscuiŃi sau fursecuri,

comunitatea, într-o atmosferă de tovărăşie creştinească, se bucura în cântare, Cuvânt, discuŃii,
împărtăşirea experienŃelor pe calea credinŃei etc.
Cununa baptiştilor era
respectul pentru Cuvântul lui
Dumnezeu şi marele preŃ pe
care îl puneau pe citirea Bibliei.
DimineaŃa şi când veneau de la
lucru se spălau şi citeau cu
mare respect Scriptura. Era atât
de preŃuit Cuvântul încât luau
Biblia cu ei şi se fotografiau cu
ea în mână.

Poate că este o

excepŃie, poate un lucru obişnuit, dar autorul a cunoscut o soră în vârstă care, de la momentul
când s-a pocăit până când a mers la Domnul ei drag, a citit Biblia de 56 de ori. Se rugau şi citeau
Scriptura. Aceasta era viaŃa lor
Legătura frăŃească şi dragostea lui Dumnezeu lumina înaintea vecinilor prin dragostea cu
care baptiştii se ajutau unii pe alŃii. Se ajutau la munca de la câmp, la construirea caselor şi
hambarelor şi chiar la scărmănarea lânii vreunei plapumi mai vechi. Făceau acea „clacă”, muncă
voluntară, cu multă bucurie, cântări şi împărtăşirea experienŃelor cu Dumnezeu.
Biserica simŃea împreună, era un trup viu. Când erau ameninŃaŃi, cu toŃii vegheau şi
luptau pentru supravieŃuirea spirituală, cât şi pentru cea instituŃională.
Biserica Baptistă a fost şi este frumoasă.
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CONCLUZII

Din studiul documentelor istoriei baptiştilor disponibile autorului se poate observa că în
perioada comunistă conducerea oficială a cultului a trădat interesele bisericilor baptiste, cedând
în faŃa dispoziŃiilor regimului ateu multe dintre libertăŃile şi chiar practicile specifice Cultului
Creştin Baptist.

Aceasta s-a realizat mai întâi prin seducerea conducerii şi mai apoi prin

racolarea de către Securitate a majorităŃii liderilor şi păstorilor baptişti. Deşi nu toŃi au cedat,
totuşi mulŃi au vinovăŃia unui pact cu Securitatea sau a unei conformări liniei trasate de către cei
care colaborau cu aceasta sau cu Departamentul Cultelor. În această privinŃă este necesară o
recunoaştere a acestui trecut şi o rezolvare biblică a acestuia. „Cine îşi ascunde fărădelegile nu
propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare. De asemenea, este necesară
restituirea. Au fost fraŃi de credinŃă care au fost excluşi din biserică pe alte motive decât cele de
abatere de la doctrina creştină baptistă. Aceştia au fost excluşi pe motive politice, de cele mai
multe ori la indicaŃiile Departamentului Cultelor şi SecurităŃii. Ar fi un act de dreptate să li se
redea acestor fraŃi demnitatea ştirbită şi să li se ceară iertare şi să fie reprimiŃi oficial, public, în
cadrul cultului.
Totuşi, majoritatea credincioşilor şi o minoritate de păstori au mers pe calea cea dreaptă,
neabătuŃi, fiind dispuşi să plătească preŃul credinŃei lor. Aceştia au fost mărturii frumoase, care
au lăsat în urmă parfumul iubirii şi jertfirii Domnului Isus Christos. Aceştia, prin mărturia lor,
au câştigat suflete, au întărit pe fraŃi în credinŃă, au arătat adevărata faŃă a iubirii creştine, au dus
credinŃa neabătuŃi mai departe, au trăit în adevăr, au biruit. Rugăciunilor acestora şi felului lor
de vieŃuire li se datorează faptul că astăzi mulŃi iubesc şi trăiesc credinŃa creştină baptistă.
Faptele acestora îi urmează.

