
C A P I T O L U L X V 

RUSIA (1788 —1914); (850 —1650); 
(1812 — 1930); (1828 — 1930) 

1) Menoniţii şi pietiştii 
în Rusia (1788 — 1914) 

In Olanda, descedenţii credincioşilor treziţi în secolul al 
XVI-lea prin lucrarea lui Mennon, prosperară mult după ce jugul 
Spaniei fusese rupt graţie rezistenţei principelui de Orania. T i 
rania făcea atunci loc unei experienţe fără precedent a libertăţii 
de conştiinţă şi de cult. în secolul al XVIII- lea bisericile au de
venit prospere. în Prusia totuşi ele au cunoscut sărăcia şi dispreţul, 
în parte, pentru că ei au refuzat să satisfacă serviciul militar, 
ceea ce le-a cauzat multe neplăceri. Cînd însă împărăteasa Ecate-
rina a I l-a a Rusiei le-a oferit în regiunile nou cucerite din sudul 
Rusiei dreptul de a se instala acolo, asigurîndu-li-se libertatea 
^cultului şi scutirea de serviciul militar, ei au salutat acest lucru 
ca o izbăvire dăruită de Dumnezeu. 

Cei mai săraci au fost cei mai grabnici pentru plecare şi în 
1788 a avut loc primul exod de 228 familii sau aproximativ 1 500 
persoane, care în anul următor s-au stabilit în provincia Ecateri-
noslav, districtul Chortitza, pe rîul cu acelaşi nume, afluent al 
Niprului. Ei avură mai întîi de luptat pentru existenţă; însă în 
*curînd alţi colonişti mai înstăriţi se alăturară lor, şi tenacitatea 

J288 

lor la lucru a adus după sine în curînd buna stare. Ei nu au întîr-
ziat ca să dovedească guvernului rus, că lucrarea lor ajută să se 
ridice nivelul agriculturii şi viaţa în general. Pe măsură ce bogatul 
pămînt negru dădea recolte abundente de cereale, se ridicau sate 
cu străzi largi, mărginite de case bine construite. Ruşii şi tătarii 
vecini înţeleseră atunci că ţara oferea posibilităţi de cîştig de care 
ei nu visaseră niciodată. Menoniţii nu au fost însă numai singurii 
imigranţi. Un mare număr de luterani, mai ales pietişti persecu
taţi în Wurtemberg veniră de asemenea să cultive cîmpul şi să 
clădească acolo sate. 

Acesta a fost începutul unei colonizări care a luat apoi o mare 
extindere. Cu timpul, coloniile se întinseră în sudul Rusiei, în 
Crimeea, în special de-a lungul cursului inferior al fluviului Volga, 
în Caucaz, pînă în Siberia, în Turkestan şi au atins chiar şi hota
rele Chinei. Trăind separat de populaţia învecinată, coloniştii 
şi-au păstrat limba lor maternă, religia şi obiceiurile lor, formînd 
comunităţi compacte, dispersate ca nişte insule în marea slavilor 
ortodoxi şi a altor popoare din vastul imperiu. 

Privilegiile acordate de guvernămînt schimbară repede ca
racterul bisericilor menonite, căci pentru a se bucura de aceste 
avantaje, copiii trebuiau ca să devină menoniţi. Astfel primirea 
lor în biserică nu se mai baza ca altădată, pe mărturisirea lor de 
credinţă în Hristos şi a naşterii din nou recunoscută la ei, ci ei 
erau botezaţi şi deveneau membri la o oarecare vîrstă sau căsă
torindu-se. Astfel ei au devenit o biserică naţională, avînd membri 
convertiţi şi neconvertiţi. în curînd nivelul lor moral scăzu. 

Familii care Ia sosirea lor erau distinse prin sobrietatea lor 
şi prin evlavia lor, căzură în mod deschis în păcat în aşa fel că 
beţia, imoralitatea şi lăcomia au învins în curînd. Au existat cu 
toate acestea întotdeauna suflete evlavioase care au protestat 
împotriva acestor rele şi s-au umilit profund pentru fraţii lor din 
cauza eşecului mărturiei lor. 

Rugăciunile lor au fost ascultate şi ajutorul veni de unde 
nimeni nu-1 aştepta. Proprietarul unui han din Murrhard în Wurtem-
berg avea un fiu, Eduard Hugo Otto Wust, care studiase teologia. 
ÎB <*mda unei vieţi destrăbălate la Universitatea din Tubingen, 
tîfiărul a trecut examenele cerute şi în 1841 el a acceptat un post 
de Pastor al bisericii naţionale wiirtenburgheze la Neunkirchen 
Şi Riedenau. El se puse la lucru cu energia sa firească, se legă în 
mod intim cu pietiştii, moravii şi metodiştii, şi trei ani după con
sacrarea lui, el experimentă o schimbare a inimii şi putu să pără-
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sească obiceiurile condamnabile care îl mai ţineau încă legat. 
Marea bucurie de a şti că păcatele sale sînt iertate şi siguranţa 
de a fi un copil al lui Dumnezeu, îi fură dăruite în timp ce el aştepta 
începutul anului 1845 (Anul nou). Prin predicile sale şi studiile 
biblice de asemenea binecuvîntate ca şi interesante, el atrăgea 
multe suflete, însă provoca de asemenea şi invidia şi ura confra
ţilor săi. S-a încercat, ca să se împiedice lucrarea-sa prin jigniri 
şi înjosiri, cînd graţie influenţei pietiştilor el primi un apel dela 
o biserică „separatistă" din Neuhoffnung din Rusia meridională. 

La vîrsta de 28 ani el a ţinut prima sa predică în acea biserică. 
El era un om mare şi puternic cu o voce puternică şi plăcută şi 
felul său plăcut atrăgea pe cei cu care venea în contact. în predi
cile sale el arăta din Scripturi care fusese experienţa inimii sale, 
suficienţa lucrării de ispăşire a lui Hristos şi siguranţa mîntuirii 
rezervată tuturor acelora care îşi pun încrederea în El. Biserica 
deja arhiplină a trebuit ca să facă loc ascultătorilor veniţi din 
alte cercuri, între altele dela menonişti. Wiist nu îngăduia nici o 
problemă de denumire ca să îi limiteze lucrarea sa. Astfel el a în
ceput ca în curînd să ţină studii biblice în casele menonite şi să 
propovăduiască în localurile lor. Datorită acestui fapt a rezultat 
o mare trezire. Păcătoşi se întorceau la Dumnezeu şi multe su
flete au găsit pacea prin credinţă. A avut loc o puternică schimbare 
dela păcat la evlavie. însă în curînd opoziţia s-a ridicat. S-a in
terzis lui Wiist de a mai folosi localurile menonite, însă acest 
lucru nu a oprit trezirea. Unii au creat dificultăţi dedîndu-se la 
manifestări de bucurie extravagante (ciudate, abuzive) luînd 
sentimentele lor drept manifestări ale Duhului Sfînt. însă aceste 
denaturări penibile care nu puteau să conducă decît la nebunie 
şi păcat, au fost în final eliminate şi lucrarea divină a persistat 
înciuda atacurilor din lăuntru şi din afară. Wiist muri în 1859 
în vîrstă de nuimai 42 de ani. în timpul slujbei sale, unii din me-
noniţi au luat cina în biserica sa cu membrii propriei sale congre-
gaţiuni. 

Chiar în anul morţii sale, un anumit număr de credincioşi 
menoniţi, simţind că în propria lor biserică ei nu puteau continua 
de a lua Sfînta Cină cu cei neconvertiţi, au început a o lua din 
cînd în cînd în case particulare împreună cu cei care mărturiseau 
credinţa lor în Hristos. Acest lucru a trezit un resentiment amar 
şi cu toate că ei doreau ca să evite despărţirea credincioşilor, ei 
au fost constrînşi ca să se despartă de biserica menonită. 
Alţii le-au urmat exemplul şi în 1860 s-a format o congregaţiune 
separată a fraţilor menoniţi. 
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Vechea biserică menonită a început apoi să acţioneze îm
potriva noii biserici a fraţilor menoniţi, exact cum au făcut altă
dată bisericile naţionale faţă de proprii lor strămoşi. Ea i-a condamnat 
şi i-a predat autorităţilor civile, cerîndu-le ca să fie lipsiţi de toate 
drepturile lor ca menoniţi şi ameninţîndu-i cu exilul în Siberia. 
Timp de mulţi ani această problemă a fost subiectul a constante 
negocieri cu guvernul şi fraţii suferiră enorm. în sfîrşit guvernul 
acordă tuturor menoniţilor privilegiile dela început, fie că ei 
aparţineau sau nu unei biserici particulare. 

Adunările „Fraţilor menoniţi" prosperară încontinuu şi cum 
se măreau, erau tot mai abundent înzestrate cu darurile Duhului 
Sfînt. Străduindu-se de a aplica în bisericile lor învăţăturile şi 
modelul Noului Testament, ei înţeleseră că metoda de a boteza 
prin stropire, din biserica menonită, nu era cea aplicată de către 
apostoli şi ei au introdus botezul celor credincioşi, prin afundare. 
Mai tîrziu, unii au înţeles că ei trebuiau să fie în comuniune cu 
toţi sfinţii şi nu numai cu menoniţii. Cu toate că ei nu au fost 
în unanimitate, în această problemă, unele biserici s-au simţit 
libere de a primi pe toţi aceia pe care ei îi socoteau că aparţin lui 
Hristos. Ei au fost ajutaţi de a face acest pas prin vizitele slu
jitorilor lui Dumnezeu din diverse cercuri străine. 

Aceste evenimente produseră o mare schimbare în vechea 
biserică menonită. Ea a continuat şi mai departe să admită ca 
membri credincioşi şi necredincioşi (neconvertiţi), însă trezirea 
care determinase pe mulţi oameni să părăsească această biserică, 
a acţionat cu putere printre cei care au rămas în ea. Pastorii lor 
propovăduiau Evanghelia cu succes pentru mîntuirea sufletelor. 
Viaţa evlavioasă a celor convertiţi a fost o mărturie zilnică, trăită 
înaintea tuturor, în aşa fel încît păcatul a fost osîndit şi starea 
generală socială chiar şi la cei neconvertiţi a fost ridicată (înaltă). 
Amărăciunea dintre biserică şi fraţi a scăzut puţin cîte puţin. 
Credincioşii celor două ramuri se bucurară în sfîrşit de părtăşie în 
Hristos cu toate divergenţelor lor de vederi. 

Marile necesităţi ale lumii păgîne şi răspunderea de a duce 
Evanghelia acelora care nu au auzit-o niciodată, a apăsat asupra 
multor inimi. A rezultat trimiterea de misionari în India şi în alte 
ţări. Rapida creştere a bunei stări a fost pentru mulţi din aceşti 
colonişti o tentaţie de a fi prea absorbiţi pentru lucrurile materiale, 
în timp ce alţii întrebuinţau averea lor în frică de Dumnezeu şi 
pentru înaintarea împărăţiei Sale. Mulţi au emigrat în America, 
aşa că ei şi-au întins sfera lor de activitate mult mai departe decît 
cea dela început, ca să ajungă pînă la extremităţile pămîntului. 
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Dacă guvernul rus a acordat privilegii menoniţilor, el le-a 
impus de asemenea anumite obligaţiuni şi limitări. Pentru a în
locui serviciul militar, tinerii trebuiau să se ocupe timp de cîţiva 
ani de lucrări forestiere. Era interzis menoniţilor, de a ţine adunări 
printre ruşi sau de a face vreo propagandă pe lîngă membrii bi
sericii greco-ortodoxe; această condiţie de care depindea liber
tatea adunărilor lor a fost acceptată şi păzită. O activitate spiri
tuală remarcabilă binecuvîntată s-a exercitat în satele menonite, 
dispersate de-a lungul vastei stepe ruseşti. Menoniţii întrebuinţau 
mulţi muncitori ruşi ; unii din ei asistau zilnic la cultul de familie, 
unde auzeau Cuvîntul lui Dumnezeu. In contactul zilnic dintre 
oamenii care se întîlneau la fermă sau în tîrg, între femeile care 
lucrau împreună acasă sau îa cînmp. Evanghelia devenea subiectul 
a numeroase conversaţii. 

2) TRADUCERI ALE BIBLIEI. CYRIL LUCA 
850 —1650 

Ruşii nu cunoşteau Scripturile, care erau citite în biserici în 
limba slavonă, limbă care nu mai era înţeleasă. Cum nu au existat 
predici, ci numai recitări cîntate ale liturghiei — în mod admi
rabil ce-i drept—, ei şi preoţii lor rămîneau deci în necunoştinţă 
în ceea ce priveşte revelaţia divină. Cu toate acestea biserica 
ortodoxă nu se opunea răspîndirii Scripturilor. Ea învăţa popo
rul ca să privească Biblia ca pe o carte sfîntă, Cartea lui Dumnezeu. 
In mod natural, ruşii religioşi aveau astfel o mare dorinţă de a 
învăţa ceea ce conţinea Cartea pe care o respectau şi atunci cînd 
minunata istorie a Evangheliei le era vestită, ea era primită cu 
bucurie în multe inimi. 

Ca şi la multe alte naţiuni, la slavi, Bilbia a fost de asemenea 
începutul literaturii. Pentru a le aduce Biblia, Cyril, la sftrşitul 
secolului al IX-lea a inventat alfabetul (cirilic), combinînd anu
mite litere greceşti cu vechi caractere glagolitice în aşa fel ca să 
exprime sunetele limbii slave, el a tradus o mare parte a Noului 
Testament. Tovarăşul său Metodiu, s-a străduit de a-i apăra 
întrebuinţarea cînd apărătorii alfabetului latin îi ameninţau exis
tenţa. Din Moravia ţara sa de origină, limbajul acestei vechi B i 
blii se răspîndi. Ea deveni mai curînd decît cea greacă limba de 
cult publică în cea mai mare parte a ţărilor slave de religie greco-
ortodoxă. Cînd diversele ramuri ale limbii slave se dezvoltară, 
vechiul idiom (limbă) nu mai fu înţeles de popor. în secolul al 
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Xl-lea, guvernatorul rus din Kiev, Jaroslav, a tradus porţiuni 
din Biblie în limba populară. 

Studierea Scripturilor 1-a determinat pe un cioban şi pe un 
diacon în secolul al XlV-lea de a propovădui la Pscov şi mai tîrziu 
la Novgorod, unde tîrgul atrăgea mari mulţimi. Ei arătau că 
preoţii bisericii ortodoxe nu primesc Duhul Sfînt la consacrarea 
(hirotonisire) lor şi că sacramentele pe care ei le administrează 
nu au valoare ; că o biserică este o adunare de adevăraţi creştini 
(credincioşi) care îşi pot alege pe proprii lor bătr îni ; că membrii 
pot să ia Sfînta Cină între ei şi să boteze, şi că orice creştin poate 
propovădui Evanghelia. însă după cum era obiceiul în Rusia, 
a fost îngăduit a citi Scripturile, însă nu de a asculta de ele, fapt 
pentru care adepţii celor doi au fost suprimaţi sau împrăştiaţi. 

în 1449, arhiepiscopul din Novgorod, reuni diverse traduceri 
slavone şi publică întreaga Biblie, care fu tipărită în sfîrşit sub 
o formă complectă la Ostrog în anul 1581. 

Biserica greco-ortodoxă diferă de biserica romano-catolică 
în aceea că ea nu a făcut o experienţă comparabilă aceleia dela 
„reformaţiune". A existat cu toate acestea o tentativă de a intro
duce în această biserică principiile „reformei" şi aceasta în cercu
rile înalte. 

Cyril Luea (1572—1638) originar din Creta, era cunoscut ca 
omul cel mai învăţat al timpului său. El a fost în mod succesiv 
patriarh al Alexandriei (1602), apoi al Constantinopolului (1621). 
El a fost acela care a descoperit la Muntele Athos, un manuscris 
din secolul al V-lea, cea mai veche Biblie grecească cunoscută. 
El a trimis-o din Alexandria lui Carol I regele Angliei. Ea a fost 
depusă la British Museum sub numele de „Codex Alexandrinus". 
Fiind încă patriarhul Alexandriei, Cyril începu să compare cu 
grije doctrinele bisericilor greceşti, romane, şi reformate cu Scrip
turile, şi el a hotărît să lase la o parte pe „părinţii bisericii", şi 
să nu se mai accepte decît Biblia drept călăuză. Găsind învăţă
tura reformatorilor mai conformă cu Scripturile decît cea a bi
sericilor greceşti şi romane, el a publicat „Mărturisirea" în care 
s-a declarat în multe privinţe alături de reformatori. „Eu nu mai 
pot să sufăr — a declarat el — să se spună că comentariile tra
diţiei omeneşti, au aceiaşi valoare ca cele ale Sfintelor Scripturi". 
El a combătut cu energie doctrina transsubstanţierii şi cultul 
icoanelor. El învaţă că adevărata biserică universală cuprinde pe 
toţi cei credincioşi în Hristos, dar spune el, există biserici vizibile 
în locuri şi în timpuri diferite. Ele pot să greşească, însă Sfînta 
Scriptură rămîne o călăuză şi o autoritate infailibilă la care noi 
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trebuie să ne întoarcem întotdeauna. El recomanda studiul cons
tant al Scripturilor, pe care Duhul Sfînt va face posibil să fie în
ţelese de cei născuţi din nou, comparînd o porţiune cu alta. 

Aceste învăţături provenind dintr-o astfel de sursă, au stîrnit 
vi i discuţii şi Cyril Luca avu de susţinut o luptă grea. De cinci 
ori a fost izgonit şi totdeauna chemat înapoi. Marele vizir al sul
tanului avea încredere în el şi îl subvenţiona. TotuŞi fiind mereu 
ajutat ca să-şi menţină rangul său, acest lucru a dăunat mărturiei 
sale, căci se socotea că nu era potrivit ca un învăţător creştin să 
depindă sub raport financiar de un om care era mahomedan. Cu 
ocazia unui sinod al bisericii greceşti care s-a ţinut la Betleem, 
s-a ajuns la o aprobare generală a vechii ordini (rîndueli) a bisericii 
ortodoxe, respingîndu-se orice reformă. 

însă opoziţia cea mai efectivă împotriva lui Cyril a venit din 
partea bisericii latine, care prin intrigi iezuite a împiedicat în re
petate rînduri lucrarea sa. în sfîrşit în absenţa lui, ea 1-a calomniat 
la sultanul Amurat, care mergea atunci asupra Bagdadului. O 
judecată în grabă a fost obţinută şi Cyril a fost spînzurat cu coarda 
{sfoara) unui arc la Constantinopole şi corpul său a fost aruncat 
în mare. După moartea sa multe sinoade au condamnat învăţă
turile sale. 

3) STUNDIŞTII. DIVERŞI EVANGHELIŞŢI 
ÎN RUSIA 1812 — 1930 

în 1812, ţarul Alexandru I a încurajat stabilirea societăţii 
î)iblice britanice şi pentru străinătate, în Rusia. El i-a acordat 
privilegii speciale şi numeroase ramuri ale lucrării s-au dezvoltat 
în părţile cele mai îndepărtate ale imperiului. A existat o dorinţă 
arzătoare de a se obţine Scripturile în cele mai diverse idiomuri 
vorbite în ţară, mai ales printre oamenii care vorbeau limba rusă, 
şi vînzarea merge mereu crescînd. Citirea Bibliei a avut rezul
tate uimitoare. Foarte numeroşi au fost aceia care s-au întors 
dela ignoranţă şi dela păcat pentru a deveni ucenici zeloşi şi con
sacraţi ai Domnului Isus Hristos. Acest lucru a deşteptat în mod 
firesc ostilitatea sinodului care s-a străduit activ de a împiedica, 
atît cît a fost posibil, răspîndirea Scripturilor. însă pînă la insta
larea noului guvern, acest popor avid după Cuvîntul lui Dumnezeu, 
a putut ca să-1 obţină fără prea multă dificultate. 

Adunările coloniştilor germani erau desemnate nu numele 
de Stunden» Cînd au început şi ruşii să se adune pentru a citi 
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Biblia şi pentru rugăciune, ei au fost numiţi în batjocură „stun-
dişti", adică aceia care au părăsit biserica pentru „adunare". în 
ceea ce îi privea pe ei, ei îşi dădeau numele de fraţi. 

Citirea Scripturilor a fost pentru aceşti ruşi o revelaţie extra
ordinară şi generatoare de putere. Ei au înţeles că sistemul reli
gios în care au fost crescuţi îi menţinuseră în ignoranţă faţă de 
Dumnezeu şi de mîntuirea în Hristos. Ei se pocăiră de păcatele 
lor în mod sincer şi fără rezervă şi primiră pe Hristos ca pe Mîn-
tuitorul şi Domnul lor în toată plinătatea credinţei şi a dragostei. 
Dîndu-şi seama de complectul dezacord existent între biserica rusă 
şi Scripturi, ei părăsiră pe cea dintîi şi se ataşară la aceasta din 
urmă în măsura cunoştinţei lor. 

Coloniştii germani practicau botezul în diverse feluri, însă 
la început nimeni nu boteza prin afundare. în biserica greacă 
se boteza de fapt prin afundare, însă copiii mici. Credincioşii ruşi 
cercetară Cuvîntul şi fără a se lăsa influenţaţi de practicile din 
jurul lor, ajunseră deodată la convingerea că botezul prin afun
dare al celor credincioşi era după învăţătura şi modelul Noului 
Testament. Fideli acestei lumini, ei adoptară de îndată această 
practică, care deveni generală printre toţi acei care credeau. Ei 
mai înţeleseră de asemenea că frîngerea pîinii era o poruncă a 
Domnului numai pentru cei credincioşi şi ei acţionară în consecinţă. 
Sistemul clerical al bisericii ortodoxe dispăru, atunci cînd ei în
ţeleseră din Scripturi care era adevărata organizare a bisericii 
şi a adunărilor, preoţia tuturor credincioşilor, prezenţa Duhului 
Sfînt în inimă, darurile şi libertatea de slujire pe care El o acordă 
pentru buna rînduială a bisericilor, pentru zidirea sfinţilor şi 
pentru răspîndirea Evangheliei printre oameni. 

Această mişcare numită „stundistă" de către lumea de afară, 
a crescut foarte repede, fiecare grupă de convertiţi formînd o 
biserică sau un centru de unde strălucea mărturia evanghelică. 
A devenit evident că lucrarea Duhului printre coloniştii străini, 
nu a fost decît introducerea la o lucrare mult mai vastă, înglobînd 
masele poporului rus. însă libertatea de cult acordată coloniştilor, 
a fost refuzată populaţiei indigene şi încă dela început bisericile 
ruseşti au fost persecutate, ceea ce însă nu a putut stinge entu
ziasmul lor răbdător. 

DIVERŞI EVANGHELIŞŢI 
Dacă- menoniţii au jucat un rol important în introducerea 

Evangheliei prin vastele întinderi ale Europei şi Asiei, ei nu au 
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fost totuşi singurele instrumente întrebuinţate. Bohnekămper, 
trimis de către Misiunea din Bale în Caucaz şi alungat din această 
ţară, a acceptat postul de pastor al unei colonii germane aproape 
de Odesa. El ţinu studii biblice în limba rusă pentru secerătorii 
veniţi din diferitele părţi ale ţării, care după ce-şi terminau munca, 
aduseră la căminurile lor Cuvîntul vieţii. 

Membrii „Societăţii Prietenilor", Ştefan Grellet, William 
Allen şi alţii, vizitară Petersburgul şi au avut legături cu ţarul 
Alexandru I. Ei îl influenţară în favoarea terminării traducerii 
Bibliei în limba rusă. Ţarul le-a povestit că el nu văzuse niciodată 
o Biblie înainte de vîrsta de 40 de ani. Odată în posesiunea acestei 
cărţi, el a citit-o cu nesaţ căci a descoperit în ea expresia tuturor 
lucrurilor care îl tulburau ca şi cînd el însuşi ar fi făcut descrierea. 
El a primit de asemenea lumină interioară pe care o posedă, aşa 
că pentru el Biblia era unica sursă de cunoştinţă, care mîntuieşte. 

Această experienţă 1-a făcut dispus să accepte sugestiile 
Prietenilor şi să înlesnească introducerea şi vînzarea Scripturilor 
în Rusia, ceea ce a avut rezultate incalculabile. 

Melville, scoţian cunoscut în Rusia sub numele de Vasili 
Ivanovici, agent al Societăţii biblice, şi-a consacrat şaiezeci de 
ani din viaţă, pentru răspîndirea Scripturilor în Caucaz şi în Rusia 
meridională. El nu se mulţumea numai să le distribuie, ci le ex
plica conţinutul, celor care le cumpărau. El a rămas celibatar şi 
singurul său scop a fost întotdeauna de a răspîndi Cuvîntul lui 
Dumnezeu în aceste ţări, unde el a fost un conducător şi un exem
plu pentru mulţi devotaţi colportori care au venit la el. 

Adeseori cînd Noul Testament ajungea într-un district, el 
avea ca rezultat convertirea de suflete, formarea unei biserici şi 
propagarea Evangheliei, înainte chiar de a se fi descoperit exis
tenţa altor fraţi care se conformau învăţăturii Scripturilor. Au 
fost exemple asemănătoare în multe locuri ale nordului Siberiei, 
pe ţărmurile meridionale ale Mării Caspice. 

Kascha Jagoub, era un nestorian persan. Ajutat de Misiunea 
americană, el a venit în Rusia şi făcu dovada unui mare dar de 
evanghelist, mai ales printre cei săraci. El îşi luă numele rusesc 
de Jacov Deljakovici şi timp de aproape 30 de ani, în ultima parte 
a secolului al XlX-lea, el a făcut turnee de propovăduire în Rusia 
şi în Siberia. 

O altă clasă socială a fost atinsă de Lordul Radstock care 
părăsind Anglia în 1866, a vizitat mai multe ţări în care a vestit 
Evanghelia, şi apoi a venit la Petersburg. El a ţ inut aici studii 
biblice în cîteva hoteluri ale aristocraţiei ş ; puternica acţiune a 
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Duhului Sfînt s-a manifestat aici. Multe persoane din cercurile 
cele mai ridicate ale societăţii se convertiră, ascultînd simpla însă 
directa explicare a Scripturii, însoţită de ilustrări luminoase. 
Inimi au fost atinse, chiar şi în familia imperială şi în anturajul 
său imediat. Aceşti credincioşi au pus în practică învăţăturile 
Cuvîntului tot aşa de integral ca şi fermierii şi lucrătorii din sud 
cu care ei intrară în curînd în comuniune frăţească,. Ei fură bo
tezaţi, frîngeau pîinea între ei şi în palatele lor, creştinii cei mai 
săraci şi mai ignoranţi au luat loc alături de nobilii ţării, toţi uniţi 
prin legătura unei vieţi comune în Hristos. 

Unul din cei convertiţi colonelul Vasili Alexandro viei Paschkof 
era un proprietar bogat. El a oferit sala de bal a palatului său 
pentru adunări şi a predicat el însuşi Evanghelia peste tot, în în
chisori, în spitale ca şi în localuri şi în case particulare. El a în
trebuinţat marea sa avere ca să răspîndească Scripturile, să pu
blice tractate şi cărţi, să ajute pe cei săraci şi ca să înainteze în 
toate felurile Împărăţia lui Dumnezeu. In 1880 i-a fost interzis 
să mai ţină adunări în casa sa. întrucît el nu a ascultat, el a fost 
izgonit datorită intrigilor sinodului, mai întîi din Petersburg şi 
apoi din Rusia. O mare parte din bunurile sale au fost confiscate. 

Baptiştii germani, veniţi din ţara lor, s-au răspîndit în Rusia. 
Ei deveniră foarte numeroşi în Polonia şi în alte regiuni. însă o 
condiţie a fost pusă pentru libertatea lor, slujba lor trebuia să se 
limiteze numai la germani sau la alte populaţii care nu aparţineau 
bisericii ortodoxe. Totuşi, cu timpul influenţa lor a dus la for
marea de congregaţiuni baptiste ruse, care se răspîndiră de ase
menea în mod rapid. Principala diferenţă între aceste biserici 
baptiste şi celelalte era că primele formau o federaţie sau o orga
nizaţie de biserici lămurit distinctă, în timp ce celelalte conside
rau fiecare biserică ca o congregaţiune autonomă, depinzînd direct 
de Domnul. Părtăşia între aceste diverse adunări fiind menţinută 
prin legătura personală şi prin vizitele fraţilor. în afară de aceasta, 
la baptişti fiecare biserică avea pe cît era posibil pastorul său 
stabilit, în timp ce la ceilalţi credincioşi exista libertatea de a 
sluji, şi bătrînii erau aleşi dintre membrii lor. 

Astfel, pe căi diferite, Evanghelia pătrunse în aceste imense 
teritorii. însă odată introdusă, ruşii înşişi se însărcinară cu lu
crarea, care nu fu niciodată o misiune străină sau o instituţie 
străină printre ei. Ei au înţeles imediat că Cuvîntul lui Dumnezeu 
era pentru ei, fără nici o intervenţie străină, a vreunei societăţi 
misionare şi că răspunderea slujbei de împăcare cu Dumnezeu 
le era încredinţată lor. Această răspundere ei şi-au asumat-o cu 
un zel, în orice încercare, că nimic nu a putut-o înăbuşi şi ei nu 
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s-au dat înapoi nici înaintea necazului, nici înaintea suferinţei. 
De aceea Evanghelia s-a răspîndit şi a continuat să se răspîndeasca 
în aceste regiuni, asa cum nu poate fi cazul cînd o societate misionara 
străină menţine şi dirijează lucrarea. Bisericile din Rusia se nu
mărau cu miile şi membrii lor erau cu milioanele. 

4) PERSECUŢII ŞI EXILĂRI 

încă dela începutul lor aceste biserici fuseseră expuse la 
persecuţii neîntrerupte care deveniră mai tîrziu mai generale şi 
mai riguroase în funcţie de schimbările din viaţa politică. Forma 
autocratică (absolutistă) de guvernare, care suprima în mod bru
tal toată libertatea individuală a condus la formarea de societăţi 
secrete, căutînd a sfărîma tirania prin toate mijloacele, chiar şi 
cele mai nemiloase. Ţarul Alexandru al II-lea dorea personal o 
reformă cu toate că el nu-şi dădea seama de teribila ameninţare 
a unei furtuni deslănţuite de ura şi duşmănia care se adunase în 
timpul secolelor de oprimare. El încercă deci în mod serios ca să 
introducă schimbări importante în această direcţie, dar a fost 
omorît pe o stradă la Petersburg în 1881, cu o bombă aruncată 
de un nihilist. Acest lucru a provocat o violentă reacţie şi înăs
prire a absolutismului cel mai complet. Toţi cei care nu intrau în 
vederile lor, au căzut sub disciplină, între care şi credincioşii din 
afara bisericii ortodoxe. 

Ei au găsit un adversar îndîrjit şi perseverent în persoana lui 
Pobiedonostzef, împuternicitul Sf. Sinod. Credincioşii au cunoscut 
atunci întemniţări, amenzi, exilări în timp ce preoţii aţîţau poporul 
ca s ă i atace, să-i maltrateze să distrugă căminele şi bunurile lor. 
Adunările lor au fost interzise, şi cînd ei se adunau în secret ca 
să se roage şi să citească Biblia, ei erau împrăştiaţi cu brutalitate, 
arestaţi şi condamnările urmau. Surghiunirile în Siberia şi Caucaz 
n-au făcut decît să crească, mai ales printre bătrînii şi conducătorii 
bisericilor. Prin acest mijloc Evanghelia a fost vestită pînă departe, 
căci cei exilaţi mărturiseau pe Hristos în toate locurile. Uneori 
ucenicii (credincioşii) erau aduşi înaintea tribunalelor şi erau 
judecaţi numai formal şi condamnaţi. Adeseori ei erau exilaţi 
prin ordine administrative; nu exista atunci nici acuzaţie, nici 
proces. 

Exilul era o pedeapsă deosebit de crudă. Lanţuri grele erau 
fixate pe mîinile şi picioarele condamnatului şi cele dela picioare 
erau atît de lungi încît prizonierul trebuia ca să le ridice şi să le 
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ţină în mînă pentru ca să poată merge. în primii ani sutele de leghe 
pînă la exil se făceau pe jos. Mai tîrziu, mulţimea celor exilaţi era 
închisă în trenuri, a căror vagoane nu permiteau să intre aerul şi 
lumina decîtprin o mică deschizătură cu gratii. Cînd erau posibilităţi, 
femeile şi copiii puteau ca să-i însoţească în exil. Toţi erau expuşi 
brutalităţilor soldaţilor, însărcinaţi ca să supravegheze neno
rocitul convoi, unde criminalii mergeau alături de dizidenţii po
litici şi religioşi. Aceşti gardieni măreau încă suferinţele lor prin 
lovituri de cnut sau prin alte pedepse, după toanele lor. Haltele 
aveau loc în închisorile înşirate de-a lungul drumului. Trebuia uneori 
să aştepte ore, uneori luni, pînă ce se strîngeau diferitele cete cu 
ordinul lor de marş. închisorile erau deja arhipline. Adeseori 
cînd venea noaptea spaţiul nu permitea tuturor ca să se întindă, 
trebuiau să se îngrămădească unii peste alţii. Nu existau nici insta
laţii sanitare, nici mijloace de a se spăla. De asemenea suferinţele 
lor creşteau încă prin faptul că aveau păduchi sau alte insecte 
parazite, care atacau pe prizonierii deja acoperiţi de răni. Hrana 
era îngrozitoare. Bărbaţi, femei şi copii, nu puteau scăpa de ne
dreptăţile şi insultele aplicate de către supraveghetori. între ei 
se găseau uneori şi funcţionari omenoşi, însă ei nu puteau să mo
difice cu nimic sistemul de opresiune căruia aparţineau. în depăr
tatele locuri de exil, prizonierii trebuiau ca să se îngrijească de 
întreţinerea lor. Le era interzis de a părăsi oraşul sau satul care 
le era desemnat şi unde ei nu înţelegeau adeseori limbajul. Un 
mare număr au murit pe drum în urma privaţiunilor şi a cruzi
milor îndurate. Dacă exilul nu era pentru viaţă, era fixat un anumit 
număr de ani. însă adeseori cînd termenul era expirat şi cel captiv 
suspina după libertate, un nou termen era adăugat la primul. 

Ani după ani, în numeroasele sate ruseşti şi în toate o rasele ? 
ostilitatea a continuat. Pe deoparte, un număr mereu crescînd 
de oameni din toate clasele, învăţaţi de Scriptură acceptau pe 
Hristos ca pe Mîntuitorul şi Domnul lor, apoi mergeau pe urmele 
Lui,* luînd Cuvîntul lui Dumnezeu ca o călăuză supremă. Pe de 
altă parte, toate resursele puternicului imperiu rusesc erau puse 
la lucru pentru a opri acest curent, pentru a forţa pe aceşti creştini 
ca să-şi renege credinţa şi să se reîntoarcă la formele moarte ale 
idolatriei, de care Hristos îi izbăvise. Toate forţele imperiale şi 
ortodoxe eşuară totuşi în faţa răbdării de neînvins şi a zelului 
arzător al sfinţilor. 

Chiar în timpul acestor persecuţii, vînzarea Noului Testa
ment a fost favorizată şi au fost cazuri cînd graţie unor influenţe 
personale din locurile înalte, s-a dat autorizaţie de a vizita închi
sorile pentru a distribui Sfînta Carte. Dr. Baedeker s-a devotat 
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acetui serviciu cu generozitate. însă cei care lucrau după per-
ceptele biblice erau trataţi ca nişte criminali şi sufereau în con
secinţă. 

Iată cîteva incidente între multele altele, care ne vor da o 
slabă idee de ansamblu. în Polonia, un tînăr urma la adunări. 
El a auzit acolo Evanghelia, s-a predat lui Hristos şi a părăsit 
viaţa uşuratică şi vinovată. El nu s-a putut abţine de a nu vorbi 
şi altora despre mîntuirea primită, aşa că mulţi păcătoşi s-au 
întors la Dumnezeu. Arestat, el a fost adăugat unei grupe de 13 
tineri care fură exilaţi într-un loc dincolo de Irkuţk, în Siberia. 
Din acest număr, şapte au murit pe drum, ceilalţi petrecură trei 
ani şi şase luni în închisoare, apoi au fost eliberaţi. Şase muriră 
destul de repede de tuberculoză, contractată în închisoare. Cel 
din urmă supravieţuitor îşi pierduse orice legătură cu familia sa 
din Polonia (el era căsătorit acolo şi lăsase în urma lui soţia şi un 
copil). Neavînd resurse pentru a întreprinde lunga călătorie de 
reîntoarcere, el obţinu de lucru ca fierar şi rămase în Siberia. 
El nu a încetat să mărturisească pentru Hristos atît de bine încît 
acolo unde se găsea s-a întemeiat o biserică, care prospera. 

O tînără femeie trăia împreună cu părinţii săi, fermieri înstă
riţi. Ea s-a întors la Dumnezeu şi a început să vorbească cu zel 
despre Mîntuitorul ei, prietenelor şi vecinelor ei. Ea a fost în curînd 
condamnată la exil pe viaţă, în Siberia. A avut posibilitatea ca să 
călătorească cu trenul. Cînd vagonul cu prizonierii unde se găsea 
Măria, a sosit în gară aproape de satul ei, ea a fost înconjurată 
de o mulţime de prieteni şi cunoştinţe. Abia se putea observa 
faţa sa prin barele dese ale micii deschizături, însă ea putea să-i 
vadă bine. „Eu vă iubesc — spuse ea — tată, mamă, fraţi, surori, 
prieteni. Eu nu vă voi revedea niciodată. Dar să nu vă gîndiţi 
că eu regret ceea ce am făcut; eu sînt fericită de a suferi pentru 
Mîntuitorul meu, care a suferit atîta pentru mine". Trenul se 
puse în mişcare şi nu s-a mai auzit niciodată vorbindu-se de ea. 
însă un băiat din mijlocul mulţimii s-a întors acasă plîngînd". El 
se hotărî în curînd ca să urmeze pe Hristos şi mai tîrziu el deveni 
un predicator binecuvîntat al Evangheliei care a adus multe 
suflete la ascultarea credinţei. 

Un ţăran care locuia într-un sat puţin mai la nord de Omsk, 
unde pămîntul poate fi cultivat în luminişurile vastelor păduri, 
de zadă (un soi de brad) şi de mesteacăn argintiu, a fost chemat 
să facă serviciul militar, şi a luat parte la războiul ruso-japonez. 
El a primit dela un camarad un Nou Testament şi citindu-1, el 
a fost schimbat. Beţia şi obiceiurile sale rele au făcut loc la cum
pătare, la cinste şi la pace, care se potrivesc unui creştin. Cînd 
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â revenit în satul său natal, s-a remarcat această schimbare. Dar 
prietenii săi au fost mai puţin izbiţi (surprinşi) de purtarea sa 
schimbată, decît de ceea ce li se părea lor, o lipsă de religie. El 
mi mai lua parte deloc la ceremoniile bisericii ortodoxe şi nu avea 
la fel nici un fel de icoane sau chipuri sfinte. El începu să citească 
No\il Testament împreună cu un vecin, care a primit pe Hristos 
prin credinţă şi arăta acest lucru printr-o viaţă nouă. Lucrul acesta 
îl alarmă pe preot. După intervenţia lui, al doilea convertit a fost 
prins şi bătut de către tatăl şi fraţii săi, pînă cînd au crezut că a 
murit Totuşi soţia lui tîrîndu-1 în căsuţa lor, 1-a readus la viaţă, 
între timp alţii au făcut cunoştinţă cu Noul Testament şi au urmat 
pe Hristos. Aceşti credincioşi se întîlneau cît mai des posibil pen
tru a citi împreună. Făcînd acest lucru ei au înţeles că primii 
ucenici aveau ca obicei de a boteza pe aceia care crezuseră. Ei se 
duseră deci la rîul Irtiş, care străbătea oraşul lor şi acolo bătrînul 
soldat începu ca să-i boteze. împreună cu alţii el a continuat 
această practică după cerinţe. încă dela început, aceşti credin
cioşi citind Cuvîntul, au înţeles că ei formau o biserică aşa cum 
este ea descrisă în Scripturi. Darurile Duhului Sfînt le-au fost 
acordate ; ei avură bătrînii lor, capabili de a conduce, învăţătorii 
lor şi evangheliştii lor. Efectiv fiecare era într-o oarecare măsură 
util adunării. în fiecare zi întîi a săptămînii ei se strîngeau şi îşi 
aminteau de moartea Domnului, frîngînd pîinea, ascultînd astfel 
de ceea ce citiseră. 

Preotul şi prietenii săi, luară măsuri care trebuiau, după pă
rerea lor, să împiedice mişcarea. Credincioşii fură bătuţi şi li s-au 
spart uşile şi ferestrele caselor lor. Vitele lor au fost împrăştiate. 
Li se aduceau tot felul de jigniri care erau îndurate cu răbdare şi 
curaj şi din care au făcut un subiect de rugăciune. Aceste violenţe 
încetară cînd aproape jumătate din săteni au făcut parte din bi
serică. Preotul începu atunci să afirme că noua religie nu putea 
veni decît dela un mujic (ţăran rus) ignorant, însă nici o persoană 
inteligentă nu credea în aceste lucruri. într-o zi patru străini so
siră într-o trăsură în acest sat îndepărtat. Spre mirarea lor ei 
fură îndată înconjuraţi de săteni care îi invitară să vină la ei şi 
le adresară atîtea întrebări încît ei nu ştiau cum să răspundă 
atît de repede. în curînd tot satul fu adunat şi fiecare străin decla
ra la rîndul său că el fusese mîntuit prin harul lui Dumnezeu, prin 
credinţa în Domnul Isus Hristos şi că de azi înainte, el dorea să 
lucreze în toate lucrurile după Cuvîntul lui Dumnezeu. Aceste 
mărturii produseră o mare bucurie fraţilor din sat. Ei nu s-ar fi 
întors dela Evanghelie, dacă străinii ar fi vorbit altfel, însă pre
zenţa acestor fraţi credincioşi venea să întărească credinţa lor; 
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şi mulţi care ezitaseră pînă atunci, mărturisiră pe Hristos. Au fost! 
aduse Biblii şi tot timpul cît au stat acolo vizitatorii, studiul 
Biblic a fost ocupaţia continuă a bisericii zi şi noapte. 

Un muncitor din Rusia meridională lucra cu rîvnă şi crediti-
cioşie în congregaţiunea fraţilor din acel loc. Lucrul acesta i-a 
pricinuit multă suferinţă, şi într-o noapte casa lui a fost împre
surată de poliţişti înarmaţi, care au intrat la el, l-au brutaţizat 
pe el, soţia şi pe copiii lui. El a fost arestat şi dus. Soţia lui jaînd 
naştere unui copil a murit, ca şi copilul pe care-1 născuse. Au mai 
rămas încă patru copii, din care cel mai în vîrstă nu avea^decît 
treisprezece ani. Ei nu mai aveau atunci decît un gînd : să gă$ească 
pe tatăl lor şi să fie din nou împreună. Aflînd că el a fost trimis 
la Vladicaucaz, în Caucaz, ei se hotărîră să îl urmeze acoloi încet 
ei traversară stepele imense, cînd ajutaţi de fraţi, cînd cerşind 
pîinea. Ajunşi la destinaţie, ei aflară că tatăl lor fusese transferat 
la Tiflis. Credincioşii îi păstrară la ei cîtva timp şi îi înzdrăveniră, 
apoi le arătară frumosul drum muntos care urca valea Terek. 
Ei văzură marele masiv Kasbek şi coborîră pantele însorite ale 
versantului caucazian către Tiflis. Aici ei fură primiţi cu bunătate 
de către fraţii ruşi, armeni şi germani, însă aflară că tatăl lor a 
fost de curînd trimis mai departe într-un loc îndepărtat la fron
tiera persană. Ei nu au mai putut să continue călătoria lor. Atunci, 
văzînd necazul lor, doi fraţi şi-au luat asupra lor sarcina de a ur
mări pe tatăl lor, de a-i duce provizii şi de a-1 asigura de soarta 
copiilor lui. Aceştia sosiră la destinaţie puţin timp după prizonier, 
însă numai pentru a afla că cu inima zdrobită şi cu sănătatea rui
nată, el încetase de a mai suferi (a murit). 

în 1893, s-a publicat un decret, conform hotărîrilor luate mai 
înainte de către sinodul prezidat de către Pobiedonostzef, după 
care copiii stundişti trebuiau ca să fie luaţi dela părinţii lor şi să 
fie încredinţaţi la oameni dintre rudele lor, membri ai bisericii 
ortodoxe, sau să fie puşi sub controlul clerului din localitate. 
Numele sectarilor trebuiau ca să fie comunicate ministrului co
municaţiilor care întocmea liste şi le punea în birourile şi atelie
rele căilor ferate pentru ca orice slujbă să le fie refuzată. Orice 
patron care avea în serviciul său un stundist era expus unei mari 
amenzi. Era interzis stundiştilor de a închiria sau de a cumpăra 
teren şi chiar de a se deplasa. Ei erau declaraţi în mod legal in
capabili de a conduce o bancă sau un comerţ. Părăsind biserica 
ortodoxă se expunea la pierderea drepturilor civice şi la exil, 
sau cel puţin să stea optsprezece luni într-un penitenciar. Pre
dicatorii şi alţi autori ai unor lucrări religioase trebuiau ca să su
fere dela opt la şasesprezece luni închisoare, în caz de recidivă 
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dela treizeci şi două la patru zeci şi opt de luni într-o fortăreaţă 
pentru a treia greşeală era exilul. Orice persoană care răspîndea 
opctrine eretice sau care ajuta ca să se facă acest lucru era pedep
sită cu exilul în Siberia, Transcaucazia sau în orice altă regiune 
îndepărtată a imperiului. 

1 Baptiştii — fiind o corporaţiune organizată se bucurau într-o 
oaî ecare măsură de toleranţă, care însă le era refuzată acelora care 
se iţumeau adeseori „creştini evanghelici" la care fiecare congre-
gaţiţme forma o biserică autonomă. Aceştia din urmă neavînd 
nici conducător nici centru terestru, unu puteau fi puşi sub in
fluenta sau sub controlul guvernului, chiar într-un mod limitat, 
aşa ctim era cazul pentru federaţia baptistă. Ei au fost zoriţi din 
ce în ce mai mult ca să se organizeze şi să numească un oarecare 
reprezentant cu care guvernull să poată trata. Unele biserici ce
dară pentru a obţine o uşurare. Altele refuzară, socotind că acest 
mod de a lucra îi va face ca să se întoarcă dela poziţia de depen
denţă directă faţă de Domnul Isus Hristos şi dela răspunderea 
faţă de El. 

Măsurile de represiune în Rusia în general creşteau şi au dat 
naştere la noi dezordini. Războiul cu Japonia nu trezi nici un en
tuziasm, şi insuccesele lui trezi nădejdea unei revoluţii, visctorioase. 
în mai multe locuri izbucniră greve şi insurecţii, şi o grevă generală 
a celor de la căile ferate a paralizat comunicaţiile. Unele reforme 
foarte insuficiente, au făcut să sporească nemulţumirile. în curînd 
întreaga Rusie a fost cuprinsă de o mare tulburare. 

Constrînsă de evenimente, împotriva voiei sale conducerea 
a acordat reforme mai largi, între altele în 1905 un edict, care 
promitea libertatea credinţei, a conştiinţei şi a cultului. Pobie
donostzef s-a retras şi mitropolitul bisericii ruse declara : „Ade
vărata credinţă provine din graţia lui Dumnezeu, prin învăţă
tură, smerenie şi exemple bune. întrebuinţarea forţei este deci 
refuzată bisericii, care nu socoteşte necesar de a reţine împotriva 
voinţei lor pe copiii rătăciţi. De aceea biserica ortodoxă nu se 
opune la abolirea legii care interzice despărţirea de ea". 

Noua libertate a fost de îndată folosită în mod larg. Au în
ceput să se ţină adunări peste tot, care atrăgeau mulţimea ce părea 
că nu poate auzi îndeajuns propovăduindu-se Cuvîntul. Mulţi 
au mărturisit pe Hristos. Adeseori predica era întreruptă prin 
reacţiile auditorilor. Unii cădeau în genunchi sau cu faţa la pă-
mînt. în timpul rugăciunii mulţi se rugau deodată cu voce tare; 
erau întreruperi, mărturisiri de păcate, mulţumiri pentru mîn-
tuirea primită. Multe grupe secrete de credincioşi veniră astfel 
la lumină, ceea ce a dovedit că ucenicii Domnului existau în mult 
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mai mare număr decît se crezuse. Piedicile împotriva studierii 
Cuvîntului dispărură, studiile biblice şi expunerile Scripturilor se 
înmulţiră. Se vedea, aceiaşi dorinţă ca şi altă dată de a asculia 
în toate de Cuvîntul lui Dumnezeu, de a-1 trăi, şi darurile Duhumi 
Sfînt pentru slujire se manifestară printre credincioşi, oricare/ ar 
fi fost poziţia lor socială. / 

Această libertate însă nu dură multă vreme. Cînd guvepul 
şi biserica ortodoxă şi-au recîştigat puterea, ei au refuzat conce
siunile care le-au fost smulse. Persecuţia îşi reluă cursul ei/şi în 
scurt timp credincioşii avură de suferit ca şi mai înainte. în/1914, 
cînd izbucni războiul, mulţi fraţi bătrîni care aparţineau Creşti
nilor evanghelici şi pastori baptişti au fost exilaţi în Siberia şi pe 
ţărmurile Mării Albe. Revoluţia care a izbucnit în 1917 a înlăturat 
pe ţar şi tot vechiul regim. O nouă eră a început. 

5) BAPTISMUL GERMAN ÎN RUSIA 
(1823 —1930) 

în trecut, oamenii temători de Dumnezeu care practicau bo
tezul celor credincioşi, au fost confundaţi cu autorii vinovatelor 
extravaganţe dela Miinster din secolul XVI-lea. De aceea cînd la 
Hamburg în 1834 zece bărbaţi şi femei au fost botezaţi prin afun
dare, potrivit învăţăturilor lui Hristos, botezul a trebuit ca să 
aibă loc într-un loc secret şi noaptea, pentru a evita ameninţările 
interzicerii. Aceasta era puterea prejudecăţii împotriva acestui 
fel de practicare a Cuvîntului. 

Unul din aceştia care s-a botezat a fost Johan Gerhard Oncken. 
Admiterea lui în acest cerc de credincioşi baptişti a fost de o im
portanţă imprevizibilă, căci el a întemeiat biserici baptiste care 
după primele lupte împotriva prejudecăţilor înrădăcinate, s-au 
răspîndit repede în Germania, în ţările învecinate, în sud-estul 
Europei şi în vasta Rusie, în aşa fel încît membrii lor se numără 
astăzi cu sutele de mii. 

Viaţa lui Oncken acoperă cea mai mare parte a secolului al 
XlX-lea. El a trăit dela 1800—1884. El era originar din micul 
ducat de Varel, guvernat de familia Bentinck, din care una din 
ramuri s-a fixat în Anglia cu Wilhelm de Orania şi aici a devenit 
renumită. Tatăl lui Oncken a fost compromis într-o răscoală po
litică împotriva lui Napoleon şi a trebuit să fugă în Anglia, unde 
el a murit, fără să-şi mai fi văzut vreodată pe fiul său Johann Ger
hard, născut după fuga tatălui său. 
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\ La această epocă biserica luterană din Varel era influenţată 
db raţionalism. Tînărul a crescut fără a cunoaşte cale mîntuirii. 
Cînd avea 14 ani, un scoţian trecînd prin Varel pentru afacerile 
sai£ se simţi atras spre adolescentul nostru şi îl întrebă dacă avea 
vreo Biblie. „Nu" răspunse el, însă eu sînt confirmat". Străinul 
i-a dat o Biblie şi 1-a luat cu sine în Scoţia. Aici, într-o biserică 
presbiteriană, el a auzit pentru prima dată o clară propovăduire a 
Evangheliei şi fu impresionat de acest lucru. Mai tîrziu, trăind 
la Londra într-o familie evlavioasă, inima sa a fost din nou miş
cată, mai ales din cauza cultului de familie şi de serviciile bisericii 
congregaţionaliste frecventate de aceste persoane. în sfîrşit după 
o predică ascultată într-o capelă metodistă, el obţinu siguranţa 
mîntuirii şi o bucurie în Domnul, care din prima zi 1-a mînat ca să 
mărturisească pentru Hristos şi să cîştige suflete. 

în 1823 el revine la Hamburg, numit misionar în Germania 
de către „Continental Society", recent fondată pentru evanghe
lizarea continentului european. Darurile sale de predicator au 
atras în curînd lumea şi s-au produs întoarceri la Dumnezeu în 
săli şi în diversele locuri ale oraşului unde el propovăduia Evan
ghelia. Amenzi şi întemniţări i-au fost date pentru că a răspîndit 
religia engleză, însă acestea nu au întrerupt activitatea sa. 

El a deschis o şcoală de duminică, apoi pentru că distribuise 
întotdeauna în mod activ Scripturile, el deveni în 1828 agent al 
Societăţii biblice din Edimburg, poziţie pe care el a păstrat-o 
timp de cincizeci de ani, făcînd să se distribuie în acest timp două 
milioane de Biblii. 

Studiind Scripturile Oncken a cîştigat treptat convingerea 
că Noul Testament învaţă botezul credincioşilor prin afundare. 
Cercetînd pe numeroşii prieteni şi convertiţi cu care era în legătură, 
el întrevăzu posibilitatea de a-i reuni în biserici după modelul 
Noului Testament, neacceptînd ca membri decît pe credincioşii 
botezaţi prin afundare. Deja mulţi după ce studiaseră împreună 
Scripturile, se hotărîseră să se lase botezaţi, însă au fost împie
dicaţi, pentru că nu era nimeni care să-i poată boteza. Unii suge
rară idei a că trebuie să se organizeze biserici fără botez pentru un 
timp şi să se ia Sfînta Cină împreună. Oncken a obiectat că aceasta 
ar putea fi un început rău care ar putea compromite mişcarea 
încă dela naştere. După cinci ani de aşteptare, ei intrară în legă
tură cu un baptist american, profesorul Sears, care i-a botezat, 
în ziua următoare, cei botezaţi au construit o biserică care a ales 
pe Oncken ca pastor şi pe care Sears 1-a consacrat pentru slujbă. 

Autorităţile civile din Hamburg declarară în curînd intenţia 
lor de a nu tolera această nouă sectă în oraşul lor. Oncken şi alţii 
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au trebuit să plătească amenzi şi să fie întemniţaţi. Unul din 
locurile lor de detenţie, Winserbaum, scăldat de apă din amîn-
două părţile, era o clădire nesănătoasă şi rău mirositoare. / 

Oncken a avut colaboratori capabili, între alţii Iulius K5bijer, 
fiul unui rabin evreu din Danemarca, autor de cîntări şi predi
cator. Gottfried Wilhelm Lohmann a fost un altul. Botezat de 
Oncken la Berlin împreună cu alţi cinci. Acest nucleu — sub 
conducerea lui Oncken—deveni prima biserică baptistă din 
capitală. Lucrarea creştea repede, însoţită de persecuţii, mai ales 
de amenzi şi întemniţări din partea autorităţilor, de asemenea 
uneori şi de violenţă din partea poporului. încetul cu încetul 
încrederea autorităţilor fu cîştigată şi duşmănia a început să 
scadă. In 1856, biserica din Hamburg obţine deplină toleranţă 
şi în 1866 toate denominaţiunile religioase ale oraşului au fost 
puse pe picior de egalitate. 

Oncken şi Kobner au instituit scurte perioade de studii biblice 
pentru tineri în scopul de a-i pregăti ca pastori ai bisericilor care 
se nasc. Astfel a început viitorul Colegiu baptist din Hamburg, 
unde candidaţii la pastorat sînt instruiţi în patru ani de studiu. 
Mişcarea care creştea a fost organizată în diverse ţări în care 
s-a răspîndit. S-au ţinut conferinţe anuale de delegaţi şi s-au 
format comitete de fraţi administratori, desemnaţi pentru a se 
ocupa de diversele ramuri ale lucrării. Un generos sprijin financiar 
a fost dat de către America. Oncken deveni misionar al Societăţii 
misionare baptiste americane şi făcu lungi călătorii. Colegiul şi 
alte organizaţii ca şi lucrarea în general, erau în mod larg sub
venţionate. Convertiţii din diverse naţionalităţi au fost de asemeni 
determinaţi ca să-şi ia partea lor de sarcină sau răspundere. 

Cînd bisericile baptiste germane se dezvoltară în sînul 
numeroasei populaţii germane din Rusia, ele veniră în contact 
cu adunările mai vechi de credincioşi ruşi care practicau de ase
menea botezul celor adulţi. în multe cazuri aceştia din urmă 
fuzionară cu baptiştii germani, astfel că numeroasele biseric i 
ruseşti se divizară curînd în două mari curente. Bisericile ruseşti 
primitive menţinură autonomia fiecărei congregaţiuni, în timp 
ce baptiştii formară o federaţie afiliată bisericilor din Germania 
şi din America. Baptiştii au stabilit în fruntea fiecărei biserici 
un pastor în mîna căruia erau încredinţate botezul şi cina. Vechile 
biserici ruse aveau bătrîni în fiecare adunare şi slujba de preoţie 
era a tuturor credincioşilor ca şi libertatea de slujire. Aceste 
puncte de vedere diferite au fost determinate de experienţele 
celor două feluri de adunări. Guvernămîntul a favorizat sistemul 
baptist, pentru că era mai uşor de a trata local cu pastorii şi î» 
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general cu organizaţia care avea un centru şi un conducător v i 
zibil, decît cu fraţii care menţinuseră principiul congregaţionalist, 
independent sau autonom, fiind mai greu de influenţat de ostili
tăţile de afară. Autorităţile care adeseori au dat acestora din 
urmă numele de „creştini evanghelişti" au încercat în diferite 
rînduri de a-i obliga să se organizeze, să numească un comitet 
central şi un preşedinte. 

Problema acceptării de daruri generoase provenite dela bap
tiştii americani, a fost de asemenea judecată în mod diferit. Era 
evident că baptiştii ruşi erau puternic ajutaţi în lucrarea lor prin 
aceste daruri. De asemenea s-a făcut propunerea de a face să fie 
ajutate şi adunările fraţilor care nu purtau numele de baptişti. 
S-a făcut oferta aceasta mărinimoasă şi plină de dragoste şi s-a 
stipulat faptul cum că a accepta darurile nu însemna o constrîn-
gere de a schimba vreun nume şi nici nu este cerută a se face vreo 
modificare în conducerea adunărilor, ci numai ca ei să fie soco
tiţi ca aparţinînd asociaţiei mondiale a bisericilor baptiste. O 
parte din fraţi şi 'din adunările de care aparţineau, erau dispuşi 
ca să accepte acest important ajutor, însă majoritatea a refuzat. 
Apreciind dragostea şi generozitatea cu care s-a făcut această 
ofertă, aceşti fraţi şi-au dat seama că acceptînd acest lucru, ei 
erau legaţi într-o oarecare măsură şi că aceasta ar putea schimba 
după împrejurări într-un fel oarecare, relaţiile lor, ceea ce ar duce 
la influenţarea mersului lor şi probabil chiar a-i abate dela în
treaga şi vădita lor dependenţă de Dumnezeu. Acest lucru ar 
confirma acuzaţia care li se aduce cum că ei reprezintă o religie 
străină şi o putere din afara graniţelor. Convingerea lor era că 
principiile Scripturii se aplică tuturor ţărilor şi tuturor împreju
rărilor, atît la sărăcia din Rusia cît şi la bogăţiile din America. 


