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„Noi suntem succesorii slujitorilor bisericii 
din anii 1920-’30, ai orientării lor duhov-
niceşti, cu excepţia păcatelor dumnealor. 
Trebuie să continuăm linia celor ce I-au fost 
credincioşi lui Dumnezeu şi să spunem, fără 
a ne ruşina, că nu noi am muncit în acea pe-
rioadă, ci ei au muncit, iar noi am intrat în 
munca lor. În general, mergem şi acum cu 
Domnul nostru, Isus Hristos, şi dorim să-I ră-
mânem credincioşi în toate!“

Gh. K. Kriucikov



2019 Biserica trebuie să rămână Biserică
Traducere din limba rusă.
Tiparul executat din donaţiile credincioşilor.
A nu se vinde.

Premisa apariţiei acestei lucrări a fost pocăinţa slujitorilor la congresul ordinar din anul 
2001 al frăţietăţii noastre multinaţionale, de aproape 70 mii de membri, congres la care s-au 
întrunit 670 de reprezentanţi ai bisericilor.

Abaterea Uniunii Creştinilor Evanghelici Baptişti (VSEHB) de la adevărul evanghelic 
(uniune formată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial) îşi are rădăcinile în activitatea 
uniunilor antebelice ale CEB. Lucrarea dată e menită a ne ajuta să conştientizăm adâncimea 
şi caracterul nefast al acestor rădăcini seculare, ca întreaga frăţietate, slujindu-I Domnului, 
să consolideze şi în continuare, cu ajutorul lui Dumnezeu, principiile independenţei de lume.

Pocăinţa generală este un eveniment epocal. Chiar în vremurile biblice acesta era un fe-
nomen rar. Anume cu recunoaşterea necesităţii de a ne pocăi pentru abaterea de la adevărul 
evanghelic a şi început mişcarea de trezire a bisericii CEB în anul 1961 şi, în acest scop, 
Grupul de iniţiativă le-a propus lucrătorilor Consiliului Unional să convoace congresul frăţie-
tăţii. O astfel de rugăciune a răsunat la adunarea slujitorilor abia peste 40 de ani, deşi în mod 
unilateral, fără participarea VSEHB. Domnul ne-a trimis ani plini de suferinţe pentru a curăţa 
biserica de veleităţile păcătoase din trecut şi pentru a consolida principiile biblice ale slujirii, 
căci ele îi garantează forţa de neînvins.

Pentru a ne alătura din toată inima (şi nu doar formal) la această binecuvântată lucrare 
de curăţare, e necesar să înţelegem profund în ce constă caracterul păcătos al poziţiei fraţi-
lor conducători ai fostelor uniuni şi pericolul unei asemenea poziţii, să smulgem cu hotărâre 
această rădăcină amară din practica slujirii, păstrând totodată respectul faţă de slujitorii pre-
mergători şi faţă de tot ce s-a făcut bine în lucrarea de zidire duhovnicească a bisericii.

Materialul propus devine şi mai clar, şi mai eficace în contextul pocăinţei generale, de 
importanţă istorică, a slujitorilor frăţietăţii noastre. Sperăm că el le va aduce binecuvântare 
tuturor slujitorilor lui Hristos, care doresc să cunoască adevărul istoric şi care preţuiesc moş-
tenirea spirituală a frăţietăţii trezite.
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PLETT I. P., membru al Consiliului Internaţional al Bisericilor CEB

Tema relaţiilor biserică-stat e foarte importantă. Pentru a avea o gândire co-
rectă în această problemă trebuie să însuşim lecţiile istoriei şi să luăm aminte la 
învăţămintele ei.

În lucrarea dată sunt dezvăluite foarte expresiv greşelile conducerilor preceden-
te — a Uniunii Evanghelice şi a celei Baptiste. Şi ar fi o mare nechibzuinţă să nu tra-
gem concluziile corespunzătoare. În ceea ce priveşte problema relaţiilor biserică-stat, 

istoria uniunilor evanghelice din Rusia reprezintă un exemplu deplorabil, de necredincioşie faţă de Dom-
nul. Ni se umple inima de durere că fostele uniuni n-au slujit spre slava nepieritoare a Domnului.

Istoria şi viaţa Bisericii lui Hristos constă nu numai din relaţiile ei cu statul şi de aceea ne mângâie 
gândul că în celelalte sfere ale vieţii precum: lucrarea misionară, educarea spirituală a membrilor bi-
sericii şi consolidarea învăţăturii adevărate biserica se străduia să-i rămână credincioasă Domnului şi 
foarte mulţi urmaşi ai Evangheliei au îndurat suferinţe.

Istoria ne predă lecţii foarte importante:
— biserica nu trebuie să fie preocupată de probleme politice, ele trebuie să-i fie absolut străine, 

nici nu trebuie să cadă sub influenţa politicii, mai ales când ajunge să trăiască în condiţii favorabile;
— problemele sociale ţin de competenţa statului; biserica nu trebuie să se amestece în această sferă;
— biserica şi statul au meniri diferite, activitatea lor nu se poate contopi nicăieri. Orice compromis 

cu statul va deveni dăunător pentru biserică, fiindcă el nu va putea niciodată să însuşească esenţa 
menirii bisericii pe pământ şi, prin urmare, nu va fi în stare să contribuie la atingerea scopului ei.

 

GHERMANIUK S. Gr., membru al Consiliului Internaţional al Bisericilor CEB

Sunt nespus de bucuros de apariţia acestei cărţi. Autorii ei au muncit cu multă 
perseverenţă, au depus eforturi enorme: fărâmă cu fărâmă au fost adunate din arhive 
documente veridice privind istoria frăţietăţii noastre. Acest material trebuie să fie ac-
cesibil nu numai slujitorilor, ci şi tuturor copiilor lui Dumnezeu, ca să conştientizăm la 
ce duce calea compromisului. Luând cunoştinţă de culegerea documentară „Decenii 
ireversibile“, plângeam cu durere pentru abaterea slujitorilor din conducerea uniuni-
lor. Ei ştiau că cei temători de Dumnezeu nu se vor supune hotărârilor congreselor, nu le vor împlini şi 
totuşi au adoptat hotărârile nefaste pentru a face pe placul celor din exterior şi au ademenit poporul lui 
Dumnezeu pe calea păcatului, ceea ce a dus frăţietatea la un mare dezastru — la distrugerea ei.

Citind acest material, tânăra generaţie şi slujitorii frăţietăţii trebuie să tragă un învăţământ impor-
tant: mai bine să merg eu însumi la închisoare, la moarte, decât, prin necredincioşia şi trădarea mea, 
să-i sortesc a fi jertfe pe alţii.

PUŞKOV E. N., membru al Consiliului Internaţional, responsabil de Secţia de evan-
ghelizare a UIB CEB

Culegerea de articole istorice „Biserica trebuie să rămână Biserică. Decenii ire-
versibile“ îl îndeamnă pe orice creştin gânditor să privească într-un mod nou la 
felurite curente din creştinătatea evanghelică.

La conferinţele teologice din ultimul timp se conturează tendinţa spre unirea 
tuturor uniunilor baptiste. Se iau ca bază cuvintele din rugăciunea Marelui nostru 

Preot Isus Hristos: „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie 
una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis“ (Ioan 17: 21). O astfel de unitate e posibilă 
numai în cazul separării depline a bisericii de lume. Orice biserică amestecată cu lumea devine Babi-
lon. Biserica trebuie să fie separată de stat şi să I se supună numai lui Hristos.

RECENZII
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Unul dintre activiştii religioşi formali, adresându-se unui creştin călăuzit de Duhul Sfânt, a vrut să-l 
bucure cu concluzia la care ajunsese: „Acum lumea devine creştină!“ Însă răspunsul profund chibzuit 
al interlocutorului a fost: „Iar creştinismul, cu regret, devine laic“.

Unii lideri religioşi contemporani ne propun să uităm trecutul, afirmând că noi nu purtăm răspun-
dere pentru greşelile părinţilor. Însă e inadmisibil să dăm uitării istoria bisericii. Istoria ne-a predat de 
nenumărate ori lecţia amară că biserica trebuie să evite dependenţa de lume, dependenţă ce o duce  
la ruinare. A neglija învăţămintele istoriei e ca şi cum ai tăia un pom de la rădăcină. Şi atunci el se va 
usca neapărat.

Documentele de arhivă din această culegere şi comentariile la ele vor ajuta inimile sincere să por-
nească pe calea îngustă, care duce, prin Golgota, în ceruri.

KRIUCIKOV Iu. K. Participant la începutul trezirii bisericii CEB în anul 1961

Prezenta culegere e destinată pentru un creştin gânditor. Ea ne relatează istoria 
bisericii CEB fără denaturări şi exagerări. Când iei cunoştinţă de aceste materiale, îţi 
apare în faţă tabloul viu al vieţii bisericii CEB din Rusia.

Iată istoria contemporană a Bisericii lui Hristos pe pământ!
Iată puterea vie a duhului simplilor copii ai lui Dumnezeu credincioşi Lui!
Iată lecţiile vii ale lui Dumnezeu pentru creştinii adevăraţi din întreaga lume!
Iată cum este „Hristos în voi“ (Col. 1: 27), Hristos cel viu!
Când Mireasa lui Hristos era ameninţată iar şi iar de norul negru al bisericii false a anticristului, 

atunci Biserica vie a Domnului Isus, în pofida duşmanilor externi şi interni, s-a ridicat ca un zid în 
apărarea hotarelor lui Dumnezeu, călcate în picioare de vrăjmaşi! Şi acel colos, acea monstruoasă spe-
rietoare mondială cu picioare de lut, spre mirarea tuturora, s-a prăbuşit ridicând nori de praf ce răs-
pândeau în jur ruşine şi duhoare.

Deja aici, pe pământ se conturează clar principiul cauză-efect: necredincioşia, abaterea de la ade-
văr, cu atât mai mult trădarea şi colaboraţionismul, sunt urmate de pedeapsa Domnului. Vrei să ai bi-
necuvântare de la Dumnezeu — slujeşte-I sincer, cu credincioşie şi ascultare. Atunci „doar vei privi cu 
ochii, şi vei vedea răsplătirea celor răi“ (Ps. 91: 8).

„Pe când fugeau ei... Domnul a făcut să cadă din cer peste ei nişte pietre mari... cei ce au mu-
rit de pietrele grindinei au fost mai mulţi decât cei ucişi cu sabia de copiii lui Israel“ (Ios. 10: 11). 
„Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul 
împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea îi vor birui“ (Apoc. 
17: 14).

Citesc aceste materiale, bazate pe fapte reale, şi mă gândesc: cum aş fi procedat eu în acea luptă 
duhovnicească? Toţi cei care, „nu pentru slavă şi onoare“, I-au rămas credincioşi lui Isus au intrat în 
slava Lui, slavă veşnică, ca eroi ai credinţei, după cum zice Domnul: „Cel ce va birui, va moşteni aceste 
lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu“ (Apoc. 21: 7). 

Citind această carte, creştinii adevăraţi vor întreba neapărat „de drumul Sionului, îşi vor întoarce 
privirile spre el, şi vor zice: «Veniţi să ne alipim de Domnul, printr-un legământ veşnic care să nu fie 
uitat niciodată!»“ (Ier. 50: 5).

Slujitorii Comunităţii regionale Siberia:

Istoria bisericii CEB din anii 1920-’30 ai secolului trecut ne previne pe toţi: cât de periculos e a lărgi 
funcţiile Bisericii ca organism spiritual, ca Trup al lui Hristos! Această culegere ne ajută pe toţi creştinii 
de astăzi

— să vedem mai clar graniţa dintre împuternicirile şi obligaţiile celui mântuit ca membru al biseri-
cii, pe de o parte, şi, pe de alta, împuternicirile şi obligaţiile lui ca cetăţean al statului;

— să înţelegem mai lucid scopul perfid al privilegiilor propuse de lume atât bisericii în general, 
cât şi membrilor ei aparte;

— să conştientizăm că punctele de contact dintre biserică şi stat sunt o sferă a pericolului sporit. 
Materialul publicat vine să avertizeze tânăra generaţie de slujitori să nu se lase ademeniţi de căile 

periculoase ale secularizării bisericii.
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Istoria de 140 de ani a bisericii CEB din Rusia este excepţională. Te opreşti uimit în faţa acestei panora-
me istorice: biserica creştinilor renăscuţi, doborâtă, se pare, în perioada „marii terori“ (anii 1937-1938), peste 
câteva decenii, în anul 1961, se ridică deodată şi învie sub ochii prigonitorilor precum Samson când îşi re-
căpătase puterea. Şi nu numai că învie, ci şi, ducând o luptă biruitoare, ajunge a fi liberă şi independentă 
de lume. Acest fenomen e o minune istorică! Care e secretul acestei puteri de neînvins? 

Ne provoacă o adâncă durere raţionamentele greşite ale unor credincioşi, iar uneori şi ale unor slu-
jitori: „Istoria nu ne prea foloseşte... Destul să tot privim înapoi, trebuie să ne concentrăm asupra zidirii“.

Neemia — ziditor priceput şi temător de Dumnezeu, — ardea de dorinţa de a zidi Ierusalimul dă-
râmat. Dar cu ce a început reconstrucţia cetăţii? „Am ieşit noaptea... uitându-mă cu băgare de seamă la 
zidurile dărâmate ale Ierusalimului şi la porţile lui arse de foc“ (Neem. 2: 13). Cu ce scop a făcut-o? Ne 
putem imagina doar parţial ce durere chinuitoare îl copleşea pipăind, la lumina lunii, grămezile de pietre 
carbonizate ale Sionului. Multe lacrimi a vărsat, probabil, pe aceste ruine... Slujitorul lui Dumnezeu cerceta 
cu multă minuţiozitate cetatea dărâmată, a examinat chiar şi crăpăturile unde nu mai putea trece vita de 
sub el (vers. 14). Neemia cunoştea cauza tragediei lui Israel. El ştia că sub aceste ruine sunt înmormântate 
păcatele scârboase şi nelegiuirile comise de părinţi, anume ele erau cauza dezastrului (Is. 5: 24-26). Şi de 
aceea zidirea Ierusalimului a început nu cu critică şi ocări la adresa împăraţilor Babilonului, care ruinaseră 
cetatea, ci cu pocăinţă şi cu întoarcerea la izvorul prim — la Sfânta Scriptură (Neem. cap. 8). Neemia ştia 
cu ce să înceapă restabilirea şi cum să zidească.

Cercetarea atentă şi aprofundată a căilor pline de durere ale bisericii, analiza minuţioasă a vieţii, a fap-
telor şi cuvintelor eroilor credinţei ne ajută să obţinem cunoaşterea, atât de necesară în zilele noastre, 
a principiilor biblice de zidire spirituală a bisericii. Anume această sarcină a devenit scopul colectivului 
de autori ai Secţiei istorico-analitice: a elucida istoria problemei relaţiilor biserică-stat şi a conştientiza, în 
lumina Sfintei Scripturi, această problemă de importanţă vitală pentru bunăstarea duhovnicească; a releva 
principiile biblice nestrămutate, care îi asigură bisericii puterea de a fi biruitoare în orice condiţii. 

Materialul pe care vi-l propunem nu e un manual de istorie cu expunerea consecutivă a evenimen-
telor din uniunea evanghelică şi din cea baptistă de la începutul secolului al XX-lea (slujirea lor de evan-
ghelizare multilaterală şi de mare amploare, organizarea cursurilor biblice, înfiinţarea bisericilor, activitatea 
editorială). Nu veţi găsi în această carte nici biografiile detaliate ale slujitorilor uniunilor precedente. Este 
o lucrare cu limite stricte, determinate de tema ei — „Biserica trebuie să rămână Biserică“, precum şi de 
perioada cronologică concretă — anii 1917-1937.

De ce anume această perioadă necesită atenţia noastră deosebită? De-a lungul istoriei sale de 140 de 
ani biserica evanghelică din Rusia a fost persecutată, cel puţin, 110 ani. Totuşi cel mai grav prejudiciu 
spiritual i-a fost provocat anume în anii libertăţii relative din aşa-numitul „deceniu de aur“. Prin ce s-au 
dovedit a fi periculoase acele vremuri prospere? Şi e important oare acest subiect pentru biserica con-
temporană în condiţii de viaţă tihnită, netulburată? Dar oare nu în liniştea raiului a avut loc căderea în 
păcat? Propunem atenţiei cititorilor materialul istoric privind relaţiile frăţietăţii CEB cu statul în primele trei 
decenii ale secolului trecut, material documentat din surse autentice şi sigure. Această culegere este rodul 
căutărilor şi cercetărilor de ani de zile.

Materialul propus e alcătuit astfel, încât principalele evenimente istorice sunt comentate de înte-
meietorul şi conducătorul de mulţi ani al frăţietăţii UIB CEB, Ghennadi Konstantinovici KRIUCIKOV. 
Dumnealui n-a fost un observator de la o parte, ci a fost cel pe care Dumnezeu l-a întrebuinţat pentru 
trezirea binecuvântată a bisericii CEB din zilele noastre. De-a lungul celor 50 de ani de slujire, trecând 
prin focul atacurilor diavolului, dumnealui I-a rămas credincios lui Hristos, s-a ridicat în apărarea adevă-
rului, chemându-i şi pe alţii pe calea dreaptă. Explicările frecvente ale dumnealui, bazate pe Cuvântul 
lui Dumnezeu, privind calea frăţietăţii stau, pe bună dreptate, la baza acestui material, întrucât ele eluci-
dează principiile duhovniceşti, datorită cărora Biserica s-a ridicat din ruine şi a devenit posibilă minunea 
istorică: renaşterea duhovnicească a Bisericii în epicentrul groaznicei stihii de luptă împotriva credinţei în 
Dumnezeu. Fără îndoială, aceasta este o lucrare a harului trimis de Dumnezeu ca răspuns la pocăinţa şi 
sacrificiul poporului Său.

Introducere
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Metoda cercetării şi analizei acestor materiale istorice are la bază importantul principiu biblic: „Nu este 
datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu“ (1 Cor. 5: 12-13). 
Conform acestui principiu, în viaţa noastră creştină noi nu-i judecăm pe cârmuitori, nu criticăm legile lumii 
exterioare şi nu considerăm tactica represiunilor drept cauză principală a nenorocirilor care s-au abătut 
asupra bisericii din secolul al XX-lea. Principiul evanghelic menţionat ne permite să facem o cercetare 
corectă a istoriei şi să conştientizăm că răspunzători de trăinicia şi calitatea zidirii spirituale a bisericii sunt 
slujitorii, „cei dinăuntru“: „...Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra... lucrarea fiecăruia va fi 
dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este 
lucrarea fiecăruia“ (1 Cor. 3: 10, 13).

Principiul duhovnicesc, pe care ni l-a lăsat Domnul ca poruncă: a-i judeca nu pe cei din afară, ci pe cei 
dinăuntru, — este o moştenire spirituală a frăţietăţii noastre. În perioada luptei bisericii pentru indepen-
denţa de lume şi a persecuţiilor timp de 30 de ani împotriva bisericii (persecuţii care erau o consecinţă 
a acestei lupte), Ghennadi Konstantinovici le explica credincioşilor:

Biserica lui Hristos nu are nevoie nici de schimbarea împrejurărilor exterioare, nici de o nouă 
învăţătură, ci are necesitatea de a se curăţa şi a porni pe calea împlinirii poruncilor lui Hristos 
(1 Ioan 2: 3-5; 2 Ioan 1: 9).    („Hotărârea Comitetului organizatoric privind 

activitatea antibisericească a VSEHB“, 22 aprilie 1962)

În chestiunile orânduirii bisericii, noi nu avem nicio legătură cu cei din afară. Apostolul Pavel 
zice: „Într-adevăr, ce am eu să judec pe cei din afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei 
dinăuntru? Cât despre cei din afară, îi judecă Dumnezeu“ (1 Cor. 5: 12, 13). Aşadar, datoria noastră 
sfântă e să ne curăţăm noi înşine şi să dăm afară răul din mijlocul nostru, iar judecarea celor din 
exterior trebuie să I-o lăsăm Dumnezeului celui Atotputernic. El ştie când şi cum s-o facă.

(„Dare de seamă privind munca Comitetului organizatoric 
al bisericii CEB din URSS“, 22 septembrie, 1962)

Noi nu ne pronunţăm împotriva puterii de stat — ea nu ţine de competenţa noastră nici după 
Scriptură, nici în baza legii. Ba şi prigoanele nu dăunează viitorului adevăratei biserici.

(„Memoriul Comitetului organizatoric către N. S. Hruşciov şi guvern“, 13 august 1963)

În zilele lui Hristos, când poporul preaiubit al lui Dumnezeu trăia în condiţiile nemaipomenite 
ale cotropirii romane, Isus, venind la Ierusalim, nu l-a învinuit pe cezar de neglijenţă faţă de lu-
crurile sfinte, faţă de templu, ci i-a învinuit pe slujitorii templului şi pe preoţii cei mai de seamă. 
Împăraţii nu au ajutor de sus, iar slujitorii au, poporul lui Dumnezeu are. Hristos n-a spus: „Cezar 
v-a înrobit şi a dărâmat templul...“ Nu. El a zis: „«Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.» 
Dar VOI aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari“ (Mat. 21: 13). Voi, pe care Dumnezeu v-a pus să 
vegheaţi asupra poporului Său! Voi, păstorii! Voi, cărturari şi farisei! Voi, cunoscători ai legii! 
Voi aţi făcut din templul sfânt o peşteră de tâlhari!

(Gh. K. Kriucikov, „Marea trezire a secolului XX“, 2011, p. 204)

Cauza nenorocirilor, a neorânduielilor şi înfrângerilor, pe care le-am suferit din partea lumii 
acesteia, trebuie căutată întotdeauna înăuntrul bisericii, şi nu în afara ei. Anume de aceea în prima 
petiţie a Grupului de iniţiativă către Guvern au răsunat fără echivoc, clar şi răspicat cuvintele: criza 
bisericii „e provocată de abaterea unui şir de slujitori ai ei de la învăţătura evanghelică pură“. Vina 
era a noastră! Numai necredincioşia noastră ne-a despărţit de Dumnezeu! Supunându-ne lumii în 
chestiunile duhovniceşti, am rămas fără Capul Bisericii — Isus Hristos! Aceasta a fost pierderea noas-
tră principală şi pericolul de moarte pentru viaţa spirituală, pentru mântuirea noastră. Nu lumea era 
vinovată, nu prigoanele, ci noi, slujitorii lui Dumnezeu, cărora ni s-a dat porunca să stăm de veghe cu 
fermitate, păzind casa Domnului în orice împrejurări. Iată de ce cuvântul mustrării a răsunat anume 
către fraţi. Anume alor noştri li s-a atras atenţia asupra păcatului apostaziei, căci ei erau principalii 
vinovaţi de neorânduielile şi frământările din biserică.

De câte ori au încercat unii să impună frăţietăţii noastre o altă cale, abătându-ne privirea asupra 
celor din afară! Chipurile, autorităţile „rele“, prin presiunea şi persecuţiile aplicate credincioşilor, 
sunt cauza tuturor relelor şi deci trebuie să luptăm anume cu ele, şi nu cu slujitorii apostaţi. Aceas-
ta, fraţilor, e o greşeală foarte gravă, e un vicleşug, e o tentativă de a ne sustrage de la împlinirea 
neabătută a poruncilor lui Hristos! Judecarea celor din afară trebuie să I-o lăsăm Dumnezeului 



11

celui Atotputernic, care rânduieşte şi înlătură pe cine vrea, datoria noastră sfântă e să-i judecăm pe 
ai noştri.

Şi pentru noi nu autorităţile sunt antihristul, nu Kremlinul ne este duşman, după cum ne po-
văţuiesc autorii renumiţi. Da, noi trebuie să călcăm peste toată puterea vrăjmaşului (Luc. 10: 19), 
trebuie să ne împotrivim diavolului, numai că în biserică, şi nu dincolo de hotarele ei! Dacă el a pă-
truns înăuntru şi întinează locul sfânt, dacă lucrează prin slujitorii apostaţi, atunci ne este lăsată 
porunca să ducem o luptă fără compromis cu el. Dar să ne luptăm în afara bisericii, pe teritoriul 
lui, precum şi să colaborăm cu lumea e un lucru păcătos, antievanghelic, sortit insuccesului şi duce 
la pieire. Slavă Domnului, frăţietatea noastră n-a mers niciodată pe o asemenea cale. Noi am luptat 
împotriva păcatului din biserică, n-am îngăduit lumii să stăpânească în biserică, vegheam la altarele 
Domnului, dar niciodată(!) nu ne-am atins de cârmuirea cezarului dincolo de hotarele bisericii! Şi 
Dumnezeu a fost cu noi pe această cale sfântă!  (Gh. K. Kriucikov)

TREI PERIOADE DE PERSECUŢII

În studiul de faţă, pe baza documentelor de arhivă, se analizează cauzele crizei spirituale din biserica 
CEB în anii 1920-’30 ai secolului trecut. Din Cuvântul lui Dumnezeu ştim că puterile locuinţei morţilor 
nu vor birui Biserica lui Isus Hristos (Mat. 16: 18). Însă în anii ’30 biserica, organizată structural în Uniunea 
Creştinilor Evanghelici din Rusia şi Uniunea Baptistă din Rusia, a fost surpată. Uniunile, care, către anul 
1928, numărau circa 600 000 de membri, au fost lichidate, credincioşii — risipiţi. Prigonitorii se bucurau 
deja că iată-iată vor obţine biruinţa deplină. De ce?

Această întrebare ne face să ne întoarcem la izvoarele înfiinţării bisericii CEB din Rusia şi să analizăm 
atent calea ei adesea plină de spini. După cum s-a amintit deja, de-a lungul istoriei sale de 140 de ani 
frăţietatea CEB din Rusia ţaristă şi ulterior din Uniunea Sovietică a îndurat persecuţii circa 110 ani. Aceste 
prigoane pot fi împărţite în trei perioade de bază şi fiece perioadă ne-a lăsat moştenirea sa.

Prima perioadă de persecuţii (anii 1860-1917)
Frăţietatea creştinilor renăscuţi a luat fiinţă în condiţii de represiuni necontenite şi, însoţită de ele timp 

de aproape 50 de ani, s-a consolidat structural, şi-a înmulţit rândurile. Cei dintâi martori ai credinţei vii în 
Domnul Isus Hristos — Fiodor Onişcenko, V. G. Pavlov, I. G. Reaboşapka, pre-
cum şi mulţi oameni ai suferinţei din Ghiriusî (o închisoare naturală din ţinuturile 
transcaucaziene) — au îndurat maltratări, arestări, surghiunuri, confiscarea averii.

În 1891 în Rusia Ţaristă a fost adoptată „Rezoluţia consfătuirii clerului ortodox“ 
prezidată de ober-procurorul Sinodului, POBEDONOSŢEV Konstantin Petrovici*:
„Creşterea rapidă a acestor secte (baptiste etc.) e un mare pericol pentru stat. Pentru 
toţi sectanţii trebuie emisă interdicţia de a-şi părăsi localitatea. Paşapoartele sectan-
ţilor trebuie să aibă un semn distinctiv, ca să nu poată fi angajaţi la niciun serviciu 
şi să nu li se ofere viză de domiciliu PÂNĂ CE VIAŢA ÎN RUSIA VA DEVENI INSUPORTA-
BILĂ PENTRU EI. TREBUIE SĂ LI SE IA CU FORŢA COPIII pentru a fi educaţi în credinţa 
ortodoxă“ (or. Moscova, august 1891).

După această consfătuire din 1891, în Codul Penal al Rusiei au fost introduse 
următoarele articole:

Articolul 189: Propagarea şi scrierea cărţilor religioase cu scopul de a-i atrage pe alţii se pedepseşte: 
întâia oară — cu privare de unele drepturi personale şi întemniţare de la 8 până la 
16 luni; a doua oară — cu închiderea în cetate de la 32 până la 48 de luni; a treia 
oară — cu surghiun.

Articolul 196: Răspândirea învăţăturilor eretice sau sectare ori complicitate la aceste fapte se pedepseşte 
cu deportare în Siberia, în ţinuturile transcaucaziene sau în alte locuri îndepărtate ale ţării.

În baza acestor restricţii predicatorii Evangheliei erau închişi în cetăţi, erau băgaţi în lanţuri şi deportaţi 
împreună cu familiile în Siberia, în Ghiriusî. Însă aceste suferinţe n-au făcut decât să li se călească credinţa 

* POBEDONOSŢEV Konstantin Petrovici — om de stat, unul dintre iniţiatorii politicii contrareformelor, ober-
procuror al Sinodului din 1880 până în 1905. A jucat un rol important în determinarea politicii guvernamentale 
în sfera învăţământului, în problema naţională etc. Prigonitor cumplit al eterodocşilor.

K. P. Pobedonosţev 
(1827-1907)
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şi astfel, către anul 1917, trezirea începută de Duhul Sfânt în Imperiul Rus a înmulţit rândurile frăţietăţii 
până la 100 000.

În acea perioadă biserica era o cetate de necucerit. Mărturisesc convingător în favoarea acestei afir-
maţii rapoartele prigonitorilor, caracterizându-i pe creştinii evanghelici baptişti din acea vreme ca având

[...] o structură adaptată la retragerea periodică în ilegalitate, o componenţă cristalizată pe 
baza unei reale convingeri ferme, o coeziune considerabilă şi tendinţă spre unitate, multiple tră-
sături de viaţă atrăgătoare după aspectul exterior şi, în fine, o vitalitate neobişnuită, care suportă 
cu succes presiunea energică dublă: activitatea „misionară“ a bisericii oficiale şi persecuţiile din 
partea guvernului. [...]

Analiza informaţiilor istorice ale apariţiei, existenţei şi dezvoltării bisericii CEB [...] ne duce 
la convingerea că lupta cu influenţa ei extrem de dăunătoare numai prin metode de constrângere 
administrative şi, cu atât mai puţin, activitatea misionară a bisericii ortodoxe mai „temperate“, 
nu dau, nici nu vor da, probabil, rezultate pozitive. Din contra, baptismul creşte şi cucereşte noi 
poziţii aproape că direct proporţional cu gradul de presiune.

 (ASR ISP, fond 17, inv. 125, dos. 506, f. 17-22)

Această mărturie (frumoasă şi plăcută pentru auzul creştinilor sinceri) despre biserică din raportul se-
cret al vicepreşedintelui Consiliului Afacerilor Religioase către CC al Partidului Comunist (al bolşevicilor) din 
Rusia, făcută în anul 1947, e o dovadă a conştientizării prigonitorilor că prin persecuţii şi presiune brutală 
biserica vie nu poate fi învinsă. Ea, după cum recunosc ei, „creşte aproape direct proporţional cu gradul 
de presiune“. Credincioşia faţă de Dumnezeu a creştinilor renăscuţi i-a decis pe neprieteni să recunoască 
acest adevăr evident.

M. T. Ratuşnâi
(1830-1915)

V. G. Pavlov
(1854-1924)

M. M. Korf
(1843-1936)

V. A. Paşkov
(1832-1902)

Ghiriusî. O aşezare muntoasă, izolată de civilizaţie, din ţinutul Transcaucazian,  
locul exilului creştinilor la sfârşitul veacului al XIX-lea
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A doua perioadă de persecuţii (anii 1928-1960)
Anii de persecuţii din aceste decenii nu i-au adus frăţietăţii nici zidire, nici consolidare, ci zdrobirea 

uniunilor, răpirea proprietăţii bisericeşti, micşorarea numărului de credincioşi şi înrobirea spirituală a biseri-
cii pentru multe decenii ulterioare spre „triumful celor răi“ şi spre „extirparea celor neprihăniţi“, după cum 
a caracterizat această vreme tulbure slujitorul credincios al lui Dumnezeu I. N. Şilov.

Conform datelor statistice, către anul 1928 frăţietatea CEB de pe teritoriul URSS număra aproximativ 
600 000 de membri, dintre ei circa 200 000 erau din Uniunea Baptistă.

Creştinii evanghelici şi baptişti aveau:
până în anul 1917 — 4521 localuri de rugăciune;
în anul 1928 — circa 8 000 de comunităţi.

Astfel, către anul 1926 frăţietatea CEB avea o structură bine determinată şi slujitorii visau la o „mare 
trezire“. Însă, în locul trezirii, peste numai 10 ani activitatea uniunilor a fost paralizată: cursurile biblice au 
fost desfiinţate, a fost interzisă activitatea editorială, casele de rugăciune au fost transformate în cluburi, 
cămine, magazii de cereale, depozite (din mii de comunităţi ale CEB, care funcţionau legal, au rămas, către 
începutul războiului din 1941, mai puţin de 10 în toată ţara), şiruri lungi de întemniţaţi şi-au îndreptat paşii 
spre locurile îndepărtate ale Nordului şi Siberiei.

După creşterea vertiginoasă, din anii ’20, a numărului credincioşilor, prin ţară s-a rostogolit valul zdro-
bitor, de proporţii uriaşe, al prigoanelor: din uniunile antebelice n-a rămas piatră pe piatră, iar Consiliul 
Unional al Creştinilor Evanghelici şi Baptişti (conducerea uniunii oficiale a CEB în URSS, în continuare VSEHB — 
Nota trad.), organizat în timpul războiului în cabinetele serviciilor secrete, a devenit o unealtă îndemânatică 
în mâinile celor din exterior pentru înrobirea spirituală şi nimicirea definitivă a comunităţilor CEB cu mâinile 
slujitorilor. În anul 1947 VSEHB număra 2669 comunităţi oficiale, adică aproximativ 30% din cele existente 
în 1928 şi 60% din cele de până în 1917. Totodată trebuie să luăm în consideraţie că Uniunea postbelică 
era constituită din trei curente contopite: baptiştii, creştinii evanghelici şi creştinii de credinţă evanghelică 
(penticostalii). Însă, chiar dată fiind această contopire, numărul total al comunităţilor CEB împreună cu cele 
neînregistrate s-a micşorat, în comparaţie cu anul 1928, mai mult decât de două ori.

În raportul secret, amintit anterior, al vicepreşedintelui Consiliului Afacerilor Religioase către CC 
(anul 1947) există o mărturisire uimitoare: «baptismul ... se dezrădăcinează comparativ uşor cu condiţia 
influenţei asupra lui prin o muncă bine organizată de iluminare culturală şi politică de masă». Este vorba 
de anii ’20-’30 ai secolului trecut, ani trişti pentru frăţietatea CEB, când au fost surpate ambele uniuni. 
Bizuindu-se pe succesul său, ateismul îşi vedea acum sarcina de „a reduce la minimum“ şi în anii ulteri-
ori viaţa bisericii „cu mâinile centrului de conducere“:

Pornind de la această premisă, Consiliul Afacerilor Religioase vedea şi vede drept sarcină 
a sa: făcând uz de mijloacele specifice ale baptismului însuşi, cu mâinile centrului de conducere 
al acestuia, să reducă la minimum particularităţile extravagante, indicate mai sus, ale bisericii şi, 
după posibilităţi, s-o niveleze cu alte culte. Consiliul ţine cont de posibilitatea teoretică de apa-
riţie, pe acest temei, a unei sciziuni noi, care să tindă a păstra „curăţia“ baptismului tradiţional, 
dar consideră că această sciziune presupusă poate fi ignorată, având în vedere că ea nu poate 
lua naştere în timpul apropiat, iar dacă va apărea totuşi, va fi extrem de mică.

Ca rezultat al activităţii centrului religios baptist VSEHB pe principiile indicate mai sus, 
trăsăturile caracteristice ale bisericii CEB în prezent sunt următoarele:

1. Au fost dezrădăcinate complet aşa-numitele tendinţe „antimilitariste“ care dominau mai înain-
te, adică refuzul de a face serviciul militar cu arma în mână. Drept ilustrare a acestei situaţii e parti-
ciparea practic generală a baptiştilor supuşi serviciului militar la Războiul pentru Apărarea Patriei 
şi activitatea patriotică desfăşurată pe larg în comunităţi, care nu încetează nici până în prezent. [...]

3. Se reduc la minimum şi toate particularităţile extravagante ale comunităţilor evanghelice. [...]
4. Această linie, care schimbă şi care a schimbat deja în mod radical exteriorul precedent al sec-

tei, este realizată consecvent şi exact de VSEHB prin „prezbiterii superiori“ din republici şi regiuni 
(analogici mitropoliţilor şi episcopilor din biserica ortodoxă), prin organul de presă al VSEHB — 
revista „Братский вестник“ („Vestitorul frăţesc“) — şi cu ajutorul circularelor VSEHB-ului, adre-
sate comunităţilor locale... (ASR ISP, fond 17, inv. 125, dos. 506, f. 17-22. v. infra, Partea III, p. 149)

În document se face bilanţul activităţii de 20 de ani a serviciilor securităţii privind destrămarea frăţie-
tăţii CEB (1926-1946). Sunt scoase în evidenţă schimbările radicale ale principiilor orânduirii bisericeşti, pe 
care, începând din anii ’20, au reuşit să le facă în biserică „cu mâinile centrului de conducere“.
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Introducere

Aşadar, anul 1926 a pus începutul „schimbărilor radicale“ în istoria bisericii CEB, schimbări care au 
continuat până în anul 1961.

A treia perioadă de persecuţii (anii 1961-1989)   
Biserica trezită şi renăscută, ocrotită de Domnul, a străbătut cu biruinţă această cale de 30 de ani de 

prigoane. Calea renaşterii i-a adus frăţietăţii creşterea rândurilor, restabilirea principiului separării biseri-
cii de stat, pierdut de predecesori, restabilirea supremaţiei lui Hristos în biserică. Inimile urmaşilor sinceri 
ai lui Hristos au răspuns cu bucurie la apelul la sfinţirea generală, lucru care a contribuit la restabilirea 
principiilor adevăratei zidiri duhovniceşti a bisericii. În condiţii de persecuţii îndelungate frăţietatea a că-
pătat din nou independenţa de lume şi a trecut pe deplin sub stăpânirea Capului Bisericii — Hristos.

Ateismul a apreciat trezirea frăţietăţii drept ameninţare a poziţiilor sale în biserică şi şi-a concentrat 
toate eforturile spre a o înăbuşi. Însă exodul din robia duhovnicească în libertatea lui Hristos a fost început 
de Domnul, de aceea „oştirea lui faraon cu care şi călăreţi“, care au pornit să-i urmărească pe cei răscum-
păraţi, n-au putut opri mersul biruitor al bisericii vii. Domnul era în fruntea poporului Său şi i-a risipit pe 
prigonitori, supraputerea ateistă s-a destrămat, iar frăţietatea trezită continuă şi astăzi să mărturisească 
lumii că Biserica e o Împărăţie care nu este din lumea aceasta, fiindcă e de provenienţă Dumnezeiască.

Astfel, din 1961 a început a doua etapă a schimbărilor radicale în viaţa bisericii CEB din secolul al XX-lea.
În anul 1965 preşedintele Consiliului Afacerilor Religioase scria în „nota-raport“ secretă, adresată şefului 

statului, A. I. Mikoian:
Rascolnicii nu au apărut întâmplător. E un fenomen legic în mişcarea sectară. Conducerea 

birocratică, statutul VSEHB, persecuţiile — toţi aceşti factori, ca nişte catalizatori, accelerează 
procesul şi stimulează sciziunea. 

Ce reprezintă biserica baptistă? Să vedem care e componenţa ei. Copii în ea nu sunt, tineri 
nu sunt, bărbaţi sunt puţini, ba şi aceia — înaintaţi în vârstă. Sunt doar femei şi îndeosebi — 
văduve. Ea este, aş zice, ca un trib ce degenerează. Ei nu au puteri, s-au epuizat. Totul e în 
descreştere, slăbeşte şi piere. [...] Dar pretutindeni se găsesc fanatici. S-au găsit şi aici oameni 
care nu vor ca biserica să moară. Ei vor să salveze mişcarea sectară. Vor să-şi întinerească 
componenţa, contează pe tineret. Sarcina lor primordială e a propaga religia, a pleca prin alte 
comunităţi, a înrola noi adepţi. Îi împiedică viaţa sovietică. Însuşi modul de viaţă sovietic îi îm-
pinge spre ateism, iar ei se tem de legăturile cu lumea. De aici vine nerecunoaşterea autorităţilor, 
apelurile de a nu se supune legilor, refuzul de a se legaliza.  (ASFR, fond 6991, inv. 4, dos. 169)

[...] Comitetul organizatoric îi cheamă pe credincioşi să refuze înregistrarea asociaţiilor re-
ligioase la organele puterii. „Mântuirea noastră — zic ei — nu depinde de înregistrare. Numai 
comunităţile neînregistrate realizează realmente principiul separării biserici de stat şi nu acceptă 
legăturile cu autorităţile lumeşti. Trebuie smulsă veriga legăturii nelegiuite a statului cu biserica“.

Organele de stat, bineînţeles, nu pot recunoaşte, ca fiind legală, activitatea baptiştilor-rascol-
nici, care au un astfel de program.

Vorbind la general, noi nu suntem contra schismelor în organizaţiile religioase. E o ches-
tiune ce le priveşte. Dar vorba e: care sunt motivele schismei şi, totodată, ce scopuri se pun? 
Iniţiatorii schismei din secta CEB, după cum ne demonstrează faptele lor, îşi pun scopuri cu 
care nu putem fi de acord nicidecum. Din punct de vedere politic, persoanele care sunt acum 
în fruntea Comitetului organizatoric al rascolnicilor nu ne inspiră încredere şi de aceea nu pot 
deţine posturi de conducere în organizaţiile religioase până când nu-şi vor schimba modul de 
gândire şi nu vor renunţa la activitatea ilegală. [...]

Organele locale şi Consiliul Afacerilor Religioase de pe lângă Consiliul Miniştrilor al URSS, 
conform directivelor CC al PCUS, iau măsuri de curmare a activităţii ilegale a organizaţiilor 
baptiste. Creşterea numărului de baptişti-rascolnici a încetat... Totuşi activitatea Comitetului orga-
nizatoric continuă... Consiliul i-a avertizat că vor fi traşi la răspundere în caz de îşi vor prelungi 
activitatea ilegală. Însă Comitetul organizatoric ignoră avertizarea noastră.

După cum se ştie, persecuţiile împotriva religiei, represiunile credincioşilor n-au dus nicioda-
tă la scăderea religiozităţii în mijlocul populaţiei, dimpotrivă, au avut un efect contrar. Această 
legitate e adevărată mai ales cu privire la sectanţi, care îşi pot adapta activitatea la orice con-
diţii. Ei s-au deprins să acţioneze astfel încă pe vremea ţaristă, în condiţii de persecuţii drastice 
din partea bisericii ortodoxe ruse şi a guvernului ţarist. E de menţionat şi faptul că predicatorii 
sectanţi îşi pregătesc din timp membrii pentru activitate în condiţii de persecuţii:
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„De acum înainte biserica trebuie să fie organizată după alte principii — zic ei. — Aceste 
principii noi sunt destinate să facă viaţa bisericii invulnerabilă pentru orice prigoane şi pentru 
închiderea caselor de rugăciune. Noua organizare a bisericii nu va permite persecuţiilor să-i 
pricinuiască nicio daună acesteia, dimpotrivă, ele vor întări puterea duhului ei. În condiţii de 
prigoane nu vor fi nici lăcaşuri bisericeşti, nici case de rugăciune. În asemenea împrejurări bi-
serica va trăi în felul următor: unde se vor aduna doi sau trei credincioşi, acolo va fi biserică. 
Ei trebuie să aleagă din mijlocul lor o persoană în rolul de păstor, pe care ceilalţi trebuie să-l 
asculte. Şi o astfel de biserică va fi plăcută lui Dumnezeu de o mie de ori mai mult decât ceea 
care are lăcaşuri şi case de rugăciune. «În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi 
pălmuiţi, când aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul 
acesta este plăcut lui Dumnezeu.» Fiţi plini de bărbăţie în timpul prigoanelor ce ne aşteaptă“.

Toate acestea ne fac să chibzuim asupra metodelor de luptă contra învăţăturilor sectanţilor. 
Fără îndoială, e mai uşor a produce o lovitură împotriva localurilor bisericeşti şi purtătorilor 
ideilor religioase decât a învinge aceste idei. Puterea e în mâinile noastre, în mâinile noastre 
e aparatul de constrângere şi s-ar putea, probabil, într-un timp relativ scurt, să închidem toate 
bisericile şi casele de rugăciune, numai că credinţele religioase ale oamenilor nu se vor stinge 
din această cauză.  (27 martie 1965)  (ASFR, fond 7523, inv. 109, dos. 417, f. 79-142)

NECREDINCIOŞIA NE SORTEŞTE LA ÎNFRÂNGERE

„Persecuţiile nu pricinuiesc nicio daună viitorului bisericii adevărate“ — e o afirmaţie de netăgăduit. 
Cunoaştem acest adevăr din Sfânta Scriptură: „Scoală-te, crivăţule! Vino, vântule de miazăzi! Suflaţi peste 
grădina mea, ca să picure mirosurile din ea! — Să intre iubitul meu în grădina lui, şi să mănânce din 
roadele ei alese!“ (Cânt. 4: 16). Vânturile nordice ale prigoanelor îi aduc întotdeauna bisericii adevărate 
aromele sacrificiului, mireasma iubirii, propăşirea vieţii duhovniceşti, creşterea numărului de creştini sinceri 
şi fideli Domnului — şi toate acestea „sunt direct proporţionale cu gradul de presiune“.

Însă persecuţiile contribuie la creşterea duhovnicească a bisericii doar în cazul când ea e într-o stare 
spirituală cuvenită. Biserica apostolică, umplută de putere de sus, răspândea mireasma lui Hristos în orice 
loc. Când peste biserica de la Ierusalim s-au abătut mari prigoane, credincioşii, risipindu-se, „mergeau din 
loc în loc, şi propovăduiau Cuvântul“ (Fapt. 8: 1-4), „Biserica... în toată Iudeea... cu ajutorul Duhului Sfânt, 
se înmulţea“ (Fapt. 9: 31). Prigoanele mari contribuiau la o mare evanghelizare şi la creşterea bisericii.

Lanţurile apostolului Pavel „au lucrat la înaintarea Evangheliei“: „Şi cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi 
de lanţurile mele, au şi mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu“ (Filip. 
1: 14). Biserica umplută de Duhul Sfânt a fost o biserică misionară în orice împrejurări.

Când biserica este curată şi e umplută de Duhul Sfânt, atunci a prigoni adevărul înseamnă a-l întări, 
a-i strâmtora pe credincioşi înseamnă a-i înmulţi. Orice armă făurită împotriva ei va fi fără putere.... În 
mijlocul ameninţărilor şi prigoanelor Biserica lui Dumnezeu n-a încetat niciodată să mărturisească despre 
Hristos. Ca în perioada apostolică, ea striga întotdeauna în rugă către Domnul: „Şi acum, Doamne, uită-Te 
la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala“ (Fapt. 4: 29)!

Nu apostolii cereau izbăvire aflându-se în lanţuri pentru Cuvântul lui Dumnezeu, ci cei care ţi-
neau arma în mână şi aveau cheile temniţei îi întrebau pe întemniţaţi: „Ce trebuie să facem ca să fim 
mântuiţi?“ Iată puterea sabiei duhovniceşti cu două tăişuri, cu care erau înarmaţi apostolii.

(„Foaia frăţească“, 1971, nr. 5-6)

Acest adevăr a fost confirmat de-a lungul întregii vieţi a frăţietăţii CEB. L-a recunoscut chiar şi lu-
mea, dispusă duşmănos faţă de Hristos. Începând din timpul monarhiei şi până la persecuţiile din anii 
’60-’80 ai secolului al XX-lea, neprietenii mărturiseau despre creşterea rândurilor bisericii în timpul prigoanelor.

În anul 1923 a fost răspândită o „Scrisoare circulară a CC al PC(b)R «Cu privire la atitudinea faţă de 
organizaţiile religioase»“ (Un fragment mai amplu din această Scrisoare circulară e inserat în «Supliment»):

CC decide: [...]
pct. 6) a le explica membrilor de partid că succesul nostru în lucrarea de destrămare a bisericii 

şi dezrădăcinare a prejudecăţilor religioase depinde nu de persecuţiile împotriva credincioşilor (ele 
nu vor face decât să întărească prejudecăţile religioase). [...]

Secretarul CC — I. Stalin    16 august 1923
(ASRN, fond 1, inv. 2, dos. 245, f. 265) v. infra, „Supliment“, p. 402



16

Introducere

Daţi atenţie semnăturii de pe această scrisoare circulară, adoptată pe când Lenin era încă în viaţă. După 
această dispoziţie, în ziarul „Известия“ („Ştiri“) al Biroului siberian al CC PC(b)R a urmat imediat explicaţia:

„Datorită prigoanelor, numărul sectanţilor a început să crească rapid şi, ascunzându-se de 
felurite persecuţii, ei au pus temelia unei organizaţii clandestine durabile şi consecvente precum 
secta baptiştilor. [...] În pofida persecuţiilor din partea guvernului, secta baptiştilor a devenit 
o organizaţie trainică în toată Rusia şi îşi lărgeşte neîncetat activitatea.

Vom fi nevoiţi să opunem puterii organizate, consecvente şi dârze a sectanţilor puterile noas-
tre încercate, întrucât [...] măsurile represive aici nu numai că nu vor avea efect, ci vor fi chiar 
dăunătoare. [...] Toată lupta cu sectarismul trebuie dusă în mod planificat, intensiv (altfel duşma-
nul ne-o va lua înainte), cu un mod de tratare deosebit de prudent acolo unde partea majoritară 
a comunităţii o constituie sectanţii în vârstă, care se simt, într-o oarecare măsură, «revoluţio-
nari», oameni care au suferit pentru dreptate şi al căror trecut e legat de toată istoria întune-
cată a sectarismului din timpul oprimării ţariste. Numai cu o astfel de tactică şi cu asemenea 
tratări se poate obţine succes în lupta cu propagarea sectarismului. Represiunile nu vor ajuta“.

(«Известия» [„Ştiri“], Biroul Siberian al CC PC(b)R, nr. 63, 1923, septembrie) v. „Supliment“, p. 402

De ce totuşi persecuţiile din anii ’30-’50 i-au adus bisericii nu aroma vieţii duhovniceşti, ci mirosul greu 
al morţii şi nimicirea a două uniuni numeroase? Oare în anii ’30 ateismul avea o mai mare ură împotriva cre-
dincioşilor CEB, mai multă experienţă în ce priveşte represiunile decât în anii ’60? Încercându-şi asupra cre-
dincioşilor frăţietăţii noastre trezite toată forţa presiunii, prigonitorii, în cel de al 50-lea an de existenţă a su-
praputerii ateiste, au fost nevoiţi să-şi recunoască neputinţa: „Puterea e în mâinile noastre, în mâinile noastre 
e aparatul de constrângere şi s-ar putea, probabil, într-un timp comparativ scurt să închidem toate biserici-
le şi casele de rugăciune, numai că credinţele religioase ale oamenilor nu se vor stinge din această cauză“.

Din ce cauză neprietenii lui Hristos au reuşit să învingă frăţietatea CEB la începutul veacului al XX-lea?
Ghedeon, al cincilea judecător în Israel, cugeta: de ce Numele Domnului a ajuns de ocară şi care sunt 

cauzele cotropirii Israelului? În anii grei de subjugare, pe când, ascunzându-se de madianiţi, bătea grâu în 
teasc, i s-a arătat îngerul Domnului şi i-a zis: „«Domnul este cu tine, viteazule!» Ghedeon i-a zis: «Rogu-te, 
domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toa-
te minunile acelea pe care ni le istorisesc părinţii noştri când spun: „Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?“ 
Acum Domnul ne părăseşte, şi ne dă în mâinile lui Madian!»“ (Jud. 6: 12-13).

Analizând viaţa poporului său, Ghedeon îşi dădea seama că biruinţele minunate îl însoţesc pe Israel 
numai atunci când Dumnezeu este în mijlocul lui şi când El este Căpetenia lui. La fel şi Iosua îi îmbărbăta 
pe bătrânii lui Israel: „Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mari şi puternice; şi nimeni până în ziua 
aceasta, n-a putut să vă stea împotrivă. Unul singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul, Dum-
nezeul vostru, lupta pentru voi, cum v-a spus“ (Ios. 23: 9-10).

Poporul lui Dumnezeu trebuie să posede o putere mai mare decât toţi fiii răsăritului! De ce atunci madi-
aniţii „tăbărau în faţa lui, nimiceau roadele ţării până spre Gaza; şi nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici 
boi, nici măgari... Israel a ajuns foarte nenorocit...“ (Jud. 6: 3-6)? De ce duşmanul a biruit? Care e cauza marii 
sărăcii spirituale şi materiale a poporului ales în ţara făgăduinţei, în ţara unde curgea lapte şi miere?! Căutând 
răspuns la aceste întrebări, Ghedeon a ajuns la concluzia dreaptă: „Acum Domnul ne părăseşte, şi ne dă în 
mâinile lui Madian!“ (vers. 13). De ce? Deoarece „copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului» (Jud. 6: 1). 
Când poporul lui Dumnezeu, abătându-se de la adevăr, se pleacă sub jugul străin împreună cu cei nelegiuiţi, 
Dumnezeu îl părăseşte. „Iar acolo unde nu este Dumnezeu, se sfârşeşte totul. Nici Templu nu e, dacă nu este 
Dumnezeu în el! Nici sufletul omenesc n-are nicio valoare fără Dumnezeu!“ („Foaia frăţească“, 1996, nr. 4)

Domnului I-a plăcut întristarea inimii lui Ghedeon pentru destinul poporului său şi durerea lui pentru 
slava lui Dumnezeu călcată în picioare: „Domnul S-a uitat la el, şi a zis: «Du-te cu puterea aceasta pe care 
o ai, şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?»“ (vers. 14).

Încă pe la mijlocul anilor ’50 ai veacului trecut Ghennadi Konstantinovici Kriucikov s-a umplut de râvnă 
pentru slava lui Dumnezeu, batjocorită şi umilită, şi, asemenea lui Ghedeon, se ruga şi Îl întreba pe Dom-
nul care sunt cauzele stării dezastruoase a frăţietăţii, lucru despre care spunea ulterior:

„De ce, în decursul întregii noastre istorii, din momentul cotiturii istorice de la începutul se-
colului trecut, biserica a suferit de multe ori fiasco? Noi am căutat motivul care duce la un sfâr-
şit atât de trist şi l-am văzut în faptul că slujitorii uniunilor precedente ale CEB s-au abătut de 
la căile Domnului şi au dus tot poporul lui Dumnezeu la starea de împotrivire Duhului Sfânt...
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Care porunci ale lui Dumnezeu au fost încălcate? Unde s-a dat dovadă de necredincioşie faţă de 
El? Am adunat fărâmă cu fărâmă faptele istorice, l-am căutat pe fiecare dintre cei ce mai rămăseseră 
în viaţă păstrând adevărul lui Dumnezeu, ca să aflăm istoria veridică. Eram datori s-o facem, deoarece 
s-a spus: „Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm, şi să ne întoarcem la Domnul“ (Plân. 
3: 40). Au trecut decenii până ce am găsit adevărul. Şi, spre adânca noastră durere, am descoperit că 
încă în anii ’20-’40 la temelia casei lui Dumnezeu, a frăţietăţii evanghelico-baptiste, a fost pusă di-
namită de mare putere cu scopul de a surpa principiile şi tăria Bisericii lui Hristos, ca să se facă 
spărturi în zidul casei lui Dumnezeu. Domnul căuta „un om care să înalţe un zid, şi să stea în mijlocul 
spărturii înaintea Mea pentru ţară...“ (Ezec. 22: 30). 

În ce constă esenţa acestui adevăr, pe care l-am căutat decenii? Care abateri de la adevăr din anii 
’20-’30 au devenit acea „dinamită de mare putere“? Cine a pus-o? Poartă răspundere pentru aceasta slujitorii?

„Voi aminti ceea ce am spus în repetate rânduri: e o greşeală a crede că toate nenorocirile popo-
rului lui Dumnezeu au început cu publicarea „Regulamentului“ şi a „Directivelor“ în 1960. Slujitorii 
superiori au căzut în dependenţă de organele de stat nu din anii ’60, ci de la începutul secolului!

Deja în anul 1905, la Petersburg, fraţii [...] au înfiinţat primul partid politic. [...] Ultimele două 
Congrese Unionale ale creştinilor evanghelici — al IX-lea şi al X-lea din anii 1923 şi 1926 — şi-au 
desfăşurat lucrările după programul aprobat din timp de organele centrale ale puterii. [...]

Abaterea de acum un secol a slujitorilor celor două uniuni ale noastre este o pată întunecoasă pe 
hainele bisericii renăscute a CEB. Prin o simplă amintire a istoriei nu vei şterge aceste pagini negre. 
Numai Domnul poate să le spele cu sângele Său. [...] Istoria noastră e împovărată greu de trădarea şi 
de colaborarea conducătorilor uniunii evanghelico-baptiste cu cei din exterior: Dumnezeu ne porun-
ceşte să ne eliberăm de acest păcat.“ (Din darea de seamă a lui Gh. K. Kriucikov la congres, Tula, 2001)

În culegerea de faţă veţi lua cunoştinţă de documente care dovedesc veridicitatea acestor afirmaţii 
ale lui Ghennadi Konstantinovici, făcute la congresul frăţietăţii.

TACTICA DESTRĂMĂRII BISERICII

La începutul anilor ’20 ai secolului trecut puterea ateistă a adoptat hotărârea de a doborî frăţietatea 
CEB prin metoda tacticoasă de dezmembrare a ei dinăuntru:

„A pune capăt sistemului de represiuni administrative locale, a nu împiedica înregistrarea 
comunităţilor sectante, dându-le posibilitate să se legalizeze, ca să fie în câmpul nostru vizual. 
Centrul atenţiei în munca organizaţiilor de partid şi a organelor GPU trebuie să fie destră-
marea lor din interior, scindarea în grupuri separate şi înăsprirea luptei în interiorul sectei“. 
(Circulara nr. 673/s a Biroului Siberian al CC PC(b) cu privire la noua tactică de luptă contra 
sectarismului din 16 iulie 1923) ASRN, fond. П-1, inv. 2, dos. 245, f. 188) v. „Supliment“, p. 265

„Lupta cu sectele şi cu creşterea influenţei lor... a ajuns la un grad de represiune atât de 
mare, încât, drept consecinţă, vedem trecerea sectanţilor în ilegalitate. [...] În felul acesta, în 
jurul sectanţilor se creează o aureolă de martiriu ca fiind prigoniţi de Puterea Sovietică. [...] 
Lupta noastră împotriva sectelor trebuie să fie îndreptată spre destrămarea lor din interior şi 
spre scindarea în grupuri separate, ceea ce se poate realiza, desigur, numai dispunând de o reţea 
de informatori bine organizată“. (Directiva nr. 476/s din 28 iunie 1923 a Reprezentantului Pleni-
potenţiar al OGPU în Siberia către şefii secţiilor guberniale ale GPU)

(ASRN, fond. П-1, inv. 2, dos. 372, f. 24) v. infra, „Supliment“, p. 265

Credincioşia faţă de Dumnezeu, manifestată în trecut de către creştinii persecutaţi, îi reţinea pe atei 
de la aplicarea tacticii de represiuni, pentru că frăţietatea CEB avea o experienţă de 50 de ani de activitate 
în ilegalitate. Persecuţiile sunt un mediu obişnuit pentru creştini. Da, „represiunile nu vor ajuta“. Iată de ce 
a fost adoptată hotărârea de a se recurge la tactica destrămării bisericii din interior.

Despre rezultatele nefaste pentru biserică ale acestei munci se poate judeca, într-o oarecare măsură, 
citind proceselе-verbale ale Comisiei antireligioase de pe lângă CC al PC(b)R cu menţiunea „Strict secret. 
A se păstra în taină“:
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26 iunie 1923:
а) A-l însărcina pe N. POPOV să utilizeze în presă toate materialele care îi compromit pe sectanţi 

din punctul de vedere al tendinţelor antimilitariste.
b) A însărcina GPU să intensifice munca de destrămare a sectelor. 

22 noiembrie 1924:
S-A AUDIAT:  Despre sectanţi.
S-A DECIS:  [...]
c) A însărcina OGPU să lucreze în mijlocul sectanţilor în direcţia dezmembrării lor după indiciul 

de clasă. [...]
f) A însărcina OGPU să ia măsuri de desfiinţare şi neîngăduire a cercurilor religioase de sectă 

pentru tineret.
g) A recunoaşte că activitatea predicatorilor religioşi, inclusiv a celor ce aparţin sectelor, poate 

fi desfăşurată fără permisiune doar în limitele parohiei lor. Iar pentru ţinerea predicilor, a discur-
surilor tematice speciale etc. în afara limitelor parohiei lor predicatorii trebuie să aibă o autorizaţie 
corespunzătoare [...]  (v. infra, „Supliment“, p. 260)

Să dăm atenţie cel puţin unui punct din programul de destrămare a bisericii: „A însărcina OGPU să 
lucreze în mijlocul sectanţilor în direcţia dezmembrării lor după indiciul de clasă“ (22.11.1924). 

Cei din exterior au introdus în mediul frăţietăţii CEB principiul admiterii limitate în rândurile membrilor 
bisericii: a-i boteza pe muncitori şi ţărani se admite, iar dacă candidatul de membru al bisericii a fost în 
trecut negustor sau aristocrat — nu se admite, fiindcă în asemenea caz bisericii i se va anula actul de 
înregistrare. Zidirea bisericii după „indiciul de clasă“ nimicea esenţa ei duhovnicească — de a fi Trupul lui 
Hristos, în care „nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte 
bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus“ (Gal. 3: 28).

În petiţia celei de a treia comunităţi baptiste de la Moscova către Comitetul Executiv Central din RSFSR 
(CECR), în legătură cu confiscarea localului de rugăciune, citim:

„Lipsa elementelor burgheze în componenţa comunităţii e o dovadă convingătoare că în biserică 
nu se adună persoane care să se ţină de religie şi să o susţină dintr-o pungă doldora cu scopul de 
a forma o opoziţie legală faţă de Puterea sovietică“ (8.11.1928). (v. infra, „Supliment“, p. 317)

În anul 1931 Ivan Veniaminovici Karghel îi scria lui Iak. Iak. Jidkov:

„Am să vă explic din ce cauză nu îndrăznesc să semnez chestionarul pe care mi l-aţi propus... 
El e îmbibat de duhul vremii. El vrea să descopere cine ai fost tu, dragul meu, până la renaşterea 
spirituală, ba încă cine au fost părinţii tăi. Dacă tatăl tău sau tu însuţi aţi fost cumva negustori, 
atunci starea ta de membru a pierdut orice preţ, ca şi cum n-ai aparţine acum Domnului; şi vai 
de tine, fiule, dacă tatăl tău a fost ofiţer în armatele anterioare; însă ferice de tine, dacă se va 
afla că tatăl tău a fost în Armata Roşie. Dar o grozăvie şi mai mare e dacă părinţii tăi sau tu 
însuţi aţi fost moşieri. E un păcat pentru care nu există iertare.

O, vai de tine, membru al unei astfel de comunităţi evanghelice.
Vă întreb înaintea lui Dumnezeu: aceasta e Biserica despre ai cărei membri Capul ei zice: 

chiar dacă cineva a făcut în trecut păcate şi fapte urâte, «nu-Mi voi mai aduce aminte de păca-
tele şi fărădelegile lor» (Evr. 8: 12)?“ (v. infra, Partea II, pp. 99-101) 

În anii ’20 comunităţile CEB creşteau rapid, dar nu numai din contul vestirii Evangheliei. „Creşterea“ 
comunităţilor era, într-o mare măsură, artificială, adesea noii „fraţi“ erau departe de etalonul sfinţeniei.

„Biserica este supusă marelui pericol «de a deveni mireană», de a deveni o biserică laică, 
e expusă pericolului de a se amesteca cu lumea“, — au declarat creştinii evanghelici.

(Revista «Христианин» [„Creştinul“], 1927, nr. 8, p. 31) 
„După cel de al VIII-lea congres... toate bisericile s-au umplut de tineri care nu erau creş-

tini, ba nici nu aveau de gând să fie. Voiau doar să evite serviciul militar. După ei au venit şi 
tinerele“ — scria I. V. Karghel în anul 1931.  

„Ateii fixau cazurile de laicizare a comunităţilor pentru a sublinia eficacitatea activităţii lor 
şi pentru a explica anume prin ea ruinarea ulterioară a comunităţilor religioase, căci asupra 
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organizării unor astfel de comunităţi muncea febril Comisia antireligioasă. Pe deasupra, în anii 
’20 a avut loc o înnoire a componenţei comunităţilor CEB, unde credincioşii generaţiei mai 
în vârstă, care rezistaseră în condiţiile aspre de persecuţii din perioada ţaristă, alcătuiau deja 
o parte neînsemnată şi nu puteau crea atmosfera generală în comunităţi. În schimb, creştea par-
tea adepţilor «creştinismului comod», a aşa-zişilor «economişti», care frecventau rar adunările, 
citeau formal Sfânta Scriptură, fără vreun sentiment de pietate, şi nu manifestau râvnă misionară. 
«De jos» venea un torent puternic, care ştergea graniţele stricte ale credinţei şi organizării CEB 
şi o împingea spre apropierea de grijile pur pământeşti“.

 (L. M. Mitrohin, „Баптисты в советском обществе“ [„Baptiştii în societatea sovietică“], p. 10)

În anii 1923-’24 a început racolarea slujitorilor pentru a se forma o „reţea de informatori influentă“. Bise-
rica creştea numeric, dar în sânul ei, prin recrutarea la colaborare cu statul, pe neobservate, dar impetuos, 
ca nişte celule de cancer, creştea destrămarea lăuntrică.

Faptul dominaţiei celor din afară în problemele duhovniceşti a fost recunoscut de I. S. Prohanov în 
nota-raport către Comitetul Executiv Central al URSS din decembrie 1927, când au început pretutindeni 
represiunile, amendările credincioşilor pentru activitatea misionară:

„Ultimele două Congrese Unionale ale creştinilor evanghelici — al IX-lea şi al X-lea din anii 
1923 şi 1926 — şi-au desfăşurat lucrările după programul aprobat din timp de organele centrale. 
Deşi creştinii evanghelici sunt, după convingerile lor, cetăţeni pe deplin loiali faţă de Puterea Sovie-
tică şi totodată străini de orice politică, au fost nevoiţi totuşi, din anumite motive, să pună în dez-
batere la Congresele Unionale atitudinea lor faţă de Statul Sovietic şi de serviciul militar, cu toate 
că această chestiune are şi caracter politic. Şi de aceea, pentru a o traduce în viaţa comunităţilor 
locale, sunt nevoiţi să vorbească despre aceste lucruri şi să adopte hotărâri la congresele locale.

Tot aşa stau lucrurile şi cu problemele economice. Ele au fost introduse în ordinea de zi şi 
puse în dezbatere la Congresele unionale, atât la cel de-al IX-lea, cât şi la cel de-al X-lea, din 
motive absolut clare. [...] Şi, bineînţeles, odată ce ele au fost puse în dezbatere la Congresele 
unionale, creştinii evanghelici trebuie să aibă posibilitate să vorbească asupra acestor lucruri şi 
la congresele şi la adunările lor locale şi să adopte hotărâri corespunzătoare“.

(ASFR, fond 5263, inv. 2, dos. 5, f. 92-104) v. infra, „Supliment“, pp. 330-333

Congresele „şi-au desfăşurat lucrările după programul aprobat din timp de organele centrale“?! Deci cine 
conducea realmente biserica? Cum privea această stare a lucrurilor Domnul — Capul ei?!

La începutul anilor ’20 biserica liberă a CEB era o cetate de necucerit pentru lume şi era asemeni unui 
vultur ce planează în înălţimile inaccesibile. Dar, cu regret, spre sfârşitul anilor ’20 uniunile evanghelice 
au devenit „vulturi în colivii“, fiind captate în mreaja colaborării. Biserica şi-a pierdut independenţa, a de-
venit o cetate fără ziduri, o vie pustiită şi fără gard, o cetate asediată (Is. 1: 8). S-au abătut represiunile, 
iar biserica s-a dovedit a fi lipsită de apărare. Cu răbdare şi în mod metodic, a fost atins scopul pus: de 
a o destrăma din interior, —

în primul rând, prin ademenirea credincioşilor cu privilegii legislative, ca biserica să fie atrasă în soluţi-
onarea problemelor civile, politice, economice şi sociale;

în al doilea rând, prin infiltrarea în frăţietate a unei „reţele de informatori solid organizate“ şi prin raco-
larea slujitorilor, care s-au lăsat înfăşuraţi în mreaja GPU—NKVD—KGB;

în al treilea rând, prin adaptarea slujitorilor bisericii la teologia protestantismului apusean, care avea 
o experienţă păcătoasă de 300 de ani de colaborare cu statul în problemele sociale şi politice.

Din anul 1905 aceste rădăcini amare ale orânduirii neevanghelice, împrumutate de la protestan-
tismul apusean, au început a fi înrădăcinate pe câmpul mişcării evanghelice din Rusia, lucru care a şi 
contribuit la nimicirea frăţietăţii.

„Biserica, în aceste condiţii, a început să se dedea la necredincioşie. Era distrusă dinăuntru... De 
aceea a îngăduit Domnul în ţara noastră — în acest suprastat foarte puternic, care ocupă a şasea 
parte din uscat, — să se realizeze experimentul nebun de creare a unui stat ateist. Astfel societatea 
a ajuns în declin, iar biserica s-a depravat spiritual.

În timpul acela persecuţiile ajunseseră la apogeu. Poporul lui Dumnezeu s-a dovedit a fi nepregătit 
şi răzleţit. De nu S-ar fi îndurat Domnul de noi, de n-ar fi bătut El la uşa inimilor noastre până să-I 
deschidem, repet, mulţi creştini tineri n-ar fi fost astăzi aici.
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Însă, în dragostea Sa nemărginită, Dumnezeu i-a auzit pe cei ce se rugau şi gemeau cu inimile zdro-
bite din cauza lepădării de adevăr. El S-a apropiat de biserica noastră moartă, care se abătuse, a plâns 
lângă mormântul nostru precum plânsese cândva lângă mormântul lui Lazăr şi zisese: «Dezlegaţi-l şi 
lăsaţi-l să meargă!» Domnul ne-a înviat şi ne-a dat viaţă. Şi acum slujitorii noştri, care şi-au trăit în 
temniţe aproape toată viaţa conştientă, neavând un alt stagiu, decât cel al întemniţării, pot să binecu-
vânteze cu bucurie tânăra moştenire pentru a-L urma pe Domnul fără a face compromisuri cu lumea.

E foarte important să ţinem minte: dacă poporul lui Dumnezeu nu şi-ar fi plâns necredincioşia 
faţă de El, dacă nu s-ar fi pocăit pentru trădarea sa, dacă n-am fi pornit pe calea dreptăţii, atunci 
Domnul nu S-ar fi întors la noi, nu ne-ar fi umplut cu puterea de sus şi noi n-am fi putut face nimic 
în ţara noastră, ce lupta împotriva credinţei în Dumnezeu.

Dumnezeu rămâne neschimbat şi în istoria omenirii, şi în istoria universală. El «este acelaşi ieri şi 
azi şi în veci!» (Evr. 13: 8). Dar în anumite perioade istorice, când biserica, iar uneori şi ţări întregi se 
abat de la Dumnezeu, El Îşi ascunde faţa şi Se îndepărtează chiar şi de poporul Său. Totodată El ne 
aminteşte permanent că «mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea 
tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele 
voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!» (Is. 59: 1-2). După cum am mai spus, nelegiu-
irea noastră L-a izgonit pe Dumnezeu şi noi am rămas fără El, lăsaţi la bunul plac al prigonitorilor. 
Când în biserică nu este Dumnezeu, lumea ateistă ajunge la nebunie şi distruge nu numai templele, ci 
chiar şi sufletul omenesc.“    (Gh. K. Kriucikov, „Marea trezire a secolului XX“, 2011, pp. 198-199)

„Astăzi ne amintim ce nenorocire se abătuse peste frăţietatea noastră în trecutul nu prea înde-
părtat. A fost cea mai îngrozitoare nenorocire. Din cauza nelegiuirilor, în care căzuse poporul Său, 
Domnul l-a părăsit.... Lucrul cel mai groaznic nu e că eram strâmtoraţi, ci că Domnul ne părăsise. El 
nu putea să rămână în inimile trădătorilor, a celor care I-au fost necredincioşi. [...]

Cu mai mult de o sută de ani în urmă Domnul a aprins făclia Sa în ţara noastră. Dar noi ştim ce 
schimbări înfiorătoare au avut loc în anii ’20. Atunci biserica, în persoana conducătorilor ei duhovni-
ceşti, se abătuse de la adevăr şi Domnul a părăsit centrele conduse de ei. A venit o pustiire peste tot pă-
mântul. [...] Nu casele de rugăciune ni s-au luat când s-au început prigonirile, nici Bibliile, nici Evan-
gheliile. Pe Dumnezeu ni L-au luat! Cândva Dumnezeu i-a spus poporului Israel din cauza păcatelor 
lui: «...Numai o clipă dacă M-aş sui în mijlocul tău, te-aş prăpădi». Numai Moise plângea şi Îl ruga 
stăruitor pe Dumnezeu să rămână cu poporul. Restul jucau. «Poporul a şezut de a mâncat şi a băut; 
apoi s-a sculat să joace» (Exod. 32: 6). Aşa a fost şi la noi: doar unele suflete tindeau spre Domnul, 
gemeau în singurătate, neştiind ce să întreprindă, cum să se împotrivească răului pe planul întregii 
frăţietăţi, pe planul întregii biserici. Restul poporului: unii — păcătuiau, alţii — trăiau în nepăsare. [...]

Când a început trezirea, trebuia să vedem cauza principală a nenorocirii ce se abătuse peste 
poporul lui Dumnezeu. De ce au fost închise comunităţile? De ce eram atât de fără putere ca să re-
zistăm presiunii din exterior? Şi Domnul ne-a descoperit că suferim înfrângere pentru că nu este cu 
noi Cel ce zideşte, Cel care păzeşte. Nu este Dumnezeu cu atotputernicia Sa! Pentru a-L îndupleca 
să Se întoarcă la noi trebuia să ne recunoaştem aceste păcate şi să pornim pe calea pocăinţei. [...]

Şi Domnul, care este credincios făgăduinţelor Sale, a venit, S-a întors! Ne-a dat puteri să accep-
tăm nu numai închisorile, ci şi moartea! Ne-a făcut capabili să apărăm rândurile poporului lui Dum-
nezeu în cele mai grele timpuri. Cinci cârmuitori s-au schimbat în acest răstimp şi toţi strâmtorau 
poporul lui Dumnezeu, însă Domnul, prin îndurarea Sa, ne-a ocrotit. [...]

Când Domnul este cu noi, va fi asigurată biruinţa şi asupra legiunilor întunericului. În orice chip 
ar veni vrăjmaşul sufletelor omeneşti împotriva noastră cu război, el nu va prezenta niciun pericol 
pentru cei răscumpăraţi!“  („Vestitorul adevărului“, 1992, nr. 1)

Din aceste documente ale frăţietăţii şi din datele de arhivă, prezentate în această culegere, putem tra-
ge următoarea învăţătură: necredincioşia sorteşte biserica la înfrângere în timpul persecuţiilor.

Prigoanele din anii ’30-’50 s-au abătut peste uniunile noastre în vremea sumbră când activitatea lor 
a ieşit din limitele sferei spirituale. Iată de ce represiunile, în loc de înmulţire, au adus surpare, în loc de 
viaţă — moarte, în loc de trezire — înfrângere, în loc de independenţă — înrobire, după cum este scris: 
„A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea 
i-a fost mare“ (Mat. 7: 27). În anii aceia au suferit mulţi creştini neprihăniţi şi temători de Dumnezeu, însă 
adevărat este cuvântul: „Şi când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit?“ (Ps. 11: 3).
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Murind în închisori, în singurătate, cei neprihăniţi Îi rămâneau credincioşi lui Dumnezeu şi se rugau pe 
marginea mormântului pentru trezirea bisericii, se rugau ca ea „să se elibereze de influenţa din exterior“, 
ca în ea să se găsească păstori credincioşi care să-şi dea viaţa pentru oi. Ei se rugau având credinţă că 
biserica se va curăţa, prin pocăinţă, de păcatul moştenit. Dumnezeu a auzit rugăciunile şi gemetele muce-
nicilor din anii ’30 şi le-a pus în „potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor“ (Apoc. 5: 8). 
Datorită mijlocirilor sfinţilor şi a celor credincioşi până la moarte, Domnul a binevoit să trezească biserica.

La începutul anilor ’60 ai secolului trecut către slujitorii care se abătuseră de la adevăr a răsunat che-
marea la pocăinţă şi la sfinţire generală, iar în spărtura bisericii au stat copiii, ajunşi maturi deja, ai întem-
niţaţilor anilor ’30, ceea ce e foarte îmbucurător pentru creştinii sinceri.

Filele tragice din viaţa poporului lui Dumnezeu ne conving cât de nefastă e pentru biserică calea 
compromisurilor. Greşesc amarnic cei care încearcă să ne convingă că, făcând concesii în problemele du-
hovniceşti la cererea autorităţilor, vom păstra biserica. Şi greşeala aceasta e fatală. Cu necredincioşie făţişă 
faţă de Dumnezeu şi cu preţul compromisurilor e cu neputinţă a zidi lucrarea lui Dumnezeu.

În schimbul garanţiei că uniunile vor putea exista legal, puterea ateistă a obţinut ca slujitorii să adopte 
la congrese hotărâri plăcute ei, iar apoi s-a izbăvit cu perfidie de slujitori împuşcându-i şi a lichidat uniuni-
le. Numai Dumnezeu cunoaşte mormintele comune, în care zac osemintele multora dintre ei.

Astăzi istoricii încearcă să justifice calea celor din VSEHB, căutând să convingă lumea creştină că 
acei slujitori, cu preţul concesiilor, au păstrat biserica. E o interpretare evident păcătoasă a istoriei. Nu-
mai apariţia bisericii trezite, în anii când deasupra întregului popor al lui Dumnezeu a fost ridicată sa-
bia, a prelungit termenele existenţei VSEHB-ului şi a silit ateismul să-şi abandoneze pentru totdeauna 
programul „de a-l arăta la televizor pe ultimul credincios din ţară“.

NU UITAREA PĂCATELOR, CI POCĂINŢA

Auzim uneori vocile unor cercetători superficiali: „De ce să amintim aceste lucruri?“ Cineva a observat pe 
bună dreptate: „Trebuie să cunoaştem istoria nu pentru că ea a trecut, ci pentru că ne-a lăsat urmări de neşters“.

„[...] N-am atinge aceste probleme... dacă legătura ilegală dintre stat şi biserică... ar fi o chestiune 
a trecutului, care ne-ar fi lăsat doar amintiri îngrozitoare. Însă această legătură a fost trecută cu grijă 
în normele relaţiilor actuale şi... e păzită ca o moştenire preţioasă...“

(Extras din memoriul Comitetului organizatoric, 13.08.1963)

Majoritatea slujitorilor din conducerea UBR (Uniunii Baptiste din Rusia) şi UCER (Uniunii Creştine Evan-
ghelice din Rusia) au murit în închisori în anii ’30. Şi dacă odată cu moartea lor ar fi dispărut şi modul 
lor de isprăvnicie (de orânduire duhovnicească în biserică), atunci am putea spune: „Domnul să-i judece!“ 
Însă acest mod de orânduire a bisericii e viu până astăzi. Hotărârile adoptate la congresele din anii ’20 în 
problemele civile au intrat în viaţa bisericii CEB din secolul al XX-lea şi sunt în vigoare până în prezent:

„În istoria mişcării evanghelice din Rusia au fost atât biruinţe, cât şi eşecuri, au fost multe posi-
bilităţi pierdute. Mişcarea evanghelică a putut deveni o puternică mişcare socială, culturală, şi chiar 
social-politică în Rusia. Însă prigoanele şi procesele interne i-au dus pe creştinii evanghelici la izo-
lare de societate şi abia acum încep să se izbăvească de «complexul marginalităţii* sociale». [...]“

(M. V. Cerenkov, vicepreşedintele asociaţiei „Духовное возрождение“ [„Renaşterea spirituală“],
conferinţa UCEBR „140 de ani ai baptismului din Rusia“.)

„Puterea sovietică l-a împiedicat pe Prohanov să realizeze marile planuri, — regretă activiştii 
creştini contemporani, — iar istoria ne dă astăzi încă o şansă de a continua măreţele lui planuri 
şi proiecte“.

Amintim istoria căderii uniunilor din anii ’20 nu pentru „a arunca pietre“ în slujitorii din acei ani, 
care au muncit mult pentru Domnul. Nicidecum! Trebuie să cunoaştem şi să studiem cauzele căderii 
personalităţilor biblice (Samson, Saul, Balaam, David etc.), precum şi ale căderii slujitorilor din uniunile 
anterioare, ca să nu ne împiedicăm şi să cădem în acelaşi loc unde au căzut ei. Studiind paginile tre-
cutului, să ne grăbim a veghea în această vreme perfidă, ca, în condiţiile noilor ispite ale libertăţii, să 
nu alunecăm din nou în prăpastia inadmisibilului, a ceea ce ne este interzis de Dumnezeu.

* Marginal — care se află la marginea societăţii, subapreciat, neluat în seamă.



22

Introducere

Ghennadi Konstantinovici acorda o deosebită atenţie istoriei bisericii. În anul 1995, din iniţiativa dum-
nealui, pe lângă Consiliul Bisericilor a fost creată o comisie istorico-arhivistică, care, în anul 2006, a fost 
reorganizată în Secţia istorico-analitică a CIB CEB. Înfiinţarea ei a fost precedată de mulţi ani de muncă cu 
materialele istoriei bisericii CEB sub conducerea lui Gh. K. Kriucikov. Dumnealui îi povăţuia pe fraţi:

„Avem trei motive pentru a ne cunoaşte istoria. Primul: trebuie să ţinem minte tot drumul pe care 
ne-a călăuzit Domnul, ca să nu uităm nici una din binefacerile lui Dumnezeu. David zice: «Binecuvân-
tează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui!» (Ps. 103: 2). Trebuie să ţinem minte 
cu tărie şi să povestim cu toată responsabilitatea neamului de oameni care va veni de câte ori Domnul 
a fost pentru noi mântuire şi îndurare! Dumnezeu a poruncit ca vestea despre Hristos să nu înceteze 
din neam în neam (Ps. 78: 3-8). Trebuie să le povestim copiilor copiilor noştri în Numele cărui Miel 
a ieşit poporul lui Dumnezeu din robie; cu al Cui sânge au fost stropiţi stâlpii uşilor, ca Nimicitorul 
să-i cruţe pe cei ce aveau credinţă; ce izbăvire a trimis Dumnezeu poporului Său. Istoriseşte aceste 
lucruri! Nu ascunde de copii şi de nepoţi prin a Cui sânge ne putem elibera de păcat — iată cât de 
departe trebuie să se extindă amintirea noastră despre Dumnezeul cel atotputernic!

Al doilea motiv este porunca Domnului dată prin Moise: «Adu-ţi aminte, şi nu uita cum ai aţâţat 
mânia Domnului...» (Deut. 9: 7), ca sufletul nostru să rămână în smerenie, în duhul pocăinţei. Amin-
tirea despre umblarea noastră trebuie să trezească în noi duh de pocăinţă. Chiar pornind pe calea 
curăţării, suntem în stare să ne abatem de la calea dreaptă a lui Dumnezeu. Am aţâţat mânia Dom-
nului şi de aceea de multe ori am putut fi expuşi acestei mânii, dar de fiece dată mâna Domnului ne 
scotea, ne mântuia, ne ajuta, ne ridica când ne pocăiam şi ne îmbrăca în neprihănirea lui Hristos. Să 
ţinem minte lucrul acesta!

Al treilea motiv e să ne cunoaştem datoriile, pentru care trebuie să ne pocăim; să cunoaştem 
cotiturile drumului nostru, pe care le putem corecta astăzi: «Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; po-
căieşte-te...»; trebuie să ne amintim de calea străbătută, ca să luăm seama la umbletele noastre şi să 
le cercetăm (Plân. 3: 40). Dacă în umblarea de mai înainte au fost abateri de la poruncile Domnului, 
nesupunere, necredinţă, nepăsare — trebuie să ne îndreptăm umbletul. Dar cum să ni-l îndreptăm dacă 
nu ne vom aduce aminte şi nu ne vom cerceta?!

Trebuie să ne amintim şi astăzi de paşii greşiţi, păcătoşi ai generaţiilor precedente. Dumnezeu 
n-a pus această sarcină pe umerii tuturor. Dar slujitorii Domnului trebuie să ţină minte căile pe care 
a mers frăţietatea în anii trecuţi; să le cerceteze, să osândească tot ce e nedemn, tot ce e păcătos şi să 
îndrepte neapărat totul prin pocăinţă, ca generaţia de azi să nu râvnească a merge pe o cale greşită.

Dacă s-ar putea să fie uitate căile străbătute, «să se acopere cu dragoste greşelile» (cum se 
obişnuieşte a spune astăzi), atunci ar trebui să zicem: «Da, au fost documente ca „Noul regulament 
al VSEHB-ului„ şi „Directivele către prezbiterii superiori ai VSEHB-ului“, care nimiceau viaţa în bi-
serici; da, aceste documente au ieşit din rândurile bisericilor, la alcătuirea lor au luat parte slujitorii 
conducători ai centrului, însă toate acestea au fost în trecut...» Dar nu, nu spre uitarea păcatelor ne 
cheamă Domnul. Tot ce e păcătos, vicios trebuie să fie osândit şi de generaţia de astăzi. La toate 
nivelurile trebuie să fie cercetată umblarea: şi cea personală, şi a bisericii, şi a frăţietăţii“.

(Gh. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, pp. 192-193)

Trebuie nu numai să cunoaştem trecutul. Avem nevoie şi de analiza proceselor duhovniceşti care au 
loc în lumea creştină în prezent. Biserica trebuie să-şi cunoască locul în lumea contemporană. Ghennadi 
Konstantinovici vedea în perspectivă acest scop:

„Să dea Domnul să căpătăm, cu ajutorul Lui, o înţelegere dreaptă a realităţii… Căci, păşind în 
epoca grea a secolului al XXI-lea, nu avem dreptul să comitem următoarea greşeală istorică însuşind 
ca lege supremă şi incontestabilă a vieţii noastre părerea greşită cu privire la locul bisericii în această 
lume, părere ce se propagă în mod stăruitor şi se altoieşte insistent. E important ca slujitorii frăţie-
tăţii, care poartă răspundere pentru starea duhovnicească a rândurilor noastre, să vadă că aceasta 
e sarcina lor în perspectivă.“

Scopul principal al muncii efectuate este a contribui la succesiunea duhovnicească, adică a promova 
din generaţie în generaţie tezaurul spiritual moştenit şi a contribui la înţelegerea veridică a realităţii încon-
jurătoare, ţinând cont de lecţiile istoriei! Domnul să ne binecuvânteze.

Mihail Ivanovici HOREV
Responsabil al Secţiei istorico-analitice a UIBCEB
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PARTEA I

ANII 1917-1927 — ISPITELE LIBERTĂŢII

„Ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie 
găsit credincios în lucrul încredinţat lui.“   1 Cor. 4: 2

În anul 2007 frăţietatea evanghelico-baptistă şi-a sărbătorit aniversarea a 140-a. Totuşi trebuie să 
spunem că acest an este marcant şi prin alte două date istorice jubiliare (cu regret, triste), care au lăsat 
o urmă de neşters în istoria bisericilor evanghelice din Rusia:

anul 1917 — cu 90 de ani în urmă Revoluţia din octombrie a instituit în ţara noastră orân-
duirea ateistă, care lupta împotriva credinţei în Dumnezeu;

anul 1937 — au trecut 70 de ani de la împuşcarea în masă a „baptiştilor antimilitarişti“: timp 
de 16 luni „ai marii terori“ biserica CEB a avut mai mulţi martiri decât de-a lungul întregii sale 
istorii de 140 de ani.

Evenimentele acestor două decenii de neuitat — anii 1917-1926 şi 1927-1937 — sunt strâns le-
gate între ele.

Primul deceniu al bisericii CEB din timpul puterii Sovietice poate fi apreciat diferit, totuşi mulţi cer-
cetători sunt de părerea că acesta a fost un „deceniu de aur“, când bisericile creşteau numeric destul de 
repede. La mijlocul anilor ’20 Uniunea Evanghelică a Creştinilor număra 400 mii de membri, iar Uniunea 
Baptistă — 200 mii (ASFR, fond 393, inv. 43a, dos. 18, f. 3). Luând cuvântul, în iulie 1928, la Congresul 
mondial al baptiştilor de la Toronto, P. V. Ivanov-Klâşnikov constata cu o bucurie neascunsă:

„Timp de şase decenii de existenţă frăţietatea noastră din Rusia a atins rezultate remarcabi-
le, cu care nu se pot compara realizările niciunui curent. Putem afirma cu îndrăzneală că deja 
către anul 1905 — anul primului Congres mondial — dintre toate aşa-numitele curente sectante 
din Rusia baptiştii constituiau curentul cel mai mare după numărul adepţilor, cel mai strict în 
apărarea curăţiei învăţăturii sale, cel mai rezistent în prigoanele crude din epoca ţaristă şi cel 
mai viu şi mai înflăcărat după duhul lui misionar. Aşa suntem noi şi acuma!“ 

(Textul integral al acestei cuvântări v. infra, „Supliment“, pp. 294-296)

Într-adevăr, succesul mişcării evanghelice depăşea orice aşteptări şi conducătorii frăţietăţii gândeau că 
succesul va creşte continuu.

„În tendinţele spirituale ale poporului — spunea în aceeaşi cuvântare Ivanov-Klâşnikov — se 
observă semne ale unei mari treziri în viitor şi o ureche fină aude deja «vuietul de paşi în vâr-
furile duzilor»... Avem un vast câmp deschis pentru evanghelizare...“

În anul 1926 Preşedintele Uniunii Baptiste, Odinţov Nikolai Vasilievici (1864-1939), a declarat:

„Eu aştept o mare trezire religioasă în poporul meu, o mişcare largă şi adâncă, care să facă 
mari transformări în ţara noastră vastă. Eu aud cum Domnul Se apropie de noi venind din ceruri 
în plinătatea slăvii Sale“ (revista „Баптист“ [„Baptistul“], 1927, nr. 1).

Însă următorii zece ani cu prigoanele lor au redus în mod drastic viaţa spirituală a frăţietăţii. În loc de 
propăşire şi înmulţire, a sosit paralizia întregii lucrări unionale (cea editorială, cursurile biblice etc.), iar apoi 
chiar şi închiderea pretutindeni a comunităţilor, suferinţele excesive ale poporului lui Dumnezeu. În anul 
1935 şi-au încetat existenţa ambele uniuni — şi cea evanghelică, şi cea baptistă. Ce s-a întâmplat? De ce, 
în loc de binecuvântări şi bucurie, a sosit plânsul şi ruina; în loc de „o mare trezire viitoare“ — frica, risi-
pirea şi înrobirea moştenirii lui Dumnezeu, gemetele poporului Său sub jugul interzicerilor şi restricţiilor?!

1.1. Începutul impetuos

Explozia revoluţionară, care a început la Petrograd la 23 februarie 1917, s-a încheiat cu biruinţa Re-
voluţiei din februarie. Bilanţul ei a schimbat în mod cardinal faţa Rusiei: la 2 martie 1917 la ora 1500 ţarul 
Nikolai al II-lea a abdicat de la tronul statului Rus, şi-a declinat puterea supremă. A sosit sfârşitul dom-
niei de 300 de ani a dinastiei Romanov.
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Partea I. Anii 1917-1927 — ispitele libertăţii

În aceeaşi zi, la 2 martie 1917, Guvernul provizoriu, asumându-şi conducerea statului, a promulgat 
o Declaraţie care proclama libertatea cuvântului, a presei, a asocierii, a întrunirilor, anularea tuturor re-
stricţiilor din motive naţionale, religioase şi din motivul apartenenţei unei anumite pături sociale. Noua 
putere a mai declarat şi o amnistie totală şi imediată pentru toţi întemniţaţii politici şi religioşi. Poporul 
sărbătorea biruinţa aşteptând că în curând vor avea loc schimbări şi se va instaura democraţia. Schim-
bările au sosit, însă erau de o altă natură: deja peste jumătate de an, în toamna anului 1917, în Rusia 
a avut loc o altă revoluţie — cea din octombrie.

Dacă am cunoaşte adevărata istorie şi realitatea spirituală a acelor vremuri, am înţelege ce puteri 
diabolice de o extremă intensitate au fost acţionate pentru a transforma Rusia într-un experiment înfi-
orător de construire a unei societăţi ateiste, cu intenţia de a dezrădăcina din conştiinţa poporului orice 
idee de dragoste faţă de Dumnezeu şi de aproapele.

„Satana şi-a ales Rusia ca să şi-o facă drept câmp al său — primul stat din lume cu ideo-
logie ateistă, ce lupta împotriva credinţei în Dumnezeu — şi semăna în sufletele popoarelor din 
Rusia seminţele păcatului, ale vrăjmăşiei cu Dumnezeu, ale nebuniei ateiste. Însă Dumnezeu a bi-
nevoit să-Şi aleagă Rusia şi s-o facă un câmp pentru o mare trezire duhovnicească a bisericii, 
ca să-Şi arate puterea Sa celor răscumpăraţi, care locuiau acolo unde este scaunul de domnie 
al satanei...“  (Gh. K. Kriucikov)

Ce atitudine au avut slujitorii uniunilor evanghelice faţă de evenimentele politice furtunoase din 
Rusia anului 1917? Articolul de fond al revistei baptiste „Слово Истины“ („Cuvântul Adevărului“), apă-
rută după evenimentele din februarie 1917, începea cu următoarele cuvinte:

„Nu, acesta nu e vis! Marea Rusie a scuturat realmente de pe sine povara predominării de 
veacuri a autocraţiei. S-a prăbuşit zidul asupririi sufletului şi duhului, au căzut lanţurile puterilor 
rele ale întunericului. Îndelungate şi chinuitoare au fost suferinţele celor mai buni fii ai Rusiei, lup-
tători pentru libertatea conştiinţei, pentru dreptul echităţii, încălcat până acum...“

(Revista „Слово Истины“, nr. 1, p. 2)

Congresul al IV-lea panrus al CE din 17-25 mai 1917, or. Petrograd
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Biserica trebuie să rămână Biserică

Conducătorii uniunilor evanghelice au declarat că susţin Guvernul provizoriu expediindu-i telegra-
me de salut. La 23 aprilie 1917 la congresul Uniunii Baptiste din Rusia slujitorii au hotărât unanim 
„să expedieze o telegramă de salut Guvernului provizoriu“:

„Domnului Preşedinte al Sovietului Miniştrilor.
Congresul Baptiştilor din Rusia, întrunit la Vladikavkaz, a adoptat: a saluta cordial Guvernul Pro-

vizoriu, rugându-L pe Domnul să binecuvânteze toată munca Dumneavoastră de consolidare a libertăţii 
şi echităţii între popoarele Rusiei.

Preşedintele congresului — Gavriil Mazaev“.

Apoi Dei Ivanovici Mazaev a dat citire la congres textului telegramei sale, trimise în zilele revoluţiei 
Preşedintelui Dumei de Stat:

„Salutând cu bucurie căderea guvernului anterior, nefast pentru Rusia, şi realizarea înnoirii scum-
pei patrii, înalţ cu nădejde rugăciuni pentru consolidarea, sub conducerea Dumneavoastră, a începu-
turilor deplinei libertăţi a poporului rus, atât de îndelung asuprit; Vă rog să-i eliberaţi pe fraţii mei 
surghiuniţi şi să deschideţi casele de rugăciune închise.

Preşedintele Uniunii baptiştilor ruşi, cetăţeanul D. Mazaev“.
(Congresul liber al Baptiştilor ruşi din întreaga Rusie, convocat în or. Vladikavkaz la 20-27 aprilie 1917)

La 30 martie 1917 Preşedintele Alianţei Mondiale Baptiste (AMB), Robert Stuart MacArthur, a trimis 
o telegramă Preşedintelui Dumei de Stat, profesorului P. Miliukov, cu ocazia revoluţiei:

„Scumpe profesor Miliukov!
Toţi americanii sunt plini de uimire şi se bucură de revoluţia din Rusia. Nu avem cuvinte să ne 

exprimăm bucuria care ne umple inimile. [...] Puţini îndrăzneau să admită chiar gândul că revoluţia 
relativ paşnică va veni atât de curând. [...] Noi credem că baptiştii vor avea libertate şi că în Rusia 
biserica şi statul vor fi instituţii absolut separate. Acum nimic nu mai este imposibil a crede cu privire 
la Rusia. E foarte posibil că «dinastia kaizerilor» («kaizer» — «cezar») va pleca din Germania după 
cum dinastia Romanov a plecat din Rusia. A sosit ziua democraţiei! Ne bucurăm cu o bucurie negrăi-
tă! Când vor pleca ambii — Kaizerul şi ţarul —, se va instaura pacea în Europa şi în întreaga lume. 
Vom fi bucuroşi să vedem Rusia ajungând la Constantinopol şi la mare [...]. Avem deplina siguranţă 
că Dumnezeu va nimici ce e mai rău din ce e rău pentru a obţine un mai mare rezultat. Cu respect şi 
deplină speranţă pentru viitorul republicii Ruse“.

(ASFR, fond 579, a. 1917, inv. 1, dos. 4973, f. 4-6) v. infra, „Supliment“, p. 250

Notă: Miliukov Pavel Nikolaevici (1859-1943), unul din fondatorii partidului constituţional-democrat (al 
cadeţilor), preşedintele CC al acestui partid, redactor al ziarului „Речь“ („Graiul“). În anul 1917 — ministru al 
afacerilor externe al Guvernului Provizoriu.

Căderea monarhiei şi revoluţia din februarie au fost salutate cu aplauze de Alianţa Mondială Baptistă 
şi de conducătorii uniunilor evanghelice din Rusia. Baptiştii Alianţei Mondiale credeau că a sosit „veacul 
de aur“ al democraţiei. În mediul protestanţilor domnea triumful şi înviorarea.

La Guvernul Provizoriu au început a veni torente de petiţii ale conducătorilor comunităţilor cu privire 
la deschiderea caselor de rugăciune, la anularea cenzurii, la încetarea urmăririlor judiciare ale credincio-
şilor protestanţi, la eliberarea întemniţaţilor şi deportaţilor pentru credinţă. Aproximativ 800 de fraţi s-au 
întors din surghiun şi închisori deja în martie şi şi-au reluat munca duhovnicească.

E de menţionat momentul pozitiv din această perioadă a istoriei frăţietăţii: în timpul acestor schim-
bări rapide a evenimentelor atât creştinii evanghelici, cât şi baptiştii, vesteau pretutindeni Cuvântul lui 
Dumnezeu:
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Partea I. Anii 1917-1927 — ispitele libertăţii

„Creştinii întorşi de curând din temniţe, având încă pe mâini cicatrice de cătuşe, s-au de-
dat imediat activităţii duhovniceşti. Pretutindeni se înfiinţau diverse misiuni, adunări şi cercuri 
duhovniceşti pentru tineri, ostaşi, femei. Adesea, chiar sub cerul liber, se organizau mitinguri 
religioase grandioase, procesiuni de stradă cu fanfare şi orchestre. Pentru a organiza asemenea 
acţiuni nu se cerea nici măcar a se expedia vreun aviz la organele puterii. În sălile enorme ale 
şcolii Ténişev de la Petrograd, în auditoriul Muzeului Politehnic de la Moscova răsunau aproape 
zilnic predici şi imnuri duhovniceşti“.  (V. Popov)

„În diverse sectoare ale or. Petersburg atât baptiştii, cât şi creştinii evanghelici organizau 
adunări de masă în pieţe, pe străzi, în sălile şi auditoriile enorme ale Universităţii, ale institu-
ţiilor, în cantine şi chemau oamenii la pocăinţă. Slujitorii evanghelişti de la Petersburg, având 
certificatul bisericilor evanghelico-baptiste, călătoreau, predicând Evanghelia, prin satele şi 
cătunele din împrejurime. Predica Evangheliei harului avea succes“.

(„Istoria CEB din Rusia“, 2007, p. 94)

„Misiunea în cort“ («Палаточная миссия») înainte de plecarea în Ucraina

După o perioadă îndelungată de persecuţii a sosit o scurtă perioadă de libertate a predicării Evan-
gheliei. Pentru această libertate se rugaseră creştinii prigoniţi şi iată că au ajuns să se bucure de sosirea 
ei. Dar când au venit „anii marilor schimbări“, libertatea s-a transformat într-o încercare grea a trăiniciei 
credinţei şi a fermităţii în a respecta cu stricteţe principiile evanghelice. E de menţionat că în acele 
vremuri complicate în ambele uniuni, paralel cu procesul de zidire — predicarea pretutindeni a Evan-
gheliei, disputele ce se încununau de succes, organizarea cursurilor biblice, activitatea editorială, înfiin-
ţarea noilor biserici şi grupuri etc. —, se observau de asemenea şi tendinţe de altă natură, periculoasă: 
încadrarea în activitatea politică şi patriotică, adoptarea unor hotărâri în problemele civile şi economice 
la congresele frăţietăţii, colaborarea cu statul în sfera socială şi agrară, introducerea noţiunii de „origine 
socială“ în frăţietate (primirea în rândurile membrilor după criteriul de clasă) etc.

Ce influenţă exercitau toate aceste orientări străine asupra vieţii frăţietăţii CEB în general? Care au fost 
consecinţele lor pentru tot poporul lui Dumnezeu? Ce învăţăminte ne dau astăzi? În continuare vom cer-
ceta aceste procese din sfera relaţiilor biserică-stat, pentru a găsi răspuns la întrebările enumerate. 
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1.2. Încadrarea în activitatea politică

În acea vreme tulbure a anului 1917 în locurile publice răsunau nu numai predici duhovniceşti. Sluji-
torii bisericilor evanghelice înaintau revendicări de program cu caracter spiritual-social şi „cerinţe politice“.  

La 17 martie 1917 I. S. Prohanov a întemeiat la Petrograd partidul demo-
crat-creştin „Воскресение“ („Învierea“), a cărui lozincă erau cuvintele: „Putere şi 
dreptate, dar mai presus de toate — dragoste“. Preşedinte al partidului a de-
venit organizatorul lui, I. S. PROHANOV. În CC al partidului au intrat: I. I. Jidkov, 
A. V. Karev şi alţi activişti renumiţi ai Uniunii Creştine Evanghelice din Rusia. Pro-
gramul începea cu revendicarea instituirii unei republici democratice, întrucât 
„este un mod de guvernare desăvârşit pentru stat şi corespunde cel mai 
bine învăţăturii lui Hristos“. Cerinţele lui Prohanov vizau sfera socială. În pro-
gram se amintea instituirea zilei de muncă de opt ore, asigurarea cetăţenilor cu 
pensii de stat binemeritate, constituirea subiectelor teritoriale sub formă de „Sta-
tele Unite ale Republicii“ („Утренняя Звезда“ [„Luceafărul de dimineaţă“], 1917, nr. 1).

La congresul din mai 1917 al creştinilor evanghelici I. S. Prohanov le-a fă-
cut cunoscut delegaţilor planul de întemeiere a partidului democrat-creştin 
„Воскресение“. Programul acestui partid era orientat spre a contribui la insti-

tuirea începuturilor democratice în viaţa socială şi bisericească, începuturi care derivă, după părerea 
lor, din idealurile Evangheliei. Delegaţii au avut o atitudine neunivocă faţă de partid şi de programul 
lui şi, după dezbateri aprinse, au adoptat hotărârea:

„Congresul consideră că nu e de dorit ca bisericile să fie implicate în politică, însă, pe de 
altă parte, congresul salută înfiinţarea partidului ca o iniţiativă particulară a unor membri 
ai uniunii, care şi-au pus drept scop orânduirea vieţii de stat prin toate mijloacele posibile, în 
conformitate cu marile idealuri. Aderarea la partid e o chestiune personală a fiecăruia“.

„Prohanov participă la alegerile în Duma de Stat. El a anunţat, din partea grupului creşti-
nilor democraţi, programul politic şi numele a patru candidaţi. Grupul creştinilor democraţi cu 
candidatul lor, Prohanov, au întrunit mai multe voturi decât social-democraţii (menşevicii) şi can-
didatul lor Plehanov. Nici unul, nici celălalt n-a fost ales, dar scopul lui Prohanov de a se ma-
nifesta în mod public a fost atins. El se încadrase în politică în interesele lucrării evanghelice“.

(„Istoria CEB din Rusia“, 2007, p. 94)

Analiza, inspirată de Duhul Sfânt, a lui Gh. K. Kriucikov:

„Uniunile noastre au mers foarte adesea mână în mână cu politica. În special, în ajunul Re-
voluţiei din Octombrie, I. S. Prohanov a înfiinţat partidul democrat creştin „Воскресение“. Din 
comitetul central al acestui partid făcea parte A. V. Karev şi alţii. Ulterior Karev a ocupat postul 
de Secretar general al VSEHB şi a luptat împotriva frăţietăţii noastre până în ultimele zile ale 
vieţii. Ei au întemeiat, fără a se ruşina, partide; s-au băgat în politică amestecând ce e curat cu 
ce e necurat (2 Cor. 6: 14) — iată de unde-şi trage rădăcinile apostazia. Iar după revoluţia din 
octombrie li s-a spus: «Aţi putut să vă fondaţi partidele voastre, dar pe al nostru nu puteţi să-l 
susţineţi? Dacă atunci aţi procedat legal, deci şi acum e legal a face politică şi a colabora cu noi 
în această direcţie...» Iată cum s-au încurcat liderii noştri şi astfel colaborarea cu KGB a pătruns 
în toată istoria vieţii bisericii CEB. [...]“

(18.08.1991, reg. Moscova, Nahabino)

La 14 august 1917 I. S. Prohanov a ţinut un discurs la Consfătuirea de Stat organizată de Guvernul 
provizoriu. A ţinut acest discurs politic nu numai ca politician, ca „reprezentant al noii Rusii democratice şi 
religioase“, ci şi ca conducător al frăţietăţii.

„Sunt reprezentant al organizaţiei comunităţilor religioase populare, asociate în Uniunea Creştinilor Evan-
ghelici din Rusia“ — astfel şi-a început discursul Prohanov. El a spus: 

I. S. Prohanov
(1869-1935) 

întemeietorul mişcării  
creştin-democrate  

din Rusia
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„Ca răspuns la întrebarea principală, pusă în faţa Consfătuirii de Stat: «Ce trebuie să 
facem pentru a salva patria şi libertatea?», voi face următoarea declaraţie în numele Uniunii 
Creştinilor Evanghelici din Rusia:

[...] Pentru a duce ţara integră şi neseparată până la Adunarea Constituantă şi pentru 
a consolida pe vecie în Rusia suveranitatea poporului e nevoie de o autoritate puternică şi 
dură. [...]

e nevoie să se ia măsuri politice şi social-economice hotărâte.
Uniunea Creştinilor Evanghelici din Rusia consideră că factorul principal, fără de care 

sistemul de măsuri indicat nu va avea succes, este factorul psihologic al credinţei în resursele 
materiale şi spirituale ale ţării şi în marea menire providenţială a Rusiei, credinţă, de care 
trebuie să fie pătrunsă Consfătuirea de Stat [...].

Pentru salvarea Rusiei în sensul cel mai larg şi pentru asigurarea prosperităţii ei viitoare, 
pe lângă toate reformele politice şi social-economice, e nevoie şi de o amplă luminare intelec-
tuală şi morală a poporului [...].

Când va fi realizat acest program, Rusia se va transforma în o casă zidită pe stâncă, pe 
care n-o vor clătina nici vânturi, nici furtuni, oricât de mari ar fi ele, în o casă în care nu vor 
mai fi nici robi, nici oropsiţi, ci numai cetăţeni liberi şi fericiţi. 

[...] Rusia, care, în momentele critice ale istoriei sale, a promovat oameni ca [...] Petru cel 
Mare, Gherţen, ca marii activişti revoluţionari contemporani, pe care îi vedem în parte aici, 
această Rusie are un izvor ascuns de mari puteri spirituale şi ele trebuie să ne servească drept 
temelie pentru credinţa noastră. [...]“ („Утренняя Звезда“, 1917, nr. 12)

(Discursul complet al lui I. S. Prohanov v. infra, „Supliment“, pp. 243-244)

Iată ce aşteptau slujitorii care stăteau la cârma frăţietăţii. Ei credeau că după reformele democratice 
„Rusia se va transforma în o casă zidită pe stâncă“, pentru care „e nevoie de o conducere puternică şi 
dură“. Şi ea a venit, dar puţin mai târziu, transformând Rusia într-un experiment ateist, atrăgând în locuin-
ţa morţilor a şasea parte a planetei.

În toamna anului 1917 a avut loc Revoluţia din octombrie şi a început treptat să se formeze statul ate-
ist. Dar normele legislative stabilite în primii ani postrevoluţionari păreau destul de democratice: Decretul 
Consiliul Comisarilor Poporului (CCP) din 23 ianuarie 1918 „Despre separarea bisericii de stat“ a proclamat 
pentru prima dată libertatea conştiinţei. După el prima Constituţie sovietică, adoptată la 10 iulie 1918, în 
articolul 13, cu privire la libertatea conştiinţei, a consolidat libertatea „propagandei religioase şi antireligi-
oase“. În 1917 tovarăşul de idei al lui V. I. Lenin — L. Ghinzburg — scria:

«...Separarea bisericii de stat impune o stare a lucrurilor când biserica nu numai că e lipsită 
complet de caracterul dominant, statal şi statul nu-i recunoaşte niciun drept social, niciun privilegiu 
în comparaţie cu alte credinţe, ci şi când statul refuză, în genere, să acorde măcar cât de cât vreun 
ajutor financiar sau orice alt ajutor riturilor religioase şi slujitorilor ei, recunoscând legale toate reli-
giile, întocmai cum şi lipsa oricărei religii: conştiinţa nu trebuie forţată, ea trebuie să fie liberă! [...]

S-a sfârşit perioada întunericului beznă [...]. S-au rupt lanţurile seculare, au fost aruncate fiarele 
grele ce încătuşau sufletele, deasupra ţării înnoite flutură cu mândrie drapelul libertăţii. [...]“  

(„Свобода совести и религиозные гонения“ [„Libertatea conştiinţei şi persecuţiile religioase“], M., 1917, pp. 2, 42).
v. infra, „Supliment“, pp. 389-390

O mare parte din credincioşi au fost ademeniţi de aceste lozinci şi proclamaţii de libertate, egalitate 
şi fraternitate: „Ţara Sovietică Socialistă [...] apropiindu-se de idealul evanghelic, are drept scop egalitatea 
şi fraternitatea generală, eliberarea lumii de asuprire şi nedreptăţi“ — scriau, în anul 1926, baptiştii din 
Extremul Orient (I. Vins, K. Fonderat, G. Şipkov — or. Habarovsk). v. infra, „Supliment“, pp. 296-297
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1.3. Încadrarea în activitatea patriotică

Istoria bisericească a uniunilor oficiale ne-a lăsat o moştenire tristă a încadrării în activitatea patriotică, 
activitate ce nu-i era specifică Bisericii lui Hristos din Rusia, care trăise în condiţii de persecuţii până în 
anul 1905. La congrese şi adunări creştine se înălţau rugăciuni „pentru succesul revoluţiei“, pentru „conti-
nuatorul demn“ al lui Lenin — I. V. Stalin.

Spiritul misionar al bisericii prigonite a fost substituit pe neobservate cu activitatea patriotică, fapt care 
a dus la destrămarea bisericii. Trecerea bisericii pe poziţii patriotice avea scopul depărtat şi încă neob-
servat pe atunci de „a fi recunoscută de societate“, de a căpăta importanţă socială! Autorităţile calificau 
activitatea patriotică drept dovadă a loialităţii politice a bisericii.

De când a fost introdusă activitatea patriotică în slujirea frăţietăţii CEB? „Plămădeala patriotică“ a fost 
adusă pe pământul Rusiei după participarea delegaţiei baptiştilor ruşi la Congresul mondial al baptiştilor 
din 1905 la Londra, unde, în numele familiei de multe milioane de baptişti, s-a făcut o rugăciune pentru 
familia regală a Angliei. Şi deja la congresul panrus al creştinilor evanghelici din septembrie 1909 s-a înăl-
ţat o rugăciune patriotică pentru „Majestatea Sa Împăratul“. În numele delegaţilor a fost trimisă o adresă 
de salut „Majestăţii Sale Împăratul“, în care se spunea: „Noi, reprezentanţii bisericilor creştinilor evanghelici 
baptişti, urmând poruncile lui Hristos şi ale apostolilor, înălţăm rugăciuni fierbinţi pentru prosperitatea domni-
ei Majestăţii Voastre spre binele întregului popor rus. [...] Cu respect şi devotament în a Vă servi — participan-
ţii la Congresul I panrus: preşedinte — I. S. Prohanov“ (şi încă 21 de semnături).

Evenimentele descrise au avut loc până la revoluţia din Rusia. Dar în locul ţarului a venit o nouă 
putere şi, consolidându-se, serviciile speciale le-au înaintat credincioşilor pretenţii întemeiate: „Aţi fost 
patrioţi pe timpul ţarului, deşi el vă prigonea, iar acum nu vreţi să cinstiţi noua Putere Sovietică, care 
v-a garantat libertatea?!“ De atunci conducătorii uniunilor scriau la fiece congres scrisori de mulţumire 
şi făceau rugăciuni patriotice.

La 23 ianuarie 1924 Consiliul Uniunii Baptiste din Rusia a expediat la CC al PC(b)R următoarea scrisoare:

(ASR ISP, fond 16, inv. 1, dos. 250, f. 9)

La Comitetul Central al Partidului Comu-
nist (al bolşevicilor) din Rusia 

Colegiul Uniunii Baptiste din Rusia, în numele a milioane de 
muncitori, care fac parte din uniune, îşi exprimă adânca durere 
având conştiinţa pierderii grele, suportată din cauza decesul lui 
Vladimir Ilici, pe care sectanţii ruşi, oprimaţi de ţari şi popi, 
îl venerează ca mare luptător pentru realizări slăvite, printre 
care ne este scumpă îndeosebi libertatea religioasă.
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La 27 ianuarie 1924 în comunităţile Uniunii CE adunările au fost neobişnuite:

„Astăzi cinstim memoria lui V. I. Lenin, el va fi înhumat şi pământul va ascunde pe veci corpul 
neînsufleţit al dumnealui. Şi noi, Creştinii Evanghelici, nu trebuie să rămânem pasivi faţă de evenimen-
tul dat [...] propunem azi să ţinem UN MOMENT DE RECULEGERE în memoria dumnealui, precum 
şi să înălţăm o rugăciune către Domnul pentru tot poporul rus şi pentru guvernul rânduit de Domnul, 
ca Cel Preaînalt să binecuvânteze scumpa noastră patrie şi să rânduiască, în locul tov-lui LENIN, 
o persoană demnă, care să poată conduce cu înţelepciune marele popor rus...“
(ASR ISP, fond nr. 16, inv. nr. 1, dos. nr. 250, f. 44) Documentul în întregime v. infra, „Supliment“, p. 255

În anul 1953 a decedat I. V. Stalin şi situaţia politică e însoţită iarăşi de rugăciunile bisericii:

„...Preşedintele VSEHB, Jidkov I. I., a rostit o predică scurtă şi a înălţat o rugăciune. După ru-
găciune toţi cei prezenţi la adunare s-au ridicat şi au cinstit memoria Marelui conducător al popo-
rului Sovietic, I. V. STALIN, cu un moment de reculegere. [...] După cuvântarea lui Karev A. V. toţi 
au îngenuncheat. Orlov M. A. şi Jidkov I. I. s-au rugat ca Domnul să mângâie poporul sovietic şi în 
această durere; să binecuvânteze Noul Guvern. [...] S-a cântat în comun imnul «Грустны тягостны 
минуты...» («Clipe triste de durere»). La încheiere prezbiterul superior Orlov M. A. a înălţat o rugă-
ciune pentru ţară şi pentru Guvernul Sovietic. Podiumul şi amvonul erau decorate cu catifea neagră...“

(31 martie, 1953 ASFR, fond 6991, inv. 3, dos. 760, f. 273-279)  v. infra, „Supliment“, p. 256

În „nota-raport“ a fost descris detaliat serviciul divin funebru: ce draperie a fost, ce discursuri au ţinut 
slujitorii, ce texte din Biblie s-au citit, ce cântări au fost interpretate.

Schimbarea puterii politice era însoţită de rugăciunile bisericii! Toate aceste realităţi ne duc la ipoteza 
dureroasă: slujitorii bisericii au crezut profund că noua putere, care s-a instaurat în locul ţarului şi a mo-
narhiei, va aduce echitatea socială, le va permite credincioşilor să trăiască confortabil o viaţă de reală 
valoare şi să se realizeze în multiple sfere. Lozincile despre libertatea conştiinţei, promisiunile ispititoare 
i-au indus în eroare atât de mult, încât slujitorii s-au încrezut nu atât în Hristos, cât în puterea sovietică de 
curând instaurată. Însă asemenea lucruri Îl întristează pe Domnul — unicul care poartă de grijă Bisericii, 
unicul care o hrăneşte, o îngrijeşte cu drag (Efes. 5: 29) — şi urmările n-au zăbovit să vină, căci „Duhul, pe 
care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine“ (Iac. 4: 5).

După război, în comunităţile înregistrate toate sărbătorile de stat erau însoţite de rugăciunile bisericii, 
în temeiul „recomandaţiilor duhovniceşti“ ale slujitorilor conducători ai VSEHB:

(«Братский вестник», №. 2, 1946, c. 15)

În anul 1917 preşedintele Alianţei Mondiale Baptiste scria:
„Toţi americanii... se roagă ca Dumnezeu să salveze Rusia de pericolul unui război intern“.
Însă în locul revoluţiei din februarie a venit Revoluţia din octombrie, iar apoi sângerosul Război civil.
Baptiştii din America se rugau ca în Rusia „să vină ziua democraţiei“ — cu aceste speranţe trăia frăţie-

tatea baptistă mondială. Îşi puneau speranţa în transformările democratice şi creştinii din Rusia, de aceea 
„salutau cu bucurie căderea guvernului vechi, dezastruos pentru Rusia“ (D. Mazaev). Ei credeau că odată 

Pentru noi, credincioşii, serbarea sărbătorilor de stat constă din două părţi. În pri-
mul rând, trebuie să respectăm ordinea stabilită în ţară pentru toţi cetăţenii ei — să 
ascultăm discursuri cu privire la evenimentele ce se serbează şi să participăm la mani-
festaţiile publice ale sărbătorii — demonstraţii, adunări etc. În al doilea rând, trebuie 
să urmăm învăţătura apostolului Pavel, care ne spune: „Vă îndemn dar, înainte de toate, 
să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii... pentru toţi cei ce 
sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată 
evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, 
Mântuitorul nostru“ (1 Tim. 2: 1-3). Acasă fiecare poate face aceste rugăciuni înaintea 
lui Dumnezeu, iar la serviciul divin, dacă va avea loc în aceste zile, e binevenit să facă 
o astfel de rugăciune conducătorul adunării — prezbiterul bisericii, care să chibzuiască 
din timp înaintea lui Dumnezeu cuvintele rugăciunii sale publice, ca ea să-i zidească 
sufleteşte pe ascultătorii ce se roagă şi să corespundă exact indicaţiilor apostolului. 

„Братский вестник“, 1946, nr. 2, p. 15)
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cu democraţia „se va instaura pacea în Europa şi în întreaga lume“. Însă odată cu venirea democraţiei 
secolul al XX-lea a devenit un veac teribil pentru Europa şi pentru multe ţări: veacul stăpânirii ateiste cu 
toate consecinţele ei dezastruoase.

În perioada marilor încercări şi a prigoanelor violente slujitorii bisericilor legalizate erau invitaţi la re-
cepţii oficiale cu ocazia sărbătorilor de stat, conducătorii bisericilor ţineau întruniri patriotice şi ecumenice, 
la care înălţau rugăciuni către Dumnezeu, însă El nu asculta aceste rugăciuni!

În istoria bisericilor oficiale ale CEB la adunările creştine răsunau rugăciuni pentru împăraţi, 
care s-au amestecat în treburile bisericii şi au călcat-o în picioare, au vărsat sânge nevinovat. Iar pe 
întemniţaţii pentru Numele lui Hristos aceste biserici i-au renegat, pentru slujitorii credincioşi care 
erau persecutaţi nu s-au rugat şi, cu binecuvântările lor, cu servilismul lor faţă de prigonitori, slujitorii 
lor purtau toporul în urma călăilor, mărind suferinţele Trupului lui Hristos. Se pot ruga oare pentru 
împăraţi cei care s-au împreunat, în trădare, cu prigonitorii lui Hristos şi fac lucrarea pe care evident 
că nu Dumnezeu le-a insuflat-o? Dumnezeu nu va auzi niciodată rugăciunea lor pentru ţară! La nici 
o recepţie oficială! Să se adune acolo patriarhi, conducători ai uniunilor evanghelice, rabini — Dum-
nezeu tot nu va auzi o astfel de rugăciune! („Vestitorul adevărului“, 2007, nr. 4-5, p. 22)

Încadrarea bisericii în politică e acea „rugină rea“ care nu se ia de pe „cazanul“ Alianţei Mondiale 
Baptiste şi al Uniunii CEB din Rusia (Ezec. 24: 6), deşi urmările acestei implicări sunt atât de amare. Un pas 
greşit, făcut în anul 1905, când, în numele Congresului mondial al baptiştilor, a fost trimisă o scrisoare de 
mulţumire cârmuitorului, iar delegaţia noastră n-a avut curajul să se desolidarizeze de această acţiune, — 
şi iată deja mai bine de o sută de ani în urma frăţietăţii evanghelice baptiste din Rusia se târăşte această 
trenă de fapte păcătoase, care au devenit o moştenire tristă pentru generaţiile ulterioare.

Ghennadi Konstantinovici, ca un ziditor credincios şi înţelept, îi povăţuia pe fraţi:
În anul 1917 conducătorii bisericii căutau un prilej pentru a se înfăptui revoluţia! Aşteptau cu 

nerăbdare realizarea noii politici. A fost proclamată lozinca: „Noi vom institui democraţia!“ („Demos“  
înseamnă „popor“, „kratos“ — putere, suveranitate. Adică: puterea poporului.) Şi aşteptau că va veni 
o libertate care mai că va instaura Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Iar când au început împuş-
cările din anul 1937, autorităţile le spuneau conducătorilor bisericii: „Voi doar iubiţi revoluţia. V-aţi 
bucurat când a venit ea. Acum iată a sosit democraţia...“ În mediul bisericii şi-a găsit loc dorinţa de 
a trăi sub protecţia statului. Frăţietatea nu mai era călăuzită de Duhul Sfânt, a rămas fără El pentru 
decenii — iată care e cea mai mare catastrofă!

Ni se cutremură inima când analizăm cât de sângeroasă ne este istoria, când vedem că slujitorii 
bisericii au adus laude tuturor revoluţiilor, iar apoi, ca printre altele, şi pe Hitler, şi pe Stalin i-au 
felicitat şi s-au supus tuturor, şi de la toţi au reuşit să capete ordine. Numai pe Unul nu s-au temut 
să-L întristeze, pe Capul Bisericii — Isus Hristos.

Baptiştii din America scriau în anul 1917: „Toţi americanii sunt plini de uimire şi se bucură de 
revoluţia din Rusia“. Acel veac groaznic a nimicit atâtea lucruri sfinte, a grămădit milioane de ca-
davre, iar americanii se bucură. „Când vor pleca ambii — Kaizerul şi ţarul —, se va instaura pacea 
în Europa şi în întreaga lume... Avem deplina siguranţă că Dumnezeu va nimici ce e mai rău din ce 
e rău pentru a obţine un mai mare rezultat“. Reiese că Dumnezeu face totul pentru marea revoluţie 
şi aceasta ne provoacă o mare bucurie. Când examinăm aceste lucruri peste o sută de ani, ne devine 
clar că asemenea visuri pot avea numai oamenii care au pierdut călăuzirea Duhului.

În toţi anii existenţei frăţietăţii noastre nu ne-am apropiat niciodată de tronul împăratului, nu i-am 
trimis niciodată telegrame de salut. Începutul acestui fenomen negativ a fost pus pentru frăţietate la Con-
gresul mondial al baptiştilor, care a avut loc la Londra în anul 1905. Atunci, în rândurile acestui con-
gres, la care erau prezenţi şi delegaţi din Rusia, a apărut ideea de a trimite regelui Angliei o scrisoare 
de felicitare, o adresă de salut pentru a-i remarca meritul că le-a oferit posibilitatea de a ţine congresul. 
Prin colaborarea sa cu puterea laică, congresul mondial al baptiştilor a fost un exemplu negativ, fapt 
care a influenţat asupra destinului întregii frăţietăţi mondiale a baptiştilor, inclusiv a celei din Rusia.

În acelaşi an 1905 s-a avântat peste meleagurile Rusiei primul val al tendinţelor revoluţionare ateiste. Şi 
deja peste trei zile după manifestul ţarului cu privire la toleranţa religioasă a fost înfiinţat partidul creştin. 
[…] Cum am dorit noi în lume! Am dorit să gustăm din tarta autorităţii în societate, a influenţei! „Voi vreţi 
acestea, — au zis deţinătorii puterii — atunci daţi-ne o parte din ceea ce aparţine bisericii“. Şi slujitorii au 
fost nevoiţi să dea lucrurile sfinte. Acestea sunt planurile satanei şi el acţionează prin slujitorii neveghetori. 

Acum totul lucrează spre a politiza biserica. Nouă însă nu ne este îngăduit să ne amestecăm cu 
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lumea. Astăzi lumea cu politica ei intră în biserică. Şi adesea sub lozincile: „Trebuie să ne supunem 
statului, fiindcă împăratul este rânduit de Dumnezeu“. Dar nu peste biserică este el rânduit! Aici 
nu e sfera lui. Biserica e o altă împărăţie. Ea are altă constituţie.

Evangheliştii renumiţi îi cheamă pe credincioşi să devină prim-miniştri, prezidenţi. Iar Scriptura zice: 
„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume“ (1 Ioan 2: 15). Satana a venit la Hristos cu această ispită în pus-
tiu şi I-a propus „toată stăpânirea şi slava“ împărăţiilor lumii (Luc. 4: 6-7). S-ar părea că sosise momentul 
potrivit ca Hristos să fie cârmuitorul împărăţiei mondiale, să folosească autoritatea politică pentru evan-
ghelizare, însă această idee e satanică. Mântuirea lui Dumnezeu e o mântuire din dragoste, şi nu forţată.

A politiza biserica e un păcat grav, cu urmări nefaste.
În rândurile noastre unora nu le ajungea credinţă, cădeau în ispită acceptând gândurile: „Numai 

baptiştii nu sunt la putere! Şi când vor veni ei acolo, atunci vom şi deveni o Împărăţie a lui Dum-
nezeu“. Ce rătăcire! Politica nu e sfera noastră. Nu e treaba bisericii să-i binecuvânteze pe miniştrii 
de forţă, aceasta este funcţia statului. Dumnezeu a despărţit aceste două instituţii: cea de stat şi orân-
duirea bisericii. El a stabilit Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, al cărei Cap este Hristos!

Mulţi creştini trăiesc aşa, de parcă Hristos ar fi prea puţin pentru ei, prea sărac. Şi visează: „De 
s-ar ridica vreun cârmuitor puternic! De s-ar instaura o adevărată democraţie!...“ Judecând astfel, de-
preciem atotputernicia lui Dumnezeu. Noi trebuie să procedăm în conformitate cu adevărul, să-l apărăm 
şi atunci Domnul va îndepărta chiar dezastrele. Aşa ne-a făgăduit El: „Poate că vor asculta, şi se vor 
întoarce fiecare de la calea lui cea rea; atunci Mă voi căi de răul, pe care mă gândisem să li-l fac...“ 
(Ier. 26: 3). Iată ce fel de mijlocitori putem deveni pentru Rusia!

(„Vestitorul adevărului“, 2007, nr. 4-5, pp. 16-22)

Mulţumiri fie lui Dumnezeu, frăţietatea noastră s-a curăţat de această moştenire păcătoasă şi a restabilit 
principiul independenţei bisericii. Ca cetăţeni, recunoaştem şi ne supunem, în chestiunile civile, oricărei stă-
pâniri care supraveghează situaţia în ţară, dar ca biserică, trebuie să fim neutri faţă de orice schimbări politice 
din societate şi nu se cade să însoţim cu rugăciuni şi cu „scrisori de mulţumire“ procesele politice din lume.

E o mare deosebire dintre rugăciunea pentru împărat ca politician şi rugăciunea pentru el ca om, care are 
nevoie de mântuire. În cel dintâi caz biserica încetează a fi apolitică şi se scufundă în torentul pasiunilor lumeşti, 
iar rugăciunea ei se transformă într-o jertfă întinată (Hag. 2: 12-13). În al doilea caz biserica îşi păstrează neu-
tralitatea şi mijloceşte pentru sufletele oamenilor, inclusiv pentru deţinătorii puterii, — şi aceasta e menirea ei.

„Dacă ne aflăm sub drapelele politicii, atunci nu mai suntem sub steagul lui Hristos şi suntem sortiţi 
înfrângerii. La alegeri biserica nu trebuie să se amestece dându-şi votul pentru politică: dacă chemăm 
de la amvonul bisericii să se voteze pentru un candidat sau altul, atunci L-am pierdut pe Hristos. Şi, 
ca biserică, am pierdut independenţa.“   (Gh. K. Kriucikov, or. Dedovsk, 5 iulie, 2003)

„Fără îndoială, toate rugăciunile şi serviciile divine din biserici dedicate stingerii din viaţă 
a lui Lenin şi a lui Stalin, precum şi aniversărilor evenimentelor politice sunt o scârbă înaintea 
Domnului (Prov. 28, 9) şi pângăresc slujba în biserică. Nu se poate să ne rugăm pentru susţi-
nerea vreunui partid sau vreunui politician — aceste acţiuni sunt un amestec în politică. Însă 
când slujitorii, în timpul perturbărilor politice, se roagă lui Dumnezeu mărturisindu-I ceea ce 
îi frământă — e un lucru normal. E admisibil a ne ruga ca Domnul să soluţioneze orice chestiune 
cum găseşte El de cuviinţă, spre binele poporului Său.“ (I. P. Plett)

Făcând „rugăciuni... pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii“ (1 Tim. 2: 1-2), e im-
portant pentru ce anume ne rugăm. Într-adevăr, fără a fi călăuziţi de Duhul Sfânt, „nu ştim cum trebuie 
să ne rugăm“ (Rom. 8: 26).

Punctul central al rugăciunii „pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii“ trebuie să 
fie grija pentru vestirea Evangheliei: „ca să putem duce... o viaţă paşnică şi liniştită“, „ca toţi oamenii să fie 
mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului“ (1 Tim. 2: 2, 4). Biserica primară împreună cu apostolii „şi-au ridi-
cat glasul toţi împreună către Dumnezeu, şi au zis: «Stăpâne, Doamne... Împăraţii pământului s-au răsculat, şi 
domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său... Isus... Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile 
şi cu noroadele lui Israel»“ (Fapt. 4: 24-27). În rugăciune ei nu-i linguşeau pe împăraţi. În centrul rugii colec-
tive era grija pentru răspândirea Evangheliei în împrejurările de strâmtorare: „Şi acum, Doamne, uită-Te la 
ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala“ (Fapt. 4: 29). Numele 
Irod şi Pilat din Pont au fost rostite doar în contextul acestei griji şi de aceea glasul bisericii a fost auzit în 
ceruri şi ei „toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală“ (vers. 31). 
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Apărarea lui Dumnezeu şi binecuvântările Lui vor fi peste ţară, peste orice oraş şi sat dacă de-
ţinătorii puterii vor avea o atitudine respectuoasă faţă de sfinţi. Dacă cel puţin îi vor considera pe 
credincioşi drept poporul lui Dumnezeu. De ce credincioşii sunt ca o pavăză pentru ţară? Fiindcă 
Dumnezeu îi ascultă pe cei neprihăniţi când ei se roagă pentru autorităţi şi conducători, pentru îm-
păraţi şi cârmuitori, pentru toată societatea (1 Tim. 2: 1-2). Atunci Dumnezeu reţine războaiele, trimite 
prosperitate şi poporului, şi ţării. Domnul ne-a trimis să vestim mântuirea şi ne-a poruncit: „În orice 
cetate sau sat veţi intra... La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine“ (Mat. 10: 11-12).

Domnul ne-a dat dreptul să fim prelaţi pentru popor. Ne-a dat binecuvântări de mari proporţii 
pentru întreaga ţară! Avem dreptul să cerem şi să căpătăm de la Dumnezeu cele cerute, ca să ducem 
o viaţă paşnică şi liniştită. Cu ce scop? „...Ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa ade-
vărului“ (1 Tim. 2: 4). Iată pentru ce trebuie să facem rugăciuni. Cuvântul Domnului precizează că ru-
găciunile noastre nu trebuie să fie formale: „Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să ridice 
spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli“ (1 Tim. 2: 8). Nu mâinile pătate de sânge frăţesc ale 
„ştirliţilor“* sau ale trădătorilor bisericeşti. Dumnezeu nu ascultă rugăciunile unor astfel de oameni. Şi 
vai de ţara şi de oraşul pentru care se roagă oameni ce i-au predat la moarte pe sfinţi. Rugăciunile lor 
nu vor aduce ţării nicio binecuvântare. Iar dacă în ţară sunt oameni neprihăniţi, sunt mijlocitori — slavă 
Domnului! Ei cer pace, bunăstare pentru popor şi, prin ei, Dumnezeu face minuni.

Un cârmuitor înţelept îşi dă seama că nu se poate să se atingă de Dumnezeu şi de sfinţii Lui! 
Îmbinarea de atitudini binevoitoare faţă de sfinţi aduce binecuvântare ţării şi pace poporului. Iar dacă 
cârmuitorii procedează în mod nelegiuit cu poporul Domnului, atunci îi aşteaptă nenorocirea. Este 
scris: „A căzut, a căzut, Babilonul... pentru că acolo a fost găsit sângele proorocilor şi al sfinţilor şi 
al tuturor celor ce au fost înjunghiaţi pe pământ“ (Apoc. 18: 2, 24).

(Gh. K. Kriucikov, extras din darea de seamă la congresul din 2005, or. Tula)

La 23-27 iulie 1923 la cel de-al III-lea Congres mondial baptist, care a avut loc la Stockholm, au 
fost prezenţi 16 delegaţi baptişti din URSS. „La Stockholm ei au promovat consecvent o linie nouă, in-
sistând ca, alături de alte drapele, să fie arborat şi drapelul nostru roşu în localul în care îşi desfăşura lu-
crările congresul“ — scria P. Smidovici, membru al Comisiei antireligioase de pe lângă CC al PC(b)R.

* Aluzie la cuvintele lui Iu. K. Sipko (preşedintele Uniunii CEB legalizate din Rusia în anii 2002-2010), care 
ca şi cum îi încuraja pe credincioşi să fie „ştirliţi“, după numele eroului unui film sovietic — Ştirliţ, care era 
spion la câteva servicii secrete concomitent.

Al III-lea congres 
mondial al baptiştilor,

or. Stockholm,
23-27 iulie 1923
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Conferinţa conducătorilor tuturor bisericilor şi a asociaţiilor religioase din URSS 
(or. Zagorsk, 9-12 mai, 1952)

9-12 mai 1952, or. Zagorsk. Conferinţa conducătorilor tuturor bisericilor şi a asociaţiilor religioase din URSS,   
consacrată apărării păcii. Dau citire mesajului pacificator participanţii la conferinţă:  

 I. I. Jidkov — preşedintele VSEHB (sus, la stânga), A. V. Karev — secretar general al VSEHB (sus, la dreapta).
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Kremlin. Moscova. Prin hotărârea guvernului URSS este distins cu ordinul „Prietenia popoarelor“  
Aleksei Mihailovici Bâcikov — secretar general al VSEHB (al doilea din stânga). 

Decoraţia i-a fost înmânată în perioada când slujitorii Consiliului Bisericilor  
erau condamnaţi la termene repetate fără a fi puşi în libertate.

„Ni se cutremură inima când analizăm cât de sângeroasă ne este istoria, când vedem că slu-
jitorii bisericii au adus laude tuturor revoluţiilor iar apoi, ca printre altele, şi pe Hitler, şi pe 
Stalin i-au felicitat şi s-au supus tuturor, şi de la toţi au reuşit să capete ordine. Numai pe Unul 
nu s-au temut să-L întristeze, pe Capul Bisericii — Isus Hristos.“  (Gh. K. Kriucikov)

v. „Supliment“, pp. 210-217
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1.4.1. Amestecul în chestiunea militară

În condiţiile războiului civil conducerea statului sovietic, tinzând să se sprijine pe „activitatea socială 
a sectanţilor“, a făcut un pas fără precedent:

La 4 ianuarie 1919 a fost semnat Decretul „Despre scutirea de serviciul militar“ a persoanelor 
care consideră că, din motive de conştiinţă, nu pot servi în rândurile armatei făcând uz de armă.

Slujitorii Consiliului Unional al Creştinilor Evanghelici au hotărât că Decretul e o bază temeinică pen-
tru a refuza serviciul în Armata Roşie. Au „argumentat“ biblic această poziţie greşită şi au scris un apel 
către toţi creştinii evanghelici cu privire la imposibilitatea de a participa la război.

În anul 1920 Creştinii evanghelici şi baptiştii au adoptat, la Consfătuirea unită, următoarea rezoluţie: 
„Datoria noastră sfântă e a renunţa deschis la serviciul militar în toate formele lui“, refuzând nu numai să 
purtăm arma, ci şi producerea ei şi studierea artei militare în genere. Hotărârea Consfătuirii unite a intrat 
în rezoluţia celui de-al VIII-lea congres al UCER din anul 1921.

Dar în curând ambele uniuni — atât cea evanghelică, cât şi cea baptistă —, sub presiunea servicii-
lor speciale, au adoptat, la congresele lor (din anii 1923 şi 1926), hotărâri diametral opuse: au recunos-
cut serviciul militar în Armata Roşie conform dispoziţiilor generale. Aceste congrese au fost ultimele în 
istoria interbelică a celor două uniuni.

Referitor la hotărârea Consfătuirii unite a frăţietăţii CEB şi la rezoluţiile congreselor I. V. Karghel scria:
„Anume la congresul al optulea Uniunea a ieşit pe poziţie politică, la el a desfăşurat o ade-

vărată politică, deoarece acţiona cu liber consimţământ. [...] Întrucât eu nu făceam parte din 
Uniune în timpul celui de-al VIII-lea congres, n-am fost la el, dar anume acolo s-a adoptat hotă-
rârea de a nu executa serviciul militar obligatoriu. Şi ce durere îmi umplea inima văzând, ca să 
zic aşa, aceşti îmbătaţi, rătăciţi! Şi atât o Uniune, cât şi cealaltă au adoptat aceeaşi hotărâre…

Însă autorităţile au apucat foarte hotărât aceşti „tauri“ de coarne (altfel nici nu era de 
aşteptat) şi, la ultimele două congrese, le-a arătat ce înseamnă politica lor. Şi dacă încă 
nu v-a spus nimeni, atunci vă spun eu că TOT PĂCATUL, tot răul, din a cărui cauză păti-
meşte şi suferă zece ani lucrarea Evangheliei, este că, CONTRAR VOII LUI DUMNEZEU, 
la congresul al VIII-lea Uniunea s-a băgat până peste urechi în politică. Această «rugină 
rea» nu se dezlipeşte de pe nenorocitul cazan (Ezec. 24: 6-12). Şi, cu toate că Dumnezeu, 
prin îndurarea Sa, a poruncit celor din exterior a-i bate peste mâini pe cei ce au pus la cale 
această lucrare, nimeni nu-şi vine în fire, ci au hotărât: dacă n-am reuşit într-o direcţie, vom 
face politică în direcţie opusă“.        (v. Partea a II-a, pp. 99-101)

La 15 septembrie 1922 Prohanov a dat publicităţii apelul „O voce din Răsărit“, adresat „către toate 
bisericile şi cultele creştine din Rusia şi de pe tot globul pământesc“. În apel scria:

„Ultimii şapte ani sunt marcaţi prin mari războaie în istoria omenirii, prin lupte interne, 
molime, foamete, cutremure de pământ şi perturbări nemaiauzite în toate sferele vieţii. 

Au luptat monstruos de sângeros între ele nu triburi barbare, ci popoare civilizate, care se 
numeau creştine. Mai mult decât atât, în acest masacru fără precedent au fost implicate toate 
bisericile şi cultele creştine, care încuviinţează războiul sau care consideră admisibilă partici-
parea la el a persoanelor ce profesează creştinismul. Aceste biserici, în persoana preoţimii, au 
binecuvântat vărsarea de sânge şi fratricidul.

Clerul ortodox a binecuvântat armata rusească, clerul anglican — armata britanică, clerul 
luteran — pe cea germană, clerul catolic — armata franceză etc.

E destul să punem întrebarea: «Există oare ceva comun între această practică de omucidere 
a popoarelor creştine şi învăţătura lui Hristos — învăţătură a iubirii, a păcii şi bunăvoinţei?», 
şi vom înţelege imediat contradicţia stringentă dintre numele creştinesc al acestor popoare şi 
esenţa lor reală.

Dacă ar veni Hristos, care ne-a învăţat să-i iubim pe vrăjmaşi şi să ne rugăm pentru ei, ce 
le-ar spune? Cuvântul Lui ar fi destul de aspru: «Nu vă cunosc».

Dezastrele vremii din urmă constituie nu numai falimentul culturii europene, ci, în primul 
rând, falimentul creştinismului cu spirit practic şi al aşa-numitelor biserici creştine...“

Apelul se sfârşea cu chemarea la o reformă mondială. El a fost semnat de: I. S. Prohanov, G. Matveev, 
V. Bâkov, A. Karev, V. Dubrovski, P. Kapalâghin.    (v. „Supliment“, pp. 320-322)
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Congresul comun al creştinilor evanghelici şi al baptiştilor, or. Moscova, 27/V—6/VI/1920

Congresul al VIII-lea panrus al creştinilor evanghelici, or. Petrograd, 1-10 decembrie 1921
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În martie 1923 Prohanov a prezentat un cuvânt de salut în numele Uniunii Evanghelice la congresul 
Uniunii Ortodoxe a Bisericii Apostolice Vechi şi şi-a încheiat salutul cu citirea apelului „O voce din Răsărit“.

La 5 aprilie 1923 Prohanov a fost arestat la Moscova de reprezentantul GPU Tucikov E. A. pentru ape-
lul antimilitarist. Ca rezultat al presiunii exercitate asupra lui, el şi cu alţi trei slujitori au semnat declaraţia 
de loialitate (chemarea la serviciul în Armata Roşie conform dispoziţiilor generale), contrară, prin conţinutul 
ei, apelului amintit „O voce din Răsărit“. Noua „Epistolă a Consiliului Suprem al Creştinilor Evanghelici“ 
a fost publicată în ziarul „Известия“ (nr. 180 din 12.08.1923) înainte de a fi adoptată formal la congres. În 
ea era scris: „Îi chemăm pe toţi fraţii noştri să muncească sincer şi fără obiecţii în toate instituţiile Sovie-
tice — militare şi civile — ale Republicii, precum şi să-şi facă serviciul în Armata Roşie şi să nu-l refuze, 
supunându-se disciplinei şi tuturor dispoziţiilor Puterii sovietice“.

1.4.2. EPISTOLA CONSILIULUI SUPREM AL CREŞTINILOR EVANGHELICI 
către toate comunităţile şi către toţi fraţii creştini evanghelici care locuiesc în URSS

Scumpi fraţi!
De data aceasta vă scriem cu privire la apelul „O voce din Răsărit“, întocmit de consiliul suprem 

al UCER în septembrie anul trecut (1922), adresat tuturor creştinilor din lume, în care se cerea ca fraţii 
noştri să traducă în viaţă cu perseverenţă învăţătura lui Hristos privind abţinerea membrilor bisericii de 
la participarea la războaie. Întrucât au apărut, pe acest temei, confuzii printre membri noştri: „e aplicabil 
oare acest principiu în Rusia, unde guvernul (singurul din lume) luptă realmente pentru interesele maselor 
muncitoare?“, consiliul suprem al creştinilor evanghelici consideră drept o datorie a sa să explice că acest 
apel se referea exclusiv la credincioşii care locuiesc după hotarele Rusiei Sovietice şi, inconştient, apără 
până în prezent interesele clasei capitaliste.

În ce priveşte Puterea Sovietică, atitudinea noastră faţă de ea trebuie să se întemeieze, în primul rând, 
pe indicaţia directă a Cuvântului lui Dumnezeu, care ne porunceşte să ne supunem puterii existente nu de 
frica pedepsei, ci din îndemnul cugetului (Rom. 13: 1-5), iar în al doilea rând, pe înţelegerea că Puterea 
Sovietică, creând o orânduire deosebită, e într-o situaţie exclusivă printre statele lumii şi îşi are greută-
ţile ei deosebite şi de aceea trebuie să luăm o atitudine de apărare a ei, să dăm dovadă de sârguinţă în 
împlinirea obligaţiilor noastre în toate ramurile activităţii statului şi să ne depunem toate eforturile, să 
aplicăm toate cunoştinţele pentru consolidarea şi susţinerea Puterii Sovietice, care, prin metode lumeşti, 
tinde să realizeze idealurile lăsate de Hristos bisericii Sale spre împlinire.

Ni s-a adus la cunoştinţă că au fost cazuri când unii fraţi din Rusia au propagat refuzul de a face ser-
viciul militar, de a plăti impozitele etc. Prin prezenta, consiliul suprem al creştinilor evanghelici condamnă 
categoric astfel de acţiuni şi declară că pe asemenea persoane nu le va considera membri ai uniunii.

Noi credem că Guvernul Sovietic, care a proclamat ferm principiul renunţării la războaie şi care chea-
mă toate popoarele la dezarmare şi la pace, are o mare menire. Sprijinindu-se pe masele proletariatului 
muncitoresc, el este chemat să realizeze ceea spre ce năzuieşte omenirea suferindă şi anume: instaurarea 
unei orânduiri în care războaiele vor deveni, în fine, inutile şi imposibile. Activitatea Puterii Sovietice, 
orientată spre eliberarea muncitorilor de sub jugul exploatării, spre ajutorarea celor săraci etc., corespunde 
spiritului creştinilor evanghelici, căci Învăţătorul nostru Hristos, fiind El Însuşi sărac, S-a îngrijit de cei 
trudiţi şi împovăraţi şi ne-a poruncit şi nouă să facem la fel. Atitudinea sinceră şi dreaptă a creştinilor 
evanghelici faţă de puterea muncitorească-ţărănească, implică cea mai negativă atitudine faţă de puterile 
vrăjmaşe Republicii Sovietice.

Uniunea Creştinilor Evanghelici din Rusia, care numără circa două milioane de membri şi adepţi, 
vede în Puterea Sovietică cea mai vie exprimare a voinţei poporului, iar sistemul de conducere, îi mer-
ge la inimă poporului rus. Majoritatea emigranţilor noştri capitalişti şi monarhişti nu s-au putut împăca 
până în prezent cu această stare de lucruri şi luptă cu Puterea Sovietică pentru stăpânirea şi capitalul 
lor, pe care nu şi-l vor mai întoarce nicicând. În timpul vechiului regim creştinii evanghelici luptau 
pentru libertatea conştiinţei prin mijloacele indicate de Hristos, ceea ce realizează Puterea Sovietică 
prin metode lumeşti.

Îi chemăm pe toţi fraţii noştri să muncească sincer şi fără obiecţii în toate instituţiile Sovietice — 
militare şi civile — ale Republicii, precum şi să-şi facă serviciul militar în Armata Roşie şi să nu-l 
refuze; să se supună disciplinei şi tuturor dispoziţiilor Puterii sovietice şi astfel să contribuie la consoli-
darea ei în mijlocul tuturor pericolelor care pot veni de la toate puterile ostile din jur, oricum s-ar numi 
ele. Nu e nevoie să-i convingem îndelung pe fraţii noştri de necesitatea de a se supune Puterii Sovietice 
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În iunie 1923 Prohanov a fost pus în libertate. Apelul publicat în ziarul central al ţării a provocat nu-
meroase proteste în biserici.

La 23-27 iulie 1923, în fruntea delegaţiei din 16 membri, Prohanov a plecat la congresul mondial 
al baptiştilor la Stockholm, la care delegaţii din Rusia „au trasat, în mod consecvent, o linie nouă...“ — 
scria P. Smidovici în raportul către CC.

1.4.3. Congresul creştinilor evanghelici din Rusia

La 1-10 octombrie 1923 congresul al IX-lea, convocat la Petrograd, şi-a desfăşurat lucrările în prezen-
ţa reprezentantului GPU Tucikov, care instruise cazul lui Prohanov la închisoarea Butârka. Prin majoritatea 
voturilor congresul a adoptat rezoluţia privind aderarea la epistola lui Prohanov, lucru care a dus la schis-
mă în frăţietate şi la ieşirea unor comunităţi din componenţa uniunii.

Iată cronica tristă a amestecului UCER în problema militară.
Evenimentele descrise au fost oglindite, la 15 mai 1924, în memoriul unei comunităţi a creştinilor evan-

ghelici, adresat CC al PC(b)R:

„GPU se răfuieşte cu religia sub steagul luptei cu contrarevoluţia şi de aceea, formal bi-
neînţeles, ca şi cum nici vorbă nu poate fi de persecuţii pentru credinţă din partea lui. Însă 
un şir de cazuri dovedesc contrariul, ba însăşi activitatea GPU dovedeşte că el [...] tinde să 
se infiltreze în rândurile credincioşilor fie în mod nemijlocit prin intermediul agenturii, fie 
exercitând influenţă asupra unor reprezentanţi ai curentelor religioase. Atât într-un caz, cât şi 
în celălalt se urmăreşte scopul de a introduce scindare în rândurile credincioşilor, a-i dezbina 
în pe cât se poate mai multe grupări, ca astfel să le slăbească puterile. Şi, într-o oarecare 
măsură, scopul dat a fost atins. [...] Dintre cazurile de care dispunem, le vom menţiona pe cele 
mai grăitoare, din cele mai mari curente sectante.

În aprilie 1923 preşedintele Uniunii Creştinilor Evanghelici din Rusia, I. S. Prohanov, a fost 
chemat de la Petrograd la Moscova de reprezentantul GPU tov. Tucikov şi a fost arestat. Motivul 
arestării a fost apariţia apelului „O voce din Răsărit“, adresat de Uniune creştinilor din întreaga 
lume, în care era lansată chemarea de a trăi o viaţă curată şi de a nu participa deloc la acţiunile 
fratricide. Deşi acest apel a fost consimţit de autorităţile Petrogradului, GPU a considerat o ast-
fel de activitate drept contrarevoluţionară şi l-a băgat pe I. S. Prohanov la închisoare, unde el s-a 
aflat timp de trei luni. În această perioadă GPU a exercitat o mare presiune asupra conştiinţei 
lui I. S. Prohanov. Cu sănătatea şubredă, foarte bolnav, fiind supus presiunii, el a semnat o nouă 
epistolă, care, de fapt, e o renegare a celui dintâi apel şi e absolut contrară concepţiei Creştinilor 
Evanghelici. Dorind să-l susţină pe preşedinte, precum şi să contribuie la eliberarea lui cât mai 
rapidă, epistola a fost semnat de încă trei membri ai Consiliului Unional: V. Pelevin, A. Andreev şi 
F. Saveliev. Imediat după semnarea epistolei, Prohanov a fost pus în libertate şi a luat parte la Con-
gresul Mondial de la Stockholm. Noua epistolă a provocat o mare tulburare printre Creştinii Evan-
ghelici şi, fără îndoială, n-ar fi fost adoptată la următorul, al IX-lea, Congres Panrus dacă GPU 
nu şi-ar fi dat toată silinţa să comită o nouă violenţă, însă acum deja asupra întregului Congres.

Încă înainte de deschiderea Congresului la Petrograd a sosit reprezentantul GPU tov. Tucikov 

cu cel mai mare devotament, căci ne învaţă s-o facem chiar Cuvântul lui Dumnezeu (Rom. 13: 1-5).
Supunerea sinceră faţă de Puterea Sovietică e necesară cu atât mai mult că ea, pe baza Decretului 

despre separarea bisericii de stat, garantează independenţa spirituală pentru comunităţile noastre şi 
libertatea de conştiinţă.

Noi avem o permisiune principială pentru convocarea congresului ordinar panrus şi pentru editarea 
revistei social-religioase „Утренняя звезда“ etc.

La congres se vor pune în dezbatere problemele abordate în această epistolă şi, pe deasupra, vor fi elaborate 
şi adoptate hotărâri care să contribuie la răspândirea învăţăturii evanghelice în condiţiile statalităţii sovietice.

Prezbiterul comunităţii UCER din or. Moscova F. Saveliev
Împuternicitul CUCE     A. Andreev
Tov. preşedintelui CUCE    V. Pelevin
Preşedintele CUCE    I. Prohanov

(„Известия“, nr. 180, 12.08.’23)
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şi a început să exercite presiune asupra participanţilor la plenară. Prin agenţii secreţi toate ho-
tărârile plenarei erau transmise tovarăşului Tucikov, lucru după care dumnealui chema la sine 
persoanele a căror comportare nu-l satisfăcea. Din cauza unei asemenea tactici, la plenară s-a 
creat o atmosferă insuportabilă şi mulţi membri ai Consiliului, care erau împotriva epistolei sem-
nate, din teamă de consecinţe, tăceau. Rezoluţia adoptată de plenară a fost adusă la cunoştinţa 
lui Tucikov şi, întrucât ea nu conţinea ideea alăturării absolute la epistola lui Prohanov, soarta ei 
s-a decis în mod nefavorabil. Tov. Tucikov a cerut o nouă hotărâre, de aprobare a epistolei. Sub 
presiunea exercitată, plenara, după o mare luptă internă, a pregătit o nouă rezoluţie de alăturare 
la epistolă, care a şi fost propusă la Congresul al IX-lea.

Atmosfera de la plenară s-a transmis şi la Congres, deoarece tov. Tucikov a început să exerci-
te presiune asupra delegaţilor la Congres. În ziua deschiderii, el i-a chemat în mod demonstrativ 
chiar de la şedinţă pe preşedinte, I. S. Prohanov, şi pe încă câteva persoane, dorind, probabil, 
să genereze de la bun început o atmosferă corespunzătoare în rândurile delegaţilor. În ziua când 
s-a pus în dezbatere problema epistolei, tov. Tucikov a apărut personal, dorind să comită şi aici 
o nouă violenţă. Această zi a Congresului a decurs într-o atmosferă foarte încordată; drept re-
zultat, a fost adoptată, prin majoritatea de voturi, rezoluţia de alăturare la epistolă, fapt care se 
explică doar ca fiind o consecinţă a presiunii din partea autorităţilor...“

(ASR ISP, fond 89, inv. 4, dos. 165, f. 18-25) v. infra, „Supliment“, pp. 344-349

Astfel îşi desfăşurau lucrările congresele uniunilor interbelice. Hotărârile lor au avut drept consecin-
ţe: arestări, scindări ale comunităţilor şi lichidarea uniunilor, iar consecinţa principală a fost dependenţa 
de lume pentru multe decenii ulterioare. De ce a biruit duşmanul? Să luăm cunoştinţă de un document 
din arhiva CC al PCUS:

SECRETARIATUL CC AL PCR
Ivan Stepanovici PROHANOV, reprezentantul Consiliului Suprem al bisericii Evanghelice Populare 

Libere, a fost arestat la 5 aprilie a.c. la Moscova din ordinul Secţiei Operative-secrete a Direcţiei Po-
litice de Stat, în legătură cu intensificarea agitaţiei din partea evangheliştilor în ce priveşte refuzul de 
a servi în Armata Roşie.

În special Prohanov a semnat apelul „O voce din Răsărit“ către toate bisericile şi cultele creştine 
din Rusia şi de pe tot globul pământesc. În acest apel, printre altele, e scris: „Născută în condiţiile 
prigoanelor şi persecuţiilor din timpul regimului ţarist şi călită în furtunile revoluţiei fără precedent, 
biserica evanghelică populară liberă din Rusia n-a participat la lupta sângeroasă din ultimul timp. 
Membrii ei şi-au declarat cu abnegaţie nedorinţa de a lua parte în mod direct sau indirect la acţiuni-
le militare. Mulţi au suferit pentru aceasta şi nu puţini şi-au dat viaţa rămânând devotaţi poruncilor 
Învăţătorului lor“.

Cele spuse, în primul rând, nu corespund realităţii, iar în al doilea rând, servesc drept un apel, 
o chemare către toate bisericile creştine din Rusia să refuze a participa la orice „luptă sângeroasă“.

Arestarea lui PROHANOV a dus la tratative îndelungate cu mulţi evanghelişti influenţi. Drept re-
zultat, a avut loc o schimbare radicală în mediul lor. Consiliul Suprem al Evangheliştilor în frunte cu 
PROHANOV a semnat şi a publicat o scrisoare în care, printre altele, este scris:

„Îi chemăm pe toţi fraţii noştri să muncească sincer şi fără obiecţii în toate instituţiile Sovieti-
ce — militare şi civile — ale Republicii, precum şi să-şi facă serviciul militar în Armata Roşie şi să 
nu-l refuze; să se supună tuturor dispoziţiilor Puterii sovietice şi astfel să contribuie la consolidarea 
ei în mijlocul tuturor pericolelor care pot veni de la toate puterile ostile ce o înconjoară, oricum s-ar 
numi ele. Nu e nevoie să-i convingem îndelung pe fraţii noştri de necesitatea de a se supune Puterii 
Sovietice cu cel mai mare devotament, căci ne învaţă s-o facem chiar Cuvântul lui Dumnezeu (Rom. 
13: 1-5)“.

Ca rezultat, PROHANOV a fost pus în libertate (în luna iunie). PROHANOV a plecat la congresul 
mondial al evanghelicilor baptişti de la Stockholm (23-27 iulie) în fruntea unei delegaţii din 16 per-
soane. Aici ei au trasat, în mod consecvent, o linie nouă, insistând să fie arborat în sala Congresului 
printre alte drapele şi drapelul nostru roşu. La Congresul evangheliştilor, care a avut loc a doua oară 
la Piter [Petrograd — Nota trad.], această linie a fost aprobată de marea majoritate.   (25.10.1923)

(ASR ISP, fond 17, inv. 84, dos. 570, f. 5-6) v. infra, „Supliment“, p. 323
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Conducătorii bisericii, spunând în numele ei: „Noi suntem oameni credincioşi şi luăm hotărârea să 
nu luptăm în Armata Roşie“, s-au amestecat în o sferă în care bisericii nu-i este îngăduit să se amestece. 
Ei au atentat la o sferă străină, de aceea autorităţile i-au silit apoi să ia o poziţie diametral opusă. O ho-
tărâre greşită, într-un anumit sens fatală, pentru frăţietatea CEB, a dus la adoptarea altei hotărâri, nu mai 
puţin tragice.

Anul 1923 a devenit crucial în istoria bisericii CEB din URSS.
Despre rezultatele nimicitoare ale acestei munci şi despre proporţiile ei putem judeca, într-o oa-

recare măsură, citind procesele-verbale ale Comisiei antireligioase (CAR) de pe lângă CC al PC(b)R cu 
menţiunea: „Strict secret“. Această comisie, înfiinţată în anul 1922, elabora planuri de lichidare a bisericii. 
Ea îşi desfăşura activitatea în regim strict secret. Cei din exterior au profitat de „schimbarea radicală 
a viziunii“ lui I. S. Prohanov şi, la şedinţa Comisiei antireligioase, au hotărât:

Proces-verbal nr. 24, din 12 iunie 1923: 
S-a hotărât:  pct. 3 A aproba propunerea GPU privind folosirea lui Prohanov spre destră-

mare (corectat: spre schimbarea concepţiei sectanţilor cu privire la Armata Roşie).
(ASR ISP, fond 17, inv. 112, dos. 565-а, f. 10)

Proces-verbal nr. 30, din 17 iulie 1923: 
S-a audiat:  pct. 1 Examinarea apelurilor sectei de rit vechi şi a evangheliştilor.
S-a hotărât:  pct. 1 а)  A aproba şi a adopta apelurile.
b) A se da publicităţii apelul evangheliştilor după încheierea Congresului de la Stockholm.
c) A-l însărcina pe tov. Tucikov să le indice în mod delicat delegaţilor să atragă atenţia congre-

sului asupra acţiunilor guvernelor capitaliste, care ameninţă să dezlănţuie un război mondial... Să-i 
atenţioneze de asemenea că menţinerea şi consolidarea Armatei Roşii e necesară, pentru că ea apără 
interesele oamenilor muncii... (f. 19-20)

După cum vedem, cei din exterior nu numai că au luat în mâini conducerea congreselor CEB din 
URSS, ci şi exercitau influenţă asupra rezoluţiilor adoptate la Congresul mondial baptist!

În anul 1923 lui A. L. Andreev i s-a permis să-l viziteze pe I. S. Prohanov în timpul aflării acestuia la 
închisoarea Butârka. Iată cum a fost comentată ulterior această întrevedere: „...Lui A. L. Andreev i s-a permis 
să-l viziteze; el i-a comunicat că ceilalţi lideri au ajuns la concluzia că trebuie să recunoască guvernul sovietic şi 
să accepte serviciul militar obligatoriu. Prohanov a capitulat şi, împreună cu alţi trei lideri, a semnat declaraţia 
de loialitate, care a fost publicată în ziarul «Известия»“ («Долгий путь Российского пацифизма» [„Calea îndelun-
gată a pacifismului din Rusia“], М. 1997, p. 274).

În felul acesta devine clar ce puteri nevăzute, prin intermediul „informatorilor cu autoritate“ din mediul 
conducătorilor uniunii, influenţau pe ascuns asupra celorlalţi şi se răsfrângeau în mod dăunător asupra 
deciziilor cu influenţă hotărâtoare pentru destinul frăţietăţii.

Tucikov E. A., şeful subsecţiei a VI-a a Secţiei Secrete a OGPU, scria în raportul său:

„La Leningrad a avut loc Congresul panrus al creştinilor evanghelici (Notă: congresul al IX-lea 
al UCER din 1923), la care au fost circa 300 de reprezentanţi ai bisericilor [...] Sub presiunea 
atitudinii negative a delegaţilor faţă de epistolă, PROHANOV şi alţi evanghelişti care o semnaseră 
aveau intenţia s-o retracteze şi să spună că a fost comisă o greşeală etc. Însă, datorită prezenţei 
agentului nostru la congres, am reuşit să-l convingem pe PROHANOV că prin această faptă îşi 
va submina autoritatea. După o îndelungă ezitare PROHANOV a hotărât să promoveze definitiv 
acest punct de vedere şi congresul a adoptat, prin majoritatea de voturi, o rezoluţie în acest spirit.

O parte din delegaţi, nesatisfăcuţi de hotărârea congresului [...] au iniţiat o campanie contra 
lui Prohanov şi contra rezoluţiei adoptate la congres privind problema militară. [...] Adepţii lui 
PROHANOV, la rândul lor, au început să-i preseze şi, în fine, s-a ajuns până acolo că ei au 
început să ne ceară să lichidăm acest grup, motivând că el este ostil faţă de Puterea Sovietică 
nu numai în ce priveşte problema militară, ci şi în sfera politică, întrucât este format din elemente 
burgheze. Conform acestei declaraţii şi la cererea lor, a fost arestat şi deportat unul dintre liderii 
acestui grup — SAVELIEV, anume acel SAVELIEV care semnase epistola împreună cu Prohanov, 
iar apoi şi-a schimbat poziţia...“ 27 februarie 1924

(ASR ISP, fond 17, inv. 87, dos. 176, f. 146-149) v. infra, „Supliment“, pp. 269-270
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Aşadar, slujitorul F. S. Saveliev a fost închis într-un lagăr de concentrare pe 3 ani la cererea „celui mai 
apropiat ajutor al lui Prohanov“ — А. L. Andreev. Numai Dumnezeu ştie câţi fraţi au fost arestaţi în acei 
ani la fel ca F. S. Saveliev! Iată realitatea „deceniului de aur“. Drept a spus cineva: „în deceniul de aur au 
fost mulţi iubitori de arginţi“.

A. L. Andreev, în anii ’30, era prezbiter al bisericii de la Moscova, dar represiunile l-au ocolit. În anul 
1944 Consiliul Afacerilor Religioase l-a trimis la Kiev în calitate de împuternicit al VSEHB în Ucraina cu mult 
înainte de înfiinţarea oficială a VSEHB. Drept dovadă serveşte următorul document:

 

Locţiitorului preşedintelui Consiliului Comisarilor Poporului din RSSU, tov-lui L. R. Kornieţ, or. Kiev
De la Moscova se stabileşte la Kiev, în calitate de împuternicit al „Consiliului Unional al Creşti-

nilor Evanghelici şi Baptişti“ în RSS Ucraineană, membrul Consiliului Andreev Aleksei Leonidovici, 
care Vi se va adresa cu o serie de probleme legate de activitatea dumnealui. Consiliul Afacerilor 
Religioase de pe lângă Consiliul Comisarilor Poporului al URSS Vă roagă să-i acordaţi ajutorul nece-
sar cetăţeanului Andreev în limita împuternicirii dumnealui. În special, Vă rugăm să contribuiţi ca să 
i se ofere spaţiu locativ (care să servească totodată şi de cancelarie), să fie aprovizionat cu cartele 
de alimente, să i se instaleze telefon, să fie aprovizionat cu combustibil etc.

Preşedintele Consiliului Afacerilor Religioase — Poleanski I. V.
Nr. 14, 29 iulie 1944 (ASFR, fond 6991, inv. 3, dos. 7, f. 7)

Conform datelor Consiliului Afacerilor Religioase, pe teritoriul Ucrainei avusese loc „o creştere neobişnuită 
a mişcării baptiste în timpul ocupaţiei germane, în prezent sunt 164 de comunităţi active ale baptiştilor, care nu-
mără în total 13 000 de membri“. În anii aceia acolo erau concentraţi 70% de credincioşi CEB. A. L. Andreev 
avea sarcina „să identifice toate comunităţile existente la momentul actual... Comunităţile care refuză să se înre-
gistreze, după avertizare, trebuie să fie dizolvate...“

În anul 1963 A. L. Andreev călătorea prin multe regiuni ale Ucrainei şi îi excomunica din biserici „pe cei 
căzuţi sub influenţa Comitetului organizatoric“. În anii ’40-’60 toţi prezbiterii superiori ai VSEHB erau „lucră-
tori duhovniceşti“ asemenea lui Andreev. Ce legătură strânsă e între anii ’20 şi anii ’60! „Directivele“ şi „Re-
gulamentul din 1960“ sunt vlăstare apărute din rădăcinile anilor ’20. Nu întâmplător şi nu pe neaşteptate au 
apărut aceste persoane în conducerea VSEHB, care a expediat prin comunităţile frăţietăţii aceste documente.

1.4.4. Congresul baptiştilor din Rusia
Nu şi-a menţinut poziţia de independenţă nici Uniunea Baptistă din Rusia, care n-a căpătat permisiune 

de a convoca congresul până ce slujitorii conducători n-au asigurat autorităţile că la congres vor adopta 
o hotărâre în favoarea serviciului militar. La congres nu era nici pe departe o atmosferă de unanimitate, 
totuşi, în cele din urmă, în rezoluţia congresului baptiştilor s-a declarat că războiul este „un mare rău“ şi 
a fost salutată „politica de pace a statului sovietic care chemase popoarele lumii la dezarmare generală“, 
iar apoi i s-a oferit fiecărui credincios dreptul de a decide personal, potrivit cu propria conştiinţă, asupra 
chestiunii serviciului militar. Acest compromis prudent a devenit posibil numai după ce agenţii OGPU, 
care se aflau tot timpul în sala congresului, au arestat 21 de delegaţi. Printre cei arestaţi era şi I. N. Şilov, 
preşedintele Uniunii Baptiste de Nord.

În memoriul comunităţii creştinilor evanghelici din 15 mai 1924 s-a păstrat relatarea martorilor oculari 
despre cum a decurs acest congres al Uniunii Baptiste din Rusia:

„Cu Congresul Uniunii Baptiste s-a întâmplat la fel ca şi cu cel al Uniunii Evanghelice. GPU, 
în persoana tov-lui Tucikov, a exercitat şi aici presiune asupra delegaţilor. Chiar în timpul congre-
sului un şir de delegaţi au fost chemaţi la GPU, unde unii erau arestaţi, alţii erau lăsaţi să plece 
şi, bineînţeles, ca rezultat, congresul şi-a desfăşurat lucrările într-o atmosferă dificilă şi hotărâ-
rea lui n-a fost luată în duhul libertăţii. Pe deasupra, la congres asistau şi câţiva reprezentanţi 
ai GPU. În timpul congresului şi după încheierea lui au fost arestaţi 21 de delegaţi. Unii dintre 
ei au fost puşi în libertate, iar o parte, şi anume: Glagolev, Prinţev, Homeak, Şilov, Levendanto, 
Timoşenko au fost deportaţi. Totodată s-a dat dispoziţie să fie deportaţi în locurile unde suferiseră 
pentru credinţă sectanţii în timpul regimului ţarist, şi anume: ţinutul Narâm şi insulele Solovki. Cu 
alte cuvinte, Puterea Sovietică, în persoana GPU, s-a întors la vechea tactică a prigoanelor din 
timpul ţarist“. (ASR ISP, fond 89, inv. 4, dos. 165, f. 18-25) v. infra, „Supliment“, pp. 344-349
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Conducerea Uniunii Baptiste din Siberia. N. V. Odinţov (rândul doi, în centru)

Membrii Consiliului Uniunii Creştinilor Evanghelici, 1927. 
În centru I. S. Prohanov şi I. V. Karghel
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Comisia antireligioasă a adoptat un şir de hotărâri de a aplica tactica de presiune asupra conducători-
lor UBR, precum şi asupra delegaţilor congresului al XXV-lea al UB: (v. „Supliment“, pp. 259-262)

Proces-verbal nr. 38, din 13 noiembrie 1923:
S-a audiat:  pct. 8. Despre baptişti.
S-a decis:  а) A recunoaşte oportun ca bisericile locale ale baptiştilor să înceapă o campanie 

împotriva Colegiului Baptiştilor din Rusia învinuindu-l de comportament antisovietic şi antimilitarist şi 
de nedorinţa de a convoca congresul baptiştilor din Rusia.

(ASR ISP, fond 17, inv. 112, dos. 565а, f. 37-39)

Proces-verbal nr. 41, din 5 decembrie 1923:
S-a audiat:  pct. 2. Despre congresul baptiştilor.
S-a decis:  a) A lua notă de informaţia tovarăşului Tucikov.
b) A-l însărcina pe Tucikov, în caz de adoptare la congres a unei hotărâri în sens negativ cu privire 

la chestiunea militară, să dezbine congresul în două părţi şi să se străduiască să-i unească pe militariştii 
detaşaţi cu evangheliştii.

c) Să nu se obiecteze împotriva arestării unor delegaţi, inclusiv Şilov şi Tihoncenko, pentru acţiunile 
lor antisovietice la congres. (inv. 112, dos. 565а, f. 46-47)

Proces-verbal nr. 41а, din 12 decembrie 1923:
S-a audiat: pct. 2. Informaţia despre congresul baptiştilor din Rusia.
S-a decis: b) A însărcina GPU să continue linia de dezbinare a baptiştilor, întrebuinţând, în 

acest scop, congresul baptiştilor din Caucaz, care urmează să aibă loc în curând.
c) A-i izola din mijlocul baptiştilor pe toţi foştii ofiţeri în armata ţaristă, care au intrat în rândurile 

baptiştilor după revoluţie.
S-a audiat: pct. 4. Despre evanghelişti.
S-a decis: A însărcina GPU să ia măsuri de neutralizare a influenţei acelei părţi a evanghe-

liştilor care s-au abătut şi care nu recunosc serviciul militar obligatoriu.  (inv. 112, dos. 565а, f. 48)

Proces-verbal nr. 44, din 13 februarie 1924:
S-a audiat: pct. 4. Despre congresul baptiştilor din Caucaz.
S-a decis: а) Să se continue munca de organizare a congresului, să se ţină congresul şi 

să se aleagă la el o comisie organizatorică pentru pregătirea convocării, la Moscova, a Congre-
sului baptiştilor din Rusia.

b) A însărcina OGPU să ceară banii necesari pentru cheltuielile în vederea congreselor, precum 
şi în genere pentru cheltuielile comisiei antireligioase în sumă de zece mii de cervoneţi*. 

(inv. 112, dos. 565а, f. 52-53)

Proces-verbal nr. 45, din 26 februarie 1924:
S-a audiat: pct. 13. Despre congresul baptiştilor din Caucaz.
S-a decis: pct. 13. A amâna congresul cu două luni şi a stabili definitiv, în acest răstimp, 

linia de conduită a Colegiului Baptiştilor din Rusia în ce priveşte serviciul în Armata Roşie şi abia apoi  
să se dea curs congresului din Caucaz. (inv. 112, dos. 565а, f. 54-56)

Proces-verbal nr. 79, din 11 decembrie 1926:
S-a audiat: pct. 3. Despre grupurile şi comunităţile nou-formate ale sectanţilor.
S-a decis: а) A considera imposibilă autorizarea [...] tuturor grupurilor şi comunităţilor care 

nu recunosc impozitele, serviciul militar obligatoriu. […]
b) A se considera necesar ca, în procesul înregistrării grupurilor ori comunităţilor de curând înfiinţate, 

ce ţin de sectele vechi ori de altele noi, să se ceară să fie expusă în statut ori ca o hotărâre a comunităţii 
atitudinea faţă de prestaţiile către stat, în special, faţă de serviciul militar obligatoriu. (inv. 113, dos. 353, f. 23-24)

Proces-verbal nr. 93, din 12 noiembrie 1927:
S-a audiat: pct. 11. Despre lichidarea a trei comunităţi evanghelice de la Moscova, care servesc 

drept focare de răspândire a propagandei antisovietice (antimilitariste).
S-a decis: pct. 11. Considerând existenţa acestor comunităţi extrem de periculoasă, a însăr-

cina OGPU să le lichideze.  (inv. 113, dos. 353, f. 48-49)

* Cervoneţ — bancnotă rusească de 10 ruble (cu circulaţie între anii 1922-1947).
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Această cronică e o mărturie vie că, din anul 1923, problemele de orânduire şi zidire duhovnicească 
a bisericii se rezolvau în cabinetele serviciilor speciale. Următoarea perioadă de trei ani (1923-1926) se ca-
racterizează prin silirea slujitorilor bisericii să adopte hotărâri dictate de cei din exterior. Congresul al X-lea 
al Uniunii Creştinilor Evanghelici din Rusia a aprobat rezoluţia privind problema militară. La congresul 
al XXVI-lea al baptiştilor din acelaşi an opiniile s-au împărţit aproape egal. P. V. Ivanov-Klâşnikov îi convin-
gea pe delegaţi să se întoarcă „sub steagurile baptiste de mai înainte“ în problema militară, le promitea 
că numai cu aceste condiţii uniunii i se va permite să ţină regulat congresele. Au obţinut o hotărâre de 
compromis, însă acesta a fost ultimul congres, permis de autorităţi, din istoria Uniunii Baptiste din Rusia.

1.4.5. Anul 1926 — sfârşitul „deceniului de aur“ 

Obţinând biruinţă la congresele unionale, cei ce luptau cu biserica au cerut ca şi congresele regiona-
le şi ţinutale să le urmeze exemplul şi să recunoască hotărârea privind chestiunea militară drept hotărâre 
obligatorie pentru toţi membrii comunităţilor. N-au putut frânge numai Uniunea de Nord a Baptiştilor. În 
1927 congresul acestei uniuni a adoptat hotărârea de a nu se amesteca în problema militară, oferindu-i fiecăruia 
posibilitatea de a lua o decizie personală după cum îi dictează conştiinţa. Bineînţeles, un creştin adevărat, călău-
zindu-se de învăţătura Evangheliei, va lua o hotărâre plăcută Domnului. Din această cauză, în 1927, preşedintele 
uniunii, I. N. Şilov, şi toţi membrii Conducerii acestei Uniuni au fost arestaţi şi deportaţi în lagărele de concentra-
re de pe insulele Solovki. Toate celelalte consfătuiri ţinutale ale slujitorilor au soluţionat această problemă după 
placul deţinătorilor puterii. De exemplu, în rezoluţia congresului baptiştilor din Extremul Orient se menţiona:

Opinia baptiştilor din Extremul Orient asupra revoluţiei socialiste şi a Puterii sovietice:
Ca ucenici ai lui Hristos, silindu-ne să fim credincioşi preceptelor Lui, noi putem simpatiza numai 

puterea ce îi apără pe cei asupriţi şi idealurile lor. Acesta este temeiul datoriei civile faţă de patrie, 
datorie care ne obligă, în conformitate cu Sfânta Scriptură, să ne îndeplinim toate prestaţiile către stat, 
inclusiv serviciul numai în Armata Roşie conform dispoziţiilor generale, şi îl condamnăm pe oricine se 
înrolează în armatele ce luptă împotriva ţării noastre Sovietice, în folosul capitalismului.

Consiliul Uniunii Baptiste din Extremul Orient: I. Vins, K. Fonderat, G. Şipkov
or. Habarovsk, 1926. (v. infra, „Supliment“, pp. 296-297)

Multe comunităţi locale n-au recunoscut hotărârea congresului. Autorităţile însă au recunoscut-o şi au 
cerut de la fiecare comunitate să-şi schimbe Statutul:

„Secret. Circulară.
pct. 6. A se înregistra în continuare numai Statutele acelor grupuri şi comunităţi ale sectanţilor [...] 

în care va fi indicată atitudinea pozitivă faţă de îndeplinirea tuturor prestaţiilor către stat şi, în special, 
a serviciului militar obligatoriu. Obligaţia dată nu e neapărat să fie inclusă în statutul grupului sau al co-
munităţii, dar, în asemenea caz, organizaţiile sectante trebuie să prezinte la organul de resort o decizie 
specială privind această chestiune“.

Preşedintele Comitetului Executiv Central din Rusia — M. Kalinin
22.08.27, nr. 260/s, ASFR, fond 5446, dos. 457, f. 32 (v. infra, „Supliment“, p. 405)

1) Comenduirea vă aduce la cunoştinţă că, odată cu primirea acestei circulare, la înregistrarea co-
munităţilor tuturor sectelor va trebui să cereţi de la ele procesul-verbal care să conţină hotărârea privind 
recunoaşterea necondiţionată a serviciului în Armata Roşie conform dispoziţiilor generale.

Fără un astfel de proces-verbal, comunităţile să nu fie înregistrate.
2) Dacă majoritatea comunităţii nu recunoaşte indiscutabil serviciul militar şi minoritatea se va 

despărţii din acest motiv, să se declare reînregistrarea întregii comunităţi şi să se ceară recunoaşterea 
atât de la majoritate, cât şi de la minoritate.

Cerinţa să fie motivată prin faptul că comunitatea fusese înregistrată în întregime şi separarea de 
ea a unei părţi (dată fiind scindarea) cere reînregistrarea.

Despre toate cazurile care vă vor fi cunoscute şi cu care noi nu suntem la curent, rugăm să co-
municaţi la Comenduire.

3) În cazul tentativelor unor asemenea comunităţi şi grupuri de a nu îndeplini cerinţele de mai sus 
şi de a-şi continua activitatea fiind neînregistrate, conducătorii să fie traşi la răspundere.

(Circulara OGPU, nr. 2139, 1926) v. „Supliment“, p. 404
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Comunităţile care n-au recunoscut hotărârile congresului au fost lipsite de autorizaţie şi declarate „or-
ganizaţii contrarevoluţionare“, iar în comunităţile autorizate cei care nu erau de acord cu hotărârea con-
gresului erau excomunicaţi din biserică. Listele ce-
lor excluşi erau transmise la organele NKVD, unde 
erau înregistraţi ca „sectanţi antimilitarişti“ şi erau 
filaţi. În anii ’30 au fost daţi în judecată. Astfel, ho-
tărârile congreselor privind chestiunea militară au 
servit drept premise pentru persecuţiile penale ale 
celor credincioşi lui Dumnezeu. Iată unele exemple:

În dosarul de cercetare penală al lui Тugov 
Pavel Ivanovici, evanghelist al comunităţii bap-
tiste din Leningrad (Nr. de arh. П-97256), găsim 
mărturiile prezbiterului comunităţii din Leningrad, 
I. M. Kozlov, de la 28 august 1937:

„În noiembrie 1936 Tugov a fost exclus 
de «dvadţatkă»* din rândurile membrilor co-
munităţii pentru că nu se supunea cerinţelor 
«dvadţatkăi», nu e de acord să facă serviciul 
militar şi să susţină Uniunea Sovietică. Din 
acelaşi motiv au fost excomunicaţi: [T. S.] 
Sviridenok şi Omelicev I. N. După părerea 
mea, Tugov s-a aflat sub influenţa fostului 
prezbiter Şilov, în trecut — condamnat în repetate rânduri, care promova politica adunărilor închise ale 
baptiştilor şi răspândea tendinţe defetiste. Tugov avea legături strânse cu Skripko (care avea şi el o atitu-
dine defetistă faţă de Puterea Sovietică), se întâlnea cu el, cu Omelicev şi cu Sviridenok în locuinţa sa“.

Aceşti fraţi n-au putut cădea de acord cu hotărârea congresului al XXVI-lea al baptiştilor privind pro-
blema militară, lucru pentru care au fost excomunicaţi din biserică, iar în septembrie 1937 — arestaţi.

Tugov Pavel Ivanovici (a.n. 1891), „evanghelist al sectei bap-
tiste“; Omelicev Ivan Nemlotovici (a.n. 1892), predicator; Svi-
ridenok Trifan Stepanovici (a.n. 1887), predicator, însoţitor 
de vagon, „îi recruta pe muncitorii de la căile ferate în sec-
ta evanghelică“; Skripko Gheorghi Stepanovici (a.n. 1873), 
predicator — toţi au fost condamnaţi la pedeapsa capi-
tală prin hotărârea troicii UNKVD din reg. Leningrad din 
03.09.1937, „pentru refuzul de a servi în Armata Roşie Mun-
citorească-ţărănească din cauza convingerilor religioase“.

Sentinţa a fost executată la 6 septembrie 1937. În anul 1959 au fost reabilitaţi post-mortem.
Sunt mii de istorii similare.

* „Dvadţatka“ — de la „двадцать“  („douăzeci“). Numărul minim al membrilor bisericii necesar pentru recu-
noaşterea comunităţii de către stat era 20, iar odată cu creşterea bisericii, „dvadţatka“ erau fraţii de încredere care 
purtau toată răspunderea pentru viaţa comunităţii.

Actul privind împuşcarea lui Tugov P. I.

Tugov P. I. (1891-1937)
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Extras din proce-
sul-verbal al anchetei lui 
Zinoviev Aleksei Mihai-
lovici (a.n. 1903), predicator 
al bisericii creştinilor evan-
ghelici de la Krasnâe voro-
ta (or. Moscova), tată a doi 
copii (10 şi 8 ani). E învinuit 
că „a fost membru al gru-
pului contrarevoluţionar 
de sectanţi-antimilitarişti, 
a refuzat să apere URSS 
cu arma în mână, avea 
legături strânse cu sectan-
ţii activi, întorşi din sur-
ghiun, le acorda susţinere 
ideologică predicatorilor 
ilegali, aprovizionându-i 
cu conspecte ale predici-
lor sectante antisovietice.

La 19 noiembrie 1937, 
conform hotărârii troicii* 
Direcţiei NKVD din regiu-
nea Moscova, a fost con-
damnat la pedeapsă capi-
tală — împuşcare. Sentinţa 
a fost executată la 21 no-
iembrie 1937 pe poligo-
nul Butovo din Moscova. 
În 1956 a fost reabilitat 
post-mortem „din cauza 
lipsei elementelor constitu-
tive ale infracţiunii în faptă“.

Documente din dosarul penal de arhivă 
Nr. 22355, Moscova, 1937. În acest dosar, împreună 
cu A. M. Zinoviev, au fost împuşcaţi încă 7 membri ai 
bisericii de la Krasnâe vorota pentru apartenenţă la 
comunitatea „evangheliştilor-antimilitarişti“.

Decretul „Despre scutirea de serviciul militar“ a fost anulat abia la 1 septembrie 1939 prin legea „Despre 
serviciul militar obligatoriu“, totuşi existenţa acestui decret n-a fost o piedică pentru împuşcarea în masă 
a „baptiştilor antimilitarişti“ în anul 1937. Date fiind aceste împrejurări, pretutindeni au fost omorâţi zeci 
           de mii de creştini tineri. 

Zinoviev A. M. (1903-1937)

* Troika — organ extraju-
diciar din acea perioadă, 
care, timp de câteva mi-
nute, pronunţa sentinţa, 
până şi împuşcarea.
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Maşkov I. A. (1877-1937)

Datorită deschiderii accesului la arhive, a devenit cunoscută lista enormă a creştinilor martirizaţi, îm-
puşcaţi pentru unicul motiv că se străduiau să trăiască după Evanghelie, fără a se abate de la adevăr. 
Unul dintre ei este predicatorul comunităţii creştinilor evanghelici de la Krasnâe vorota — Ivan Alekseevici 
Maşkov, a.n. 1877, originar din reg. Iaroslavl, domicilia în or. Moscova pe adresa: stradela M. Novopeskovski, 
nr. 6, ap. 44. A fost arestat la 22 octombrie 1937.

A fost acuzat că „este predicator al sectei ilegale antimilitariste, făcea agitaţie antisovietică“ şi îşi oferea 
apartamentul de la Moscova pentru servicii divine ilegale. În dosarul lui penal s-a păstrat procesul-verbal 
al anchetei, în care el a mărturisit despre convingerile sale:

Extras din „Ancheta ares-
tantului“:

profesia — bucătar, soţia — 
casnică, avere nu are, starea so-
cială — muncitor. Conform ho-
tărârii troicii Direcţiei NKVD 
din reg. Moscova din 17.11.1937, 
e condamnat la împuşcare. Sen-
tinţa a fost executată pe poligo-
nul Butovo la 19.11.1937.

A fost omorât pentru cre-
dincioşie faţă de Domnul la vâr-
sta de 60 de ani, apoi reabilitat 
post-mortem.

La dreapta e inserat un ex-
tras din procesul-verbal al anche-
tei din 26 octombrie 1937, dosa-
rul penal din arhivă nr. У-19184.

Declaraţiile inculpatului Maşkov
  26 octombrie 1937
Întrebare: Expuneţi convingerile dumneavoastră politice 

şi atitudinea faţă de Puterea sovietică.
Răspuns: Faţă de Puterea sovietică eu am numai o ati-

tudine de supunere, dar mă conduc de legile 
Evangheliei, căci sunt sectant creştin evanghe-
lic şi am divergenţă de păreri cu Puterea sovie-
tică în problema religiei.

Întrebare: Dumneavoastră recunoaşteţi că e necesar şi 
obligatoriu a apăra Puterea sovietică cu arma 
în mână?

Răspuns:	 Nu. Potrivit convingerilor mele, eu nu pot ucide 
nicidecum, de aceea nu recunosc obligaţia de 
a apăra Puterea sovietică cu arma în mână. [...]

Întrebare: Dacă vi s-ar ordona să-i împuşcaţi pe aceşti 
duşmani ai poporului, aţi executa acest ordin?

Răspuns:	 Nu. Eu personal nu i-aş ucide.
  Semnătura
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Pentru cei din exterior a fost suficient mai puţin de un deceniu ca să lichideze centrele duhovniceşti, 
să-i aresteze pe slujitorii neconcilianţi, să anuleze înregistrarea comunităţilor care nu erau de acord cu re-
zoluţiile congreselor, să le lichideze şi să schimbe legislaţia cultelor. În anul 1937 au fost arestaţi şi cei care 
nu s-au opus, ba, în unele cazuri, chiar i-au ajutat pe atei la nimicirea bisericii.

E de menţionat că din anul 1968 în cadrul VSEHB au fost înfiinţate cursuri biblice fără frecvenţă şi 
doritorii de a se înscrie la ele trebuia să completeze un chestionar în care să-şi indice, în mod obligatoriu, 
atitudinea pozitivă faţă de hotărârile congreselor din anul 1926, hotărâri moştenite apoi de VSEHB şi de 
succesorii lui actuali — uniunile oficiale ale CEB din CSI.       (v. partea a III-a, pp. 162-163)

La consfătuirea unională a Consiliului Bisericilor de la Rostov pe Don (1 iulie 1989) Gh. K. Kriucikov 
le explica slujitorilor situaţia din acei ani:

În perioada interbelică uniunile (cea a creştinilor evanghelici şi cea a baptiştilor) au păşit pe 
calea păcatului. Pe atunci se ridica adesea problema militară, care era boala de câteva decenii 
a ambelor uniuni. În ce constă esenţa acestei nenorociri, a acestei rătăciri? Când a apărut Decre-
tul „Despre scutirea de serviciul militar obligatoriu din motive de conştiinţă“ (ianuarie 1919), fraţii 
noştri au hotărât că el e un temei suficient pentru a aborda această chestiune la congresul religios 
şi, formulând-o ca o necesitate biblică, au adoptat hotărârea de a renunţa la serviciul militar. Acesta 
a fost un act politic. Nu e treaba noastră, orientându-ne după legile lumii externe, să dezbatem, la 
congresele noastre, probleme politice. Deşi însăşi ideea pare minunată: „Să nu luăm arma!“ Aici 
a fost comis un păcat. Iar apoi l-au „corectat“ comiţând un păcat şi mai mare. Când credincioşii 
din bisericile locale au întâmpinat cu încântare această hotărâre, autorităţile au spus: „Cine v-a 
dat dreptul să luaţi hotărâri asupra problemelor civile la congresele voastre? Doar legile le scriem 
noi, şi nu voi! Aceasta e o chestiune civilă...“ În anul 1923 a fost arestat Prohanov, fapt după care 
a avut loc o întorsătură diametral opusă.

Răpind o dată ceea ce aparţine cezarului, ei trebuia nu numai să întoarcă ceea ce e a cezarului, 
ci şi să mai adauge a cincea parte (Lev. 6: 2-7): să-şi piardă chiar independenţa. Peste doi-trei ani, 
la congresul creştinilor evanghelici, iar apoi şi la cel al uniunii baptiste au fost nevoiţi să pună în 
dezbatere problema de a lua arma şi a lupta „conform dispoziţiilor generale“.

Astfel biserica lui Dumnezeu a ajuns în impas. Aceste hotărâri ale congreselor au pus începutul 
abaterilor, apoi a apărut în curând Legislaţia cultelor (anul 1929). Aceste lecţii ale istoriei necesită a fi 
însuşite, ca să ţinem minte în care sfere biserica nu trebuie să se amestece. Nu trebuia să facă primul 
păcat şi atunci n-ar fi ajuns la al doilea. Noi nu avem dreptul să luăm hotărâri în aceste chestiuni la 
congresele duhovniceşti. A pune în discuţie aceste probleme la congresele religioase e o greşeală şi 
are consecinţe periculoase.

Când este vorba de jurământ, atunci pentru militari legea îşi pierde valabilitatea, căci «ordinul 
comandantului e lege pentru subalterni». Astăzi un ordin nechibzuit îl poate face pe militar să arunce 
o bombă şi să nimicească un oraş întreg. Ne gândim oare, când dăm o asemenea făgăduinţă cu bună 
ştiinţă, că, depunând jurământul, trebuie să îndeplinim apoi tot ce am jurat? Noi însă nu chemăm nici 
la una, nici la cealaltă, ci lăsăm conştiinţa fiecărui om să hotărască liber chestiunile civile şi spunem: 
„procedaţi după cum vă îndeamnă duhul“ — Gal. 5: 16, 25.

De la începutul mişcării noastre nu ne-am amestecat niciodată în politica statului şi n-am atentat 
la drepturile cetăţenilor. Biserica ce stă pe temelia evanghelică e de neînvins, în munca şi în lupta ei 
nu există niciun pericol pentru societate sau pentru stat.  (1 iulie 1989)
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1.5.  Încadrarea în comunele agrare şi în sfera învăţământului

După războiul civil, în anul 1921, în ţară a fost luată o nouă orientare a politicii economice (NEP — 
Новая экономическая политика, noua politică economică) şi lumea le-a întins mâna de prietenie cre-
dincioşilor. În special, în circulara „Către sectanţi şi către adepţii curentului religios de rit vechi, care 
locuiesc în Rusia şi peste hotare“ (din 05.10.1921) credincioşii erau chemaţi să se stabilească pe pămân-
turile libere şi să înfiinţeze cooperative agricole:

Noi ştim că sectanţii şi adepţii curentului religios de rit vechi din Rusia [...] au o experienţă seculară 
de viaţă în comune. Potrivit învăţăturii lor, ei tind mereu spre o viaţă de obşte, comunistă. De obicei, 
iau drept bază a năzuinţei lor cuvintele din „Faptele apostolilor“: „Niciunul nu zicea că averile lui sunt 
ale lui, ci aveau toate de obşte“. Mulţi sectanţi au tradus strict în viaţă aceste precepte şi au trăit în 
comunităţi, în comune. În toate vremurile toate guvernele, toate puterile şi toate legile din întreaga lume 
au fost întotdeauna împotriva unei astfel de vieţi. Din această cauză în toate ţările, inclusiv în Rusia, 
sectanţii erau arşi pe ruguri, omorâţi, torturaţi, nimiciţi în închisori, autorităţile sfâşiau comunităţile lor, 
îi deportau la diferite margini ale pământului şi îi persecutau în fel şi chip, iar ei rămâneau neclintiţi în 
convingerile lor şi, murind, le porunceau fraţilor după credinţă să continue această luptă, această viaţă 
de obşte. [...] Sectanţii îşi găseau toată mângâierea în aceste comune, în ele îşi puneau toată nădejdea la 
un viitor mai bun. Şi acum a sosit timpul când toţi sectanţii, de orice confesiune ar fi, chiar şi cei mai 
tainici, care, până acum, se temeau să se descopere [...] absolut toţi pot ieşi din clandestinitate şi pot 
şti cu siguranţă că nimeni niciodată nu va fi persecutat pentru învăţătura sa.

[...] O parte din creştinii evanghelici şi din baptişti declară deschis că ei... doresc să se consacre 
pe deplin cauzei de organizare a comunelor, a cooperativelor de producţie, a gospodăriilor colective şi 
să se stabilească în sovhozuri pe baza unor contracte speciale... depunându-şi eforturile la dezvoltarea 
tuturor ramurilor agriculturii.

Examinând cu multă băgare de seamă aceste grupări ale poporului şi ascultând de glasul conştiinţei 
acestor mase populare, Comisariatul Poporului pentru Agricultură consideră că timpul de faţă e cel 
mai potrivit pentru a chema la o muncă agricolă creatoare aceste mase populare [...] organizate deja în 
comunităţi, ai căror membri, cunoscându-se bine unii pe alţii, sunt uniţi de o năzuinţă comună şi aso-
ciaţi în curente religioase. [...] Având o atitudine de încredere faţă de sectanţi şi dându-le posibilitatea 
să-şi realizeze visurile de demult de a se îndeletnici cu prelucrarea pământului asociindu-se în comu-
nităţi mari din toate colţurile lumii, Comisariatul Poporului pentru Agricultură speră că comunităţile 
sectanţilor îşi vor îndeplini datoria faţă de patrie şi, la încrederea acordată, vor răspunde cu o muncă 
exemplară, cu organizarea unor gospodării-model. Pentru prima dată de când există Rusia, sectanţilor 
de toate curentele, care mai nu demult erau prigoniţi... li se oferă posibilitatea unei reuniuni largi pe 
tărâmul muncii în toate ramurile agriculturii...

(ASFR, fond 1235, inv. 58, dos. 50, f. 235-236) v. infra, „Supliment“, pp. 399-400

Aceasta a fost o nouă ispită, o nouă momeală pentru biserică.
În anii ’20, nimerind în condiţii istorice noi, unii slujitori din conducere au hotărât să facă din 

biserică o putere influentă în societate şi să demonstreze că comunismul poate exista doar pe baza 
ideilor evanghelice.

„Bucuros de schimbările sociale şi de elanul de muncă, evanghelic, al creştinilor, I. S. Prohanov 
a elaborat o bază teologică pentru mişcarea cooperatistă“. Se străduia să unească credinţa evanghe-
lică cu visurile la „un socialism creştin“:

„Evanghelia trebuie să influenţeze asupra vieţii practice a omului. În acest sens sunt deo-
sebit de importante două trăsături. În primul rând, a perfecţiona toate ramurile industriei prin 
inovaţii... În al doilea rând, Evanghelia trebuie să aibă influenţă şi asupra agriculturii. Efor-
turile ţăranului creştin trebuie să fie îndreptate spre a cultiva cele mai bune produse agricole, 
spre a îmbunătăţi rasele de vite. Merele evanghelice, grâul evanghelic, păsările evanghelice 
trebuie să fie cele mai bune în comparaţie cu celelalte“.

(Extras din „Principiile evanghelice ale vieţii în Rusia“)
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La 14 februarie 1922 Consiliul Suprem al Uniunii Creştinilor Evanghelici a expediat un memoriu că-
tre Prezidiul CECR, în care cereau permisiunea de a înfiinţa la Petrograd o Cooperaţie panrusă cu denu-
mirea „Согласие“ („Acordul“). (ASFR, fond 1235, inv. 58, dos. 34, f. 37).

Şi în octombrie 1922 conducerea Uniunii Baptiste a adoptat hotărârea de a înfiinţa cooperativele 
sale. „În Caucaz funcţiona o şcoală agricolă specială, unde erau trimişi absolvenţii cursurilor biblice pentru 
a studia ramurile agriculturii, iar la editura uniunii s-a organizat o secţie specializată în cooperaţia agricolă şi 
de producţie“.

La 29 martie 1921 a avut loc „Congresul I panrus al asociaţiilor agricole şi de producţie ale sectan-
ţilor“. La el au fost formulate cerinţe nu numai în problemele religioase, ci şi în cele civile, economice şi 
politice, precum şi cu privire la şcolile de cultură generală. Delegaţii congresului au adoptat „Apelul Con-
gresului I panrus al asociaţiilor agricole şi de producţie ale sectanţilor către popoarele din toată lumea“ şi, 
considerându-se o putere socială, în „Memoriul către tovarăşul V. I. Lenin“, scriau:

„Congresul îşi exprimă protestul împotriva împuşcărilor şi se pronunţă pentru anularea imediată 
a pedepsei capitale. [...] Congresul, apărând interesele multor milioane de sectanţi din Rusia, roagă 
să se înceteze imediat arestările, persecuţiile şi orice alte constrângeri ale sectanţilor. [...] În legătură 
cu organizarea şcolilor în mediul sectanţilor, Congresul constată necesitatea unei libertăţi de conşti-
inţă depline, de aceea consideră că e inadmisibil amestecul puterii de stat şi introducerea politicii în 
sfera de educare şi instruire a copiilor sectanţilor. (Adoptat în unanimitate.)

Consiliul congresului speră că Guvernul Sovietic, în persoana Dumneavoastră, se va arăta înţe-
legător faţă de vocea Congresului, ca voce a multor milioane de sectanţi muncitori din Rusia şi va 
satisface toate doleanţele noastre exprimate în hotărârile congresului“.

(ASFR, fond 130, inv. 5, dos. 92 f. 180) (v. infra, „Supliment“, pp. 396-398)

Acest congres le-a trezit o adâncă nemulţumire deţinătorilor puterii şi, reacţionând negativ, Consiliul 
Comisarilor Poporului a emis un aviz corespunzător cu privire la „hotărârile şi rezoluţiile“ adoptate la el:

„A se recunoaşte că nu există motive întemeiate pentru a schimba regimul existent de educaţie, 
conform căruia, în ceea ce priveşte instruirea copiilor sectanţilor în sfera religiei, este respectată liber-
tatea părinţilor de a-şi instrui copiii în conformitate cu propriile lor convingeri. În ce priveşte instrui-
rea generală, ea este organizată şi condusă exclusiv de stat. [...] Congresul, probabil, a fost plănuit de 
organizatorii lui ca o demonstraţie politică antisovietică. [...] Nu există niciun temei — nici de ordin 
politic general, nici de ordin economic — de a le atribui drepturi sau privilegii deosebite organizaţiilor 
religioase, după cum se recomandă asociaţiile sectante, în detrimentul întregii noastre politici“.

(ASFR, fond 130, inv. 5, dos. 92) v. infra, „Supliment“, p. 398

La 19 iulie 1925 Uniunea Baptistă din Extremul Orient a adoptat rezoluţia de a avea „aşezăminte de 
cultură generală şi instituţii specializate de învăţământ mediu şi superior“ creştine şi s-a adresat către Pu-
terea sovietică cu următorul demers:

„Creştinul trebuie să fie îmbrăcat nu numai în toată armura adevărurilor evanghelice, ci 
şi în toată armura ştiinţei. De aceea baptiştii, în afară de instituţii biblice, academii teologice 
şi şcoli misionare, mai construiesc şi întreţin aşezăminte de cultură generală şi specializate 
de învăţământ mediu şi superior. În timpul ţarismului noi, baptiştii ruşi, nu am avut nicio 
posibilitate de a realiza în Rusia asemenea proiecte; acum însă sperăm că în marea Uniune 
a RSS, scumpă inimii noastre, nu vom rămâne în urmă în acest sens de fraţii după credinţă 
din Vest. Suntem siguri că Puterea Sovietică nu ne va împiedica să atingem, la momentul 
oportun, scopul glorios de instruire spiritual-intelectuală a frăţiei noastre, căci şi noi, bap-
tiştii, în timpul intervenţiei, am avut jertfe, eliberând ţinutul nostru de invazia şi asuprirea 
complicilor capitalismului...“ (semnăturile — Iak. Vins, G. Şipkov, K. Fonderat)

 v. infra, „Supliment“, pp. 296-297
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În anii ’20 ai secolului trecut, când a sosit libertatea pentru predicarea Evangheliei, a venit şi satana 
cu şiretenia lui în uneltirea rătăcirii şi le-a propus slujitorilor să devină „social activi“, să se facă cunoscuţi 
societăţii prin „activitatea cooperatistă constructivă“, „să se asocieze în comune agricole“. Pentru a avea 
succes în înşelarea sa, el s-a înarmat cu Sfânta Scriptură şi le-a îndreptat atenţia creştinilor spre comunele 
creştinismului primar, i-a convins să le urmeze exemplul în această direcţie ca orientare principală în viaţă, 
ca să distragă biserica de la menirea ei de bază — predicarea Evangheliei. Spre atingerea scopurilor indi-
cate de lume, biserica a depus eforturi considerabile şi a cheltuit resurse financiare enorme.

Către anul 1924 în mediul frăţietăţii evanghelico-baptiste erau mai mult de 25 de comune a câte 
50 de familii în fiecare, dar toate au avut o scurtă durată de activitate şi după trei-patru ani de existenţă 
se desfiinţau. Interesele agricole şi cele bisericeşti nu coincideau!

„Dacă am dispune de o istorie veridică, atunci am şti că cei care au adus ateismul în ţara noas-
tră erau conduşi de puterile satanice şi, pentru a ademeni poporul, pentru ca ideile ateiste să fie mai 
atrăgătoare, au dorit să adauge la ateism comunele de muncă colectivă ale primilor creştini, când toţi 
ar avea totul în comun. Era veacul nebuniei ateiste, după cum ne spune Scriptura: «Nebunul zice în 
inima lui: "Nu este Dumnezeu!"» (Ps. 14: 1). Şi noi am trăit în această nebunie... 

De ce creştinismul reprezintă astăzi un tablou deplorabil? Toate bisericile istorice au o mulţime 
de proptele de activitate parabisericească, care atrag sufletele în sfera publică, socială, politică, dar 
pentru Duhul Sfânt nu este loc în aceste biserici.

În vreme de libertate creştinii vor să facă ceva grandios. Însă Dumnezeu n-a însărcinat biserica 
să înfiinţeze instituţii parabisericeşti: să organizeze şcoli, institute, universităţi. Misiunea bisericii se 
realizează atunci, când Dumnezeu îi trimite pe ucenicii Săi acolo, unde vrea El să Se ducă. Hristos 
a venit ca să mântuiască lumea, care merge spre pierzare, şi acum ne trimite pe noi pentru acest scop: 
pentru zidirea Trupului Său, pentru lucrarea evlaviei, pentru predicarea Evangheliei. Toate celelalte 
sunt o deşertăciune parabisericească şi veleităţi păcătoase. Un slujitor consacrat lui Dumnezeu are 
o slujire de cel mai înalt grad de responsabilitate: a-i aduce la mântuire pe cei ce merg la pierzanie 
şi a zidi Biserica lui Hristos — iată unica lucrare pentru care face să ne consacrăm viaţa.

Pentru a-i ispiti pe slujitori, diavolul are mize mari, asupra slujitorilor acţionează duhuri înşe-
lătoare foarte puternice. Ei au mai multe ispite decât credincioşii de rând, de aceea trebuie să ne 
rugăm pentru slujitori. Cu cât e mai deştept omul, cu atât e mai mare pericolul pe care îl prezintă 
el pentru biserică dacă vine cu o erezie. Denaturarea Cuvântului lui Dumnezeu a început în Eden. 
«Grija» satanei s-a manifestat îndată ce omul a primit primele porunci, el i-a insuflat îndoiala: «Oare 
a zis Dumnezeu cu adevărat?». Diavolul n-a venit în grădina Edenului negându-L pe Dumnezeu, el i-a 
propus omului calea neascultării: «Veţi fi ca Dumnezeu». Şi care a fost rezultatul? «Vei muri negreşit». 
Diavolul a venit în pustiu la Domnul cu aceeaşi ispită: cu denaturarea Scripturii.

Slujitorii diavolului iau uneori chip de slujitori ai lui Hristos şi, denaturând adevărul, provoa-
că o daună colosală sufletelor. Un credincios de rând îşi va pierde sufletul propriu, iar slujitorul 
poate să ducă la pierzare mii de suflete. Noi aducem la mântuire câte un suflet, dar, fiind slujitori 
necredincioşi, risipim cu miile, lăsăm să fie răpite de diavolul uniuni întregi. Şi pe toate acestea 
le face vrăjmaşul ascunzându-se după numele slujitorilor falşi, al învăţătorilor falşi, ca «să fure, 
să junghie şi să prăpădească»“.

(Gh. K. Kriucikov la aniversarea a 35-a a frăţietăţii, or. Tula, 1996)

„Când a apărut libertatea... unii slujitori de-ai noştri au zis: «Ce vreme bună a sosit! Acum 
vom crea o „asociaţie a invalizilor“». Îi întreb: «Şi cine va fi în frunte?» — «Eu voi fi! Noi am 
hotărât să ne adunăm acum cu acest scop!» — «Dar tu ai fost rânduit slujitor pentru „asociaţia 
invalizilor“?» — «Oare e ceva rău aici?» — «Nu, drăguţule, nu e rău, tu însă eşti consacrat a fi 
preot al lui Dumnezeu. Nu vei avea nici o clipă pentru alte chestiuni dacă eşti consacrat pe deplin 
Domnului. Iar dacă vei începe să te îndeletniceşti cu comerţul, atunci vei trăi într-o permanentă 
luptă pentru profit. Dacă vrei să porneşti pe o asemenea cale, sfârşeşte-o cu menirea sau chemarea 
ta. Spune-I-o deschis lui Dumnezeu şi oamenilor». Astfel am respins încă o năpastă“.

(Gh. K. Kriucikov, „Vestitorul adevărului“, 2007, nr. 4-5, p. 42)
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În anul 1926 Ivan Stepanovici Prohanov a propus să se construiască în Siberia oraşul „Evanghelsk“. 
E. A. Tucikov i-a aprobat intenţia, numai că a insistat a-l numi „oraşul Soarelui“. În 1927 proiectul 
a fost aprobat de Plenara CUCE şi baptiştii din America şi-au exprimat acordul de a-l finanţa (ulterior, 
în anul 1928, Ivan Stepanovici a plecat în America şi nu s-a mai întors în Rusia).

La 25 aprilie 1928 Comisia antireligioasă adoptase o hotărâre specială „de a elibera o autorizaţie 
de căutare a unui teren pentru construirea unui oraş religios“:

Strict secret
A se păstra conspirativ 

PROCES-VERBAL NR. 98, DIN 25 APRILIE 1928
_____________________________________________________________________ 

  S-A AUDIAT:                   S-A DECIS:
______________________________________________________________________

pct. 3 Cu privire la evangheliştii ko-
loskovţî.

(tov. TUCIKOV)

pct. 4. Cu privire la expediţia evanghe-
listului PROHANOV cu scopul de a căuta 
teren pentru construirea oraşului „Soarelui“. 

(tov. Tucikov)

pct. 3b. Dat fiind că propaganda antimi-
litaristă a creştinilor koloskovţî nu încetează, 
precum nici purtarea sfidătoare a lui Ko-
loskov, care nu doreşte să ţină seama de legi-
le ţării şi de dispoziţiile guvernului, să se dea 
ordin Direcţiei Politice de Stat Unificate să 
ia măsuri de lichidare a comunităţii lui Ko-
loskov, iar pe el să-l expulzeze din Moscova.

pct. 4. A ruga Comisariatul Poporului 
pentru Agricultură să facă un raport la ur-
mătoarea şedinţă a Comisiei cu privire la 
eliberarea autorizării de căutare a unui teren 
pentru construirea unui oraş religios.

E un document de menţionat. El ne mărturiseşte, în primul rând, că permisiunea de a construi oraşul 
Soarelui a fost adoptată în timpul când începuseră deja persecuţiile de mari proporţii: fusese dată dispozi-
ţia de a lichida „comunitatea lui Koloskov“ (a creştinilor evanghelici din or. Moscova), bisericii i se confisca-
se localul de rugăciune, fuseseră arestaţi conducătorii ei, iar în anul 1938 şi conducătorii, şi mulţi membri 
ai comunităţii au fost împuşcaţi.

În al doilea rând, ne apare întrebarea: de ce, concomitent cu aceste represiuni, lumea, extrem de 
vrăjmaşă faţă de Dumnezeu şi faţă de biserică, le permite cu bunăvoinţă credincioşilor să construias-
că un oraş al lor, stimulându-i să desfăşoare o activitate socială de mari proporţii? La una şi aceeaşi 
şedinţă, de unii şi aceiaşi oameni se iau două decizii diametral opuse: persecuţiile pentru credinţă şi 
stimularea credincioşilor.

Hristos a spus: „Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum 
Eu nu sunt din lume“ (Ioan 17: 14). Predica adevărată e prigonită oricând. Dar există împrejurări când lu-
mea, care urăşte Cuvântul adevărului, îi îngăduie cu plăcere pe creştini, ba mai mult decât atât, creează 
pentru ei privilegii legiferate. Cum se explică toate acestea? În căutarea răspunsului la aceste întrebări au 
fost făcute studiile inserate în următorul compartiment.

(ASR ISP, fond 17, inv. 113, dos. 871, f. 10-11)
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1.6.1. Apelul la colaborare cu statul

În anul 1926, fraţii conducători ai uniunii baptiste au declarat deschis, la congresul al XXVI-lea, că bise-
rica trebuie nu numai să se supună statului, ci şi să colaboreze cu el:

...Trebuie să răspundem şi la întrebarea: care e atitudinea noastră faţă de stat în general şi, în 
special, faţă de îndeplinirea obligaţiilor cetăţeneşti?

În cazul dat Cuvântul lui Dumnezeu ne este unica călăuză, el ne serveşte drept sursă pentru con-
cepţiile şi convingerile noastre. Capitolul 13 al Epistolei către Romani ne dă un răspuns sigur şi ex-
haustiv la întrebarea pusă: „Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire 
care să nu vină de la Dumnezeu“. Sursa primară a unei asemenea concepţii a apostolului Pavel este 
Domnul nostru Isus Hristos, care a determinat această atitudine în expresia concisă, dar destul de 
semnificativă: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu“. [...] 
„Adu-le aminte să fie supuşi stăpânitorilor şi dregătorilor...“ — îi scrie apostolul Pavel lui Tit (3: 1).

DAR NOI NU NE PUTEM LIMITA NUMAI LA SUPUNERE. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU NE 
CHEAMĂ ŞI LA COLABORARE CU AUTORITĂŢILE în realizarea sarcinilor înalte şi dificile ale Statului 
în ceea ce priveşte asigurarea unei munci libere şi paşnice şi consolidarea principiilor de bază ale socie-
tăţii şi ale culturii. [...] „Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri 
pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce 
astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea“ (1 Tim. 2: 1-2). Apostolul Pavel 
îi cheamă pe credincioşi să-i susţină în rugăciuni pe deţinătorii puterii. Prin urmare, iată punctul nostru 
de vedere: noi recunoaştem statul, ne supunem autorităţilor. NOI SUSŢINEM STATUL ŞI COLABO-
RĂM CU EL, DEŞI STATUL ESTE, ÎN ESENŢĂ, UN SISTEM ORGANIZAT DE CONSTRÂNGERE. [...] 

Noi recunoaştem guvernul, îl susţinem şi COLABORĂM CU EL ÎN SCOPUL REALIZĂRII SARCI-
NILOR STATULUI.

(Extras din raportul „Cu privire la atitudinea faţă de stat“ prezentat la congres de P. V. Ivanov-Klâşnikov)
v. infra, „Supliment“, pp. 286-291

 

Apelul care a răsunat la congres şi hotărârile ulterioare au marcat începutul schimbărilor radicale în is-
toria bisericii CEB. La congresul din anul 1926 slujitorii cu autoritate ai Uniunii Baptiste din Rusia au făcut 
o încercare de a argumenta din punct de vedere biblic colaborarea bisericii cu statul „în ceea ce priveş-
te asigurarea unei munci libere şi paşnice şi de consolidare a bazelor societăţii şi culturii“. Acest pas fusese 
precedat de un şir de paşi greşiţi, care îi sileau acum să apere cu Biblia în mână calea aleasă. Însă 
bunăstarea unei cetăţi, prosperitatea ei se obţine prin pocăinţa locuitorilor ei înaintea lui Dumnezeu în 
urma predicii prorocului (Cartea prorocului Iona) şi prin umblarea sfântă a neprihăniţilor (Gen. 18: 26). Iar 
în lucrarea de predicare a Evangheliei nici împăratul, nici statul, ca instituţie, nu pot să colaboreze cu bi-
serica. Numai urmaşii lui Hristos umpluţi de puterea Duhului Sfânt pot să ducă cuvântul mântuirii. Dar 
când vine vorba de colaborarea bisericii cu statul se are în vedere altceva: biserica e atrasă la colaborare 
în procesele politice, în sfera socială, în chestiunea militară, în politica electorală, ca să capete influenţă 
socială (Mat. 4: 9). Cu regret, anume la o astfel de colaborare au chemat slujitorii la congresul amintit. Şi 
nu numai că au lansat acest apel, ci au mai şi făcut o încercare de a argumenta „biblic“ această colaborare.

În anul 1929, la trei ani după congresul al XXVI-lea al Uniunii Baptiste, Legea cultelor a consfinţit drep-
tul puterii ateiste de a indica bisericii cum trebuie să I se închine lui Dumnezeu. Conform acestei legi, au 
fost închise mii de case de rugăciune, zeci de mii de creştini credincioşi au fost arestaţi şi ucişi.

Apelul menţionat răsunase nu pentru prima dată în lumea baptistă, el era o continuare a practicii 
vieţii răspândite de Alianţa Mondială Baptistă (întemeiată în anul 1905, actualmente în activitatea ei sunt 
încadraţi 36 mil. de baptişti din 156 alianţe).

În 1927 revista „Баптист“ a publicat referatul secretarului AMB, doctor în ştiinţe teologice, 
J. H. Rushbrooke, „Despre atitudinea bisericii faţă de stat“, ale cărui concepţii, fără îndoială, contribuiseră la 
abordarea problemei colaborării bisericii cu statul la congresul din 1926 al Uniunii Baptiste din Rusia. În 
referat se menţiona:

„Atitudinea generală a baptiştilor faţă de puterea constituţională şi de guvernul ţării lor se 
manifestă prin ascultarea respectuoasă şi colaborarea cu ele.

Baptistul... este de partea puterii şi va ajuta statul (orice orânduire politică ar avea acesta) 
să-şi îndeplinească funcţiile înalte, cu care l-a însărcinat Dumnezeu.
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Noi suntem pentru supunere şi colaborare şi dorim să facem totul ca să susţinem scopu-
rile legice ale guvernului...

Când baptiştii din vremurile anterioare şi-au elaborat mărturisirea de credinţă, ei au recu-
noscut legitatea folosirii armei...

Din spiritul ascultării respectuoase, spirit general pentru baptişti, rezultă o colaborare rod-
nică acolo, unde există relaţii sănătoase între biserică şi stat, cu alte cuvinte, unde creştinul 
se bucură de libertatea unei asemenea colaborări pentru a ajunge la bunăstare generală“.

(Revista „Баптист“, 1927, nr. 1)

În anii ’20 slujitorii noştri se orientau după poziţiile baptismului mondial când adoptau, la congrese, 
hotărâri în folosul celor din exterior. Doctrina antievanghelică a „colaborării bisericii cu statul“ a fost îm-
prumutată din experienţa greşită a protestantismului apusean. 

Această experienţă a fost preluată şi la consfătuirea din octombrie 1944 (la ea a fost înfiinţat 
oficial centrul duhovnicesc VSEHB — Consiliul Unional al Creştinilor Evanghelici şi Baptişti). Cei pre-
zenţi la consfătuire au luat în dezbatere scrisoarea doctorului W. O. Lewis, secretar general al AMB:

„...Baptiştii din SUA susţin cu entuziasm forţele armate. Circa un milion de baptişti americani 
îşi fac serviciul militar în armată, la marină, în aviaţie. Multe biserici de-ale noastre au arborat 
în localurile lor drapelul cu stele albastre după numărul membrilor care îşi fac serviciul militar. 
Dacă ne vine înştiinţarea că vreun membru al bisericii a fost omorât, steaua albastră e înlocuită 
cu una de aur. În multe biserici drapelele sunt acoperite complet de stele de aur...“

În spiritul acestei scrisori consfătuirea VSEHB a adoptat o rezoluţie, prin care îi chema pe creştini „să 
lupte cu arma în mână pentru Patria iubită... jertfindu-şi viaţa, să făurească, împreună cu întreaga ţară, o biru-
inţă deplină asupra fascismului“. În mod consecvent, pe pământul nostru s-au transplantat „rădăcinile ama-
re“ ale politizării bisericii şi ale contopirii ei cu statul. Timp de un secol AMB a contribuit la introducerea 
principiilor păcătoase ale zidirii bisericii, înrădăcinând în conştiinţa poporului lui Dumnezeu o învăţătură 
denaturată cu privire la menirea bisericii şi la locul ei în societate. De-a lungul întregii istorii ulterioare 
a frăţietăţii CEB această învăţătură s-a înrădăcinat şi s-a 
transformat într-o tradiţie păcătoasă a tuturor uniunilor 
oficiale ale CEB din CSI.

Concepţia că „Biblia ne cheamă la colaborare cu au-
torităţile“ a devenit piatra unghiulară în zidirea bisericii 
CEB din anii ’40-’60. De câte ori împuterniciţii Consiliului 
Afacerilor Religioase au auzit în cabinetele lor din gura 
slujitorilor VSEHB: „Daţi-mi voie să vă informez...“! În ar-
hivele de stat s-au păstrat mii de stenograme ale discu-
ţiilor împuterniciţilor cu prezbiterii superiori despre viaţa 
internă a bisericii, care trebuie ţinută în taină de cei din 
afară. Cum Se uita Domnul când duminica slujitorul, 
înainte de cina Domnului, predica despre Iuda, iar lunea 
mergea să-i informeze pe prigonitori despre cei pocăiţi 
de curând, le duceau lista celor ce voiau să fie botezaţi?

Prezbiterii superiori nu erau aleşi de biserică, ci 
numiţi de Prezidiul VSEHB cu consimţământul împu-
ternicitului Consiliului Afacerilor Religioase, precum şi 
cu permisiunea KGB-ului (în documentele de serviciu 
ale Consiliului AR această instituţie era numită, în lim-
baj conspirativ, „vecini“).

Tot personalul de prezbiteri superiori (48 de per-
soane, iar uneori 52) era ales aşa, încât să fie pe pla-
cul „vecinilor“, al serviciilor secrete. În cabinetele „ve-
cinilor“ se scurgeau informaţiile din toate comunităţile 
autorizate şi ele erau conduse, prin nişte fire nevăzu-
te, anume din aceste cabinete.

Conferinţa ecumenică de la Zagorsk, 9-12 mai 1952. 
La stânga sub portret — I. I. Jidkov,  

preşedinte al VSEHB
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ASFR, fond 6991, inv. 3, dos. 1052, f. 2.

În anul 1963, la congresul VSEHB, D. D. Şapovalov, invocând „moştenirea părinţilor“, a spus: 

„În ceea ce priveşte aşa-numitul Comitet organizatoric, aş vrea să atrag atenţia congresului 
asupra unei învinuiri aduse de cel dintâi slujitorilor VSEHB. Suntem învinuiţi de abatere de la 
principiile baptiste, de legătura şi colaborarea cu organele puterii. Am stenograma congresului al 
XXVI-lea al baptiştilor, care a avut loc tot în acest local, şi vreau să citesc unele fragmente din 
raportul fratelui Ivanov-Klâşnikov: „NU NE PUTEM LIMITA DOAR CU SUPUNEREA (faţă de 
stat). CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU NE CHEAMĂ ŞI LA COLABORARE CU AUTORITĂŢILE...“

Iată, scumpi fraţi şi surori, ce poziţie aveau fraţii noştri baptişti faţă de Puterea Sovietică. În-
vinuirile aduse VSEHB-ului cu privire la colaborarea cu statul, ca opinii antibaptiste, ce contrazic 
Cuvântul lui Dumnezeu, sunt neîntemeiate. Eu susţin activitatea VSEHB. Când am făcut cunoş-
tinţă cu slujitorii din conducere, am ajuns la concluzia că aceşti fraţi sunt chibzuiţi, cu experienţă, 
deştepţi şi temători de Dumnezeu. Eu i-am îndr4ăgit copilăreşte, mi-am pus încrederea în ei, le-am 
dat mâna de părtăşie în lucrarea Domnului. Şi n-am dat greş… lucrarea lui Dumnezeu e în mâini 
de încredere şi Îl rog pe Domnul să-i binecuvânteze“. (Moscova, 15-17 octombrie, 1963)

(ASFR, fond 6991, inv. 4, dos. 140, f. 129-132, v. infra, p. 147)

În anii ’60 a răsunat chemarea la curăţarea generală a bisericii, însă slujitorii VSEHB, ţinându-se de 
rădăcinile „succesiunii duhovniceşti“, de principiile baptiştilor, au respins-o. În zilele noastre nu mai 
sunt nici împuterniciţi, nici legislaţia cultelor, însă în uniunile oficiale ale CEB păcatul colaborării cu 
statul s-a înrădăcinat şi este ocrotit ca „o moştenire de la părinţi“.

Secret

Preşedintelui Consiliului Aface-
rilor Religioase de pe lângă Sovietul 
Miniştrilor al URSS

tov-lui Puzin A. A.

Am îndeplinit dispoziţia dumneavoastră şi l-am obligat 
pe tov. Manguşev să-i întoarcă prezbiterului superior al ceb 
ştampilele.

Totodată vă aduc la cunoştinţă că prezbiterul superior în 
Ucraina, Andreev, intenţionează să-l elibereze pe Grişcenko 
de atribuţiile prezbiterului superior în regiunea Jitormir şi, în 
locul lui, roagă să fie înregistrat ca prezbiter superior Şapova-
lov, care, actualmente, este locţiitor al prezbiterului superior în 
reg. Jitomir. Şapovalov este unul din conducătorii baptiştilor 
din regiunea Dnepropetrovsk, şi-a executat termenul de pe-
deapsă în LMC, iar după eliberare a lucrat un timp prezbiter 
al comunităţii ceb din or. Şepetovka, reg. Hmelniţki. Nici noi, 
nici vecinii nu avem obiecţii privind numirea lui ca prezbiter 
superior în regiunea Jitomir.

Locţiitorul Împuternicitului Consiliului
R. Şvaiko
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Aşadar, nenorocirile spirituale pentru biserica CEB s-au început nu odată cu întemeierea VSEHB în anul 
1944, nu odată cu promulgarea legii cultelor din 1929, ci cu mult mai înainte!

Anul 1926 e un an de hotar. E anul ultimului congres al Uniunii Baptiste din Rusia. Frăţietatea puter-
nică a CEB, deschizându-le celor din exterior accesul în locul sfânt (Plân. 1: 10), şi-a pierdut puterea, ca şi 
Samson odinioară. După acest congres, asistând apoi la congresul mondial al baptiştilor, care şi-a desfă-
şurat lucrările la Toronto, baptiştii ruşi au declarat cu încântare înaintea frăţietăţii mondiale: „Noi aşteptăm 
o mare trezire în Rusia şi o ureche sensibilă aude deja «vuiet de paşi în vârfurile duzilor»“. Dar în loc de 
o mare trezire a sosit o mare înfrângere şi devastare. Viaţa frăţietăţii a ajuns ferecată în lanţurile limitărilor 
legiferate, care au fost în vigoare 60 de ani!

După hotărârile adoptate în anul 1926 la congres, creştinii temători de Dumnezeu trebuia să aleagă: 
ori să recunoască hotărârea congresului al XXVI-lea, ori să fie excomunicaţi din biserică. Comunităţilor 
care n-o acceptau li se anula înregistrarea. Cei care procedau după cum le dicta conştiinţa erau şterşi 
din listele comunităţilor, iar apoi anchetatorii NKVD, la interogatorii, îi sileau să facă depoziţii cu privire la 
„tendinţele antimilitariste“ în biserică; prin metodele „interogatoriilor de conveier“, îi impuneau să se recu-
noască vinovaţi de apartenenţa la „organizaţia contrarevoluţionară fascistă a baptiştilor antimilitarişti“ şi, în 
fine, erau condamnaţi la împuşcare.

După război prigonitorii îi convingeau să colaboreze cu ei pe prezbiteri, pe membrii activi ai bisericii, 
invocând aceeaşi hotărâre: „Doar fraţii voştri n-au putut să greşească la congres chemându-vă să colabo-
raţi cu statul!“ În anii ’50-’60 creştinii temători de Dumnezeu din comunităţile VSEHB erau excomunicaţi 
pretutindeni fiindcă nu se supuneau hotărârii congresului al XXVI-lea, drept mărturie ne servesc docu-
mentele de arhivă (vezi „Supliment“, p. 293). Cei din exterior sărbătoreau biruinţa.

„Lucrul cel mai groaznic nu e că eram strâmtoraţi, ci că Domnul ne părăsise. El nu putea să ră-
mână în inima trădătorilor. Când am văzut că în toată ţara biserica este înrobită, că slujitorii oficiali 
nu I-au rămas credincioşi lui Dumnezeu şi colaborează cu prigonitorii, am început să căutăm răspuns 
în Cuvântul lui Dumnezeu la întrebarea chinuitoare: ce să facem în situaţia creată? Şi am găsit răs-
puns în genunchi înaintea Lui... trebuie să ne schimbăm atitudinea faţă de Dumnezeu“.

 (Gh. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, pp. 72, 62)

Mulţumiri fie lui Dumnezeu că, în anul 1961, trezindu-se, biserica a osândit păcatul colaborării cu lu-
mea, i-a excomunicat pe slujitorii vinovaţi de abaterea de la adevăr, s-a curăţat de hotărârile antievan-
ghelice ale congresului al XXVI-lea, şi-a înnoit puterile şi a recăpătat libertatea şi independenţa pierdută! 
Prin lucrarea de curăţare s-au zdruncinat stâlpii pe care se întemeia practica neevanghelică a slujirii, iar 
împreună cu ei s-au spulberat şi planurile ateilor de surpare a bisericii şi a credinţei în Dumnezeu în ge-
nere. „Rascolnicii vor să prelungească termenele istorice de existenţă a bisericii în URSS“ — scria preşedintele 
Consiliului Afacerilor Religioase, A. Puzin, în anul 1963. Slavă Domnului nostru, care, după condamnarea 
păcatului, S-a întors în tabăra poporului Său, a devenit iarăşi Căpetenia lui, iar cu El „termenele istorice“ de 
existenţă a Bisericii lui Hristos pe pământ se vor prelungi „până la sfârşitul veacurilor“!

Anii 1961-1989, în ciuda represiunilor crude, au devenit o perioadă de restabilire a poziţiilor sfinte ale 
bisericii (poziţii pierdute în anii 1917-1937), o perioadă „de jertfire conştientă şi benevolă“ a pietrelor vii, 
care erau clădite de mâna Ziditorului în noua zidire exact după poruncile Evangheliei când Dumnezeu, cu 
braţul Său puternic, a ajutat biserica să calce cu pas biruitor „peste toată puterea vrăjmaşului“ (Luc. 10: 19).

La o conferinţă a vestitorilor Ghennadi Konstantinovici spunea:

„Uniunile şi bisericile istorice au căzut din cauza prieteniei lor cu lumea. Reforma bisericii din 
secolul al XVI-lea s-a oprit la jumătate de cale, deoarece slujitorii bisericii, reformatorii, s-au bizuit pe 
puterea politică, luptau pentru a avea influenţă asupra regilor, sperând să facă transformări spirituale 
în biserică cu ajutorul lor şi sub protecţia lor. Mişcarea mondială baptistă a căpătat libertate pentru 
activitatea religioasă ca rezultat al unei serii de abateri consecutive. Uniunile noastre interbelice au 
făcut compromis cu lumea în problema militară şi au căpătat libertate — o astfel de «libertate», în 
care o mai mare înrobire nici că există. Declaraţia Uniunii Baptiste din Extremul Orient din anul 
1926 conţine chemarea la dezertare din toate armatele, pentru a lupta numai în Armata Roşie. A lan-
sat un asemenea apel şi Prohanov în anul 1923 (Ziarul «Известия», nr. 180 din 12.08.1923). Apoi cei din 
exterior le dădeau indicaţii slujitorilor să convoace congrese în toate regiunile, la care să adopte ace-
leaşi hotărâri cu privire la problema militară, iar cei care nu vor fi de acord cu apelurile lor «să fie 
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excluşi din biserică şi ea să nu aibă deloc părtăşie cu ei» (Stenograma congresului al IX-lea al creştinilor 
evanghelici din regiunea Oriol, ed. Oriol, 1925, p. 14). Frăţietatea CEB s-a scindat încă atunci, bisericile 
s-au dezmembrat în grupuri mai mici. Iar apoi a sosit anul 1937 şi atunci adevăraţii copii ai lui Dum-
nezeu, excomunicaţi din biserici din cauza problemei militare, au fost condamnaţi la împuşcare. Tot 
Nordul şi Siberia sunt acoperite cu osemintele neprihăniţilor, ba şi în jurul Moscovei sunt o mulţime 
de gropi comune!

Astfel se ţineau congresele uniunilor noastre precedente, la care frăţietatea a fost frântă definitiv 
şi după ale căror hotărâri au urmat mii de împuşcări şi arestări pe termene îndelungate ale fraţilor 
şi surorilor noastre. Să ne ferească Dumnezeu de un astfel de «privilegiu»: ca anume de la slujitori, 
de la fraţii mai mari să vină pricina de păcătuire, documente de trădare, chemări la apostazie, iar 
apoi cei care vor să trăiască cu evlavie să sufere în temniţe şi în lagăre. Astfel de fapte au fost din 
belşug în anii 1920-’30. Mai bine slujitorii înşişi să meargă în foc decât să arunce în focul încercărilor 
poporul lui Dumnezeu. Mai bine să murim noi înşine decât să fim vinovaţi de moartea celor sfinţi.

Istoricii scriu că în anul 70 d.H. Tit a cotropit Ierusalimul. Din punct de vedere spiritual, 
această afirmaţie este greşită. Tit a ruinat Ierusalimul fiindcă Hristos a spus despre el: «Iată că vi 
se lasă casa pustie» (Mat. 23: 38), «nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată» 
(Mat. 24: 2; Marc. 13: 2). Vrăjmaşul este puternic numai atunci când noi rămânem în păcat, pentru 
că atunci Dumnezeu ne părăseşte. Dacă sarea nu şi-ar pierde puterea, ea n-ar fi aruncată spre a fi 
călcată în picioare de ateişti. Când slujitorii se învoiesc să colaboreze cu împăratul în chestiunile 
bisericeşti, Dumnezeu îi părăseşte pe astfel de credincioşi şi lumea calcă în picioare sarea ce şi-a 
pierdut puterea... (Gh. K. Kriucikov, or. Dedovsk, 5 iulie 2003)

„Mâna Domnului va ajunge la orice împărat, dacă el se ridică împotriva sfinţilor fără temei. Dar 
când cei care se numesc copii ai lui Dumnezeu se învoiesc să colaboreze cu împăratul în chestiunile 
bisericeşti, Domnul îi părăseşte, pentru ca cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu să calce în picioare 
această sare care şi-a pierdut puterea de a săra. Pe cel care merge pe calea sfântă Domnul îl va 
mântui, îl va scoate din prăpastie, îl va păzi în temniţe şi îl va elibera de lanţuri, va feri ţara de ne-
norocire, îl va pedepsi pe cine trebuie — mâna Lui este tare. Dacă însă noi rămânem în fărădelege, 
Dumnezeu va înceta să lucreze în noi şi prin noi.“ („Vestitorul adevărului“, 2007, nr. 4-5, p. 17)

1.6.2. „În Locaşul cel sfânt, au intrat neamurile...“

Prorocul Ieremia plângea cândva înaintea lui Dumnezeu: „...În Locaşul lui cel sfânt, au intrat nea-
murile cărora Tu le poruncisei să nu intre în adunarea Ta!“ (Plân. 1: 10). Ce le-a dat dreptul celor din 
exterior să intre „în locaşul cel sfânt“ al bisericii CEB şi să introducă acolo ordinea lor?

La congresul creştinilor evanghelici pe ordinea de zi „se pun în discuţie «chestiuni civile», care nu intră 
în competenţa unui asemenea congres“ — a conchis Secţia administrativă, de al cărei resort era problema 
congreselor bisericeşti (mai 1921). Era deja vocea unei măgăriţe, care oprea nebunia lui Balaam (2 Pet. 2: 16).

Mersul „congresului asociaţiilor agricole ale sectanţilor din anul 1921 i-a trezit o adâncă nemulţumire lui 
V. I. Lenin“. De aceea, la 14 septembrie 1922, la şedinţa Biroului politic al CC, a fost adoptată Decizia:

„[...] pct. 11c: Pentru a lua cunoştinţă de caracterul mişcării de sectă şi de diferitele curente dină-
untrul ei, să se creeze o comisie specială [...].

pct. 11d: A obliga GPU şi comisia sus-numită să desemneze câţiva tovarăşi responsabili, care ar 
putea să asiste permanent la congresul baptiştilor şi să prezinte la Biroul politic un raport cu privire la 
curentele care au apărut la el“.  (Procesul-verbal al Biroului politic al CC nr. 26 din 14.09.1922)
(ASR ISP, fond 17, inv. 163, dos. 295, f. 20) v. „Supliment“, p. 259

Din acest moment (daţi atenţie, anul 1922!) urmărim istoria bisericii ce şi-a pierdut independenţa: 
la toate congresele uniunilor evanghelice asistau observatori de la GPU, ordinea de zi a congreselor 
bisericeşti se punea de acord cu ei şi activitatea uniunilor, lucrarea de orânduire şi zidire duhovnicească 
a bisericii se afla sub controlul ateilor militanţi.

Îndată ce slujitorii bisericilor evanghelice au început să formuleze la congrese cerinţe către puterea 
existentă în numele „poporului de multe milioane“, conştientizându-se o putere socială enormă, de care 
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lumea trebuie să ţină cont, autorităţile le-au arătat cine deţine puterea. Aşa a fost întotdeauna: împăratul 
Irod i-a primit cu o amabilitate diplomatică pe magii din Răsărit, dar îndată ce a aflat de la ei despre 
naşterea unui Împărat, a trimis la Betleem oştiri, pentru că această chestiune i-a atins interesele. Aşa 
e natura oricărei puteri politice — ea nu îngăduie concurenţi. Ştiind lucrul acesta, biserica trebuie să se 
comporte în limitele modestiei evanghelice şi să se conducă de principiile independenţei în relaţiile cu 
cei din exterior.

Implicându-se în colaborarea cu statul în sfera socială, în domeniul cultural, politic, în cel al învăţămân-
tului, biserica trebuie să ţină minte că acesta e teritoriul cezarului, acolo el deţine puterea. Satana i-a spus 
lui Hristos: stăpânirea tuturor împărăţiilor şi slava lor mi-a fost dată mie, şi eu o dau cui vreau (Luc. 4: 6). 
În toate veacurile şarpele cel vechi îi dă bisericii dreptul să împărăţească împreună cu el în această lume 
numai cu preţul închinării înaintea lui (Mat. 4: 9).

La începutul anilor ’20 lumea atee le-a întins credincioşilor CEB mâna de prietenie introducând în pro-
gramul partidului punctul: „a contribui la formarea comunelor sectanţilor“. Iar apoi în faţa tuturor biserici-
lor a fost pusă alternativa: sau vor colabora cu secţia secretă a GPU în chestiunile bisericeşti, sau va urma 
lichidarea centrelor duhovniceşti şi a comunităţilor ca organizaţii contrarevoluţionare.

Până în anul 1929 a mai existat o libertate relativă, se organizau cursuri biblice, se editau revistele: 
„Баптист“, „Христианин“ („Creştinul“), însă lucrării lui Dumnezeu i s-a provocat o daună ireparabilă. Din 
anul 1929 a început epoca represiunilor, care, după multe decenii, s-a sfârşit abia în 1988 cu punerea în 
libertate a ultimului întemniţat, N. E. Boiko din oraşul Odesa (13.XII.1988). Către mijlocul anilor ’30 rămăse-
seră mai puţin de zece comunităţi în toată ţara. 

Cronica evenimentelor din anii 1917-1937 e foarte tristă. Experienţa duhovnicească, căpătată de fraţi 
timp de 50 de ani de persecuţii în Rusia ţaristă, a fost pierdută timp de un singur „deceniu de aur“! „Alu-
atul lui Irod“, introdus în biserică, a lipsit-o de independenţă şi furtuna groaznică a persecuţiilor din anii 
’30 a aruncat iarăşi frăţietatea în „perioada unui întuneric beznă, a mrejelor seculare şi a cătuşelor grele...“ 
Triumful slujitorilor cu privire la revoluţie s-a risipit, a sosit vremea mormintelor comune, a poligoanelor de 
execuţie a sentinţelor de împuşcare.

Aşadar, către anul 1926, în doar 10 ani de conducere ateistă, în condiţiile unei libertăţi relative, frăţie-
tatea a pierdut uimitor de repede poziţiile sfinte ale separării bisericii de lume. Din ce cauză? Cine sau ce 
a exercitat o influenţă negativă asupra slujitorilor încercaţi în prigoane ca ei să-şi schimbe în mod radical 
poziţia cu privire la problemele civile?

Analizând procesele-verbale ale congreselor uniunilor, numeroase documente ale secţiei NKVD de 
a cărei competenţă ţineau problemele bisericeşti, mii de procese-verbale ale anchetelor din dosarele pe-
nale din anii 1930-1955, precum şi conştientizând realitatea istorică a căii frăţietăţii noastre, moştenirea 
lăsată de fraţii credincioşi, — am ajuns la convingerea că, în anii ’20, schimbarea radicală a principiilor 
isprăvniciei bisericii a fost provocată de patru factori principali.

1. Influenţa protestantismului apusean. Pentru biserica originală din Rusia perioada dintre anii 
1905 şi 1926 a devenit o vreme de abatere treptată de la fundamentalismul biblic şi de adaptare la mode-
lul relaţiilor biserică-stat al protestantismului apusean, care, timp de 300 de ani ai istoriei sale, acumulase 
multe tradiţii neevanghelice, bazate pe învăţături contradictorii, care au amestecat viaţa spirituală cu acti-
vitatea socială şi politică, cu armata şi colaborarea cu statul (se ştie, de exemplu, că cei mai buni generali 
din armata lui Cromwell au fost baptişti). Teologia „războiului drept“ fusese formulată pentru a justifica 
participarea creştinilor la cruciade. Învăţătura denaturată se altoia prin seminariile teologice, prin congre-
sele mondiale ale baptiştilor, la care au participat delegaţi din Rusia (anii 1905, 1923, 1928). În perioada 
renaşterii spirituale şi a creşterii bisericii din Rusia (1860-1905) luptătorii lui Dumnezeu tindeau să afle voia 
Lui nemijlocit din Scriptură şi primeau răspunsuri exacte la orice întrebări anume din acest izvor curat. 
Dar, începând cu anul 1905, ca rezultat al imitării modelului apusean al relaţiilor biserică-stat, în frăţietate 
se infiltrau inovaţii periculoase, care justificau implicarea bisericii în activitatea politică, patriotică şi socială, 
în colaborarea cu statul etc. Acesta a fost primul pas spre înfrângere.

2. Tendinţa spre privilegiile legalizării. În primii ani de cârmuire ateiştii şi-au pus scopul: a-i legaliza 
pe sectanţi, a „nu-i împiedica să se înregistreze, ca să fie scoşi din ilegalitate“ (anul 1923). „Înregistrarea 
asociaţiilor religioase la organele puterii e necesară, în multe privinţe, mai mult pentru organele de stat de-
cât pentru credincioşi. Organele de stat vor putea să influenţeze asupra caracterului activităţii acestor secte 
dacă le vor avea sub control“ — scriau prigonitorii în rapoartele lor. Ei îi orientau pe сredincioşii CEB spre 
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crearea comunelor agricole, spre soluţionarea problemelor economice şi sociale, lucru care a dus la folosirea 
mijloacelor şi eforturilor bisericii pentru proiecte incompatibile cu menirea ei şi a redus activitatea misionară.

Pentru a-i ademeni pe credincioşi cu privilegiile legalizării, a fost elaborat decretul despre scutirea de 
serviciul militar din motive religioase. Şi acest decret a devenit o mreajă. Comunităţile CEB se înmulţeau 
repede în acei ani, dar nu numai din contul vestirii Evangheliei. În biserică au început să vină tineri, care 
doreau să obţină certificat pentru comisariatul militar privind scutirea de serviciul militar. După tineri au 
venit tinerele şi comunităţile, fiind inundate de multe persoane care nu aveau naşterea din nou, şi-au 
pierdut puterea şi au ajuns la o sărăcire spirituală.

3. Influenţa serviciilor speciale. Din anul 1923 VCeK-GPU-NKVD a ales tactica „dezmembrării bise-
ricii“ pe calea racolării „unei reţele de informatori influente“. Din cauza nevegherii, mulţi au fost prinşi în 
această mreajă. Conducătorii uniunii au fost înconjuraţi de informatori influenţi, de la care primeau impul-
suri puternice spre a adopta la congrese hotărâri greşite în problemele civile.

4. Dorinţele păcătoase. Este scris: „...Cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre“ (Iac. 4: 3). Do-
rinţa de a câştiga importanţă socială, de a se face cunoscuţi societăţii, de a deveni slujitori ai mega-bise-
ricilor, de a căpăta influenţă politică, de a vorbi „în numele uniunilor de multe milioane“ — toate aces-
tea constituie astăzi ispite mari pentru mulţi slujitori capabili şi talentaţi. Stăpâniţi de dorinţele proprii, ei 
îi atrag pe credincioşi de partea lor, şi nu după Hristos. Îi ademenesc pe căi strâmbe, lunecoase, care duc 
la o mare prăbuşire (Mat. 7: 27). Acestea sunt «căpetenii oarbe laodiceene… bogaţi în slava lor, în autoritate 
socială şi în influenţă“ („Numai Hristos“, p. 96).

Acum frăţietatea CEB trăieşte în condiţii de libertate deja de 20 de ani, fiind supusă aceloraşi ispite. A ob-
ţine biruinţa e mai uşor decât a o menţine. Să păstrăm deci moştenirea părinţilor, ţinând minte lecţiile istoriei.

După prigoane, când vine perioada libertăţii, biserica şi lumea merg adesea una în întâmpinarea ce-
leilalte. De ce? Pentru că biserica e obosită de persecuţii şi defăimări, iar lumea, văzând că nu e în stare 
să dăuneze bisericii devotate lui Dumnezeu pe calea represiunilor, face unele concesii, pe care credincio-
şii le iau drept o stabilitate promiţătoare a situaţiei din lume. Anume aici se comite greşeala fatală. […] 
Înţelegerea reciprocă dintre biserică şi lume se obţine numai pe căile necredincioşiei faţă de Domnul, 
când copiii lui Dumnezeu renunţă de bunăvoie la adevărul Lui… Să dea Domnul să nu râvnim nicicând 
la nici una din promisiunile şi privilegiile lumii, ci să rămânem fie şi defăimaţi de acest neam de oameni, 
dar curaţi şi fără pată ca Mireasă a lui Hristos (Efes. 5: 27; 2 Pet. 3: 14).

(„Foaia frăţească“, 1990, nr. 5; Gh. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, pp. 50, 51)

Hristos le-a spus fraţilor Săi: „Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăşte, pentru că măr-
turisesc despre ea că lucrările ei sunt rele“ (Ioan 7: 7). De ce pe Hristos lumea Îl ura, iar pe fraţii 
Lui, pe discipoli, la începutul uceniciei lor, nu-i ura? Pentru că în timpul acela ei încă nu primiseră 
misiunea vestirii şi a mustrării lumii în ce priveşte păcatul. Dar când I-a venit timpul plecării de pe 
pământ, Hristos a spus în rugăciunea Sa de mare preot: „Le-am dat cuvântul Tău; şi lumea i-a urât...“ 
(Ioan 17: 14). Hristos le-a transmis misiunea Sa, i-a trimis în lume, după cum L-a trimis cândva pe 
El în lume Tatăl ceresc. I-a trimis să continue lucrarea începută de El şi, când ei au fost umpluţi de 
puterea Duhului Sfânt, când au devenit oameni care nu sunt din lumea aceasta, lumea a început să-i 
prigonească. Astăzi lumea ne urăşte şi pe noi. Pentru ea noi suntem nişte „extratereştri“! Noi nu-i 
îngăduim să ne linguşească. Lumea nu poate să ne ademenească cu nimic. Căci stăm atât de ferm pe 
poziţiile noastre înguste, încât e cu totul inutil să ne zdruncine!

Apostolul Pavel se laudă cu crucea Domnului Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de 
el şi el faţă de lume (Gal. 6: 14). Cu alte cuvinte, apostolul ne mărturiseşte că lumea a devenit moartă 
pentru el. El nu găseşte nimic ce ar putea să-şi ia din lume. La fel şi lumea, apropiindu-se de apostolul 
Pavel, vede că în acest luptător al lui Dumnezeu nu este nimic ce ar putea lua! Apostolul a devenit 
părtaş al harului lui Dumnezeu, al Duhului Sfânt, s-a umplut cu puterea de sus şi Îl propovăduia pe 
Hristos cel răstignit. Şi această propovăduire biruitoare a Evangheliei a ajuns până în Europa, iar 
apoi şi până la noi. Şi noi, vestind oamenilor moartea Domnului nostru, le vestim eliberarea de păca-
te şi viaţa veşnică! Adevăraţii vestitori ai Evangheliei sunt cei care, prin puterea lui Dumnezeu, sunt 
răstigniţi ei înşişi împreună cu Hristos, răstigniţi faţă de lume şi lumea — faţă de ei! Nu este nimic 
comun între lume şi un adevărat vestitor al lui Hristos! În schimb, aceşti vestitori au ajuns la o legătu-
ră foarte strânsă cu Dumnezeu, cu harul Lui, cu Duhul Sfânt. Astfel de credincioşi vor avea putere să 
continue misiunea lui Hristos aşa cum vrea El!  (G. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, p. 134)
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1.7.1. Prinşi în mreajă
Asupritorul a întins mâna la tot ce avea el mai scump... în 

Locaşul lui cel sfânt, au intrat neamurile cărora Tu le poruncisei 
să nu intre în adunarea Ta!  Plân. 1: 10

În anii ’20 a fost înfiinţată o instituţie de informatori secreţi din rândurile membrilor bisericii şi ale slu-
jitorilor. Ateiştii au început să conducă congresele bisericeşti şi au obţinut controlul asupra vieţii spirituale 
atât a Uniunii evanghelice, cât şi a celei baptiste, fapt care a dus biserica la ruinare duhovnicească.

Instituţia secretă VCeK (Comisia Extraordinară de luptă împotriva contrarevoluţiei, a sabotajului şi a specu-
laţiei), care controla activitatea slujitorilor bisericii, a fost întemeiată încă în anul 1921. În deceniile ulterioare ea 
a crescut şi s-a lărgit. În anul 1946, printr-un ordin al Biroului politic al partidului, a fost creată secţia secretă 
„O“ — „Оперативная работа“ (munca operativă cu slujitorii cultului din toate confesiunile). În anii ’60, pentru 
controlul asupra bisericii, a fost înfiinţată Direcţia a cincea a KGB din URSS. În anii ’90 această direcţie n-a fost lichi-
dată, ci i s-a schimbat denumirea, a devenit secţia „Z“ — „Защита Конституции“ („Apărarea Constituţiei“). Aceas-
tă direcţie îşi continuă activitatea în sfera bisericii până în prezent, dar deocamdată în regim de notare a datelor.

În anul 1922, în fruntea campaniei antireligioase, au fost organizate trei structuri pentru controlul vieţii 
spirituale a uniunilor:

1) Comisia antireligioasă de pe lângă CC al PC(b)R;
2) Secţia secretă de pe lângă OGPU; 
3) ziarul „Безбожник“ („Ateul“, anii 1922-1941); în aprilie 1925 pe baza lui a fost creată o societate 
antireligioasă cu denumirea „Societatea ateilor“, condusă permanent de E. M. Iaroslavski.

Sarcina principală a Secţiei secrete a GPU era lupta împotriva activităţii sectanţilor: „în primul rând, ca 
sectanţii să accepte serviciul militar în Armata Roşie, iar în al doilea rând, pentru a stagna creşterea lor nu-
merică şi a introduce în rândurile lor demoralizare“. Deja din anul 1923 serviciile speciale au început să-i 
atragă pe slujitori la colaborare secretă. Din acest timp s-a aşternut o cărare de la altarele Domnului spre 
cabinetele celor din exterior, pe care mergeau să facă denunţuri slujitorii bisericii CEB în toţi anii ulteriori.

NOTĂ-RAPORT PRIVIND DEVIZUL SECŢIEI SECRETE A OGPU

Cu contribuţia reţelei informative au fost obţinute următoarele rezultate:
pct. 10) A fost mărit de trei ori numărul de informatori speciali în secte comparativ cu anul 1923. [...] 

S-a produs dezbinare între adepţii şi oponenţii serviciului militar în următoarele secte: a Evanghelişti-
lor, a Baptiştilor, a Molocanilor, a Adventiştilor etc. [...]

pct. 11) S-au convocat 10 congrese panruse şi regionale. Toate congresele au recunoscut serviciul militar [...]
pct. 14) În afară de aceasta, am izbutit să obţinem conducerea în secret atât a clerului ortodox, 

cât şi a sectanţilor“.
(1924, E. Tucikov, şeful subsecţiei a VI-a a SS a GPU)

(ASR ISP, fond 76, inv. 3, dos. 306, f. 152-159) v. infra, „Supliment“, p. 268

Când sceptrul stăpânirii lui Hristos în biserică este transmis celor din afară şi ei o conduc în secret, 
atunci Hristos încetează a fi Capul ei.

În anul 1923, pentru a exercita presiune asupra Colegiului Uniunii Baptiste cu scopul de a determina 
conducerea să accepte compromisul, a fost suspendată editarea revistei „Cuvântul Adevărului“:

 Personal
Din punctul de vedere al conţinutului nu există temei pentru a nu permite editarea revistei „Cuvân-

tul Adevărului“, dar trebuie suspendată editarea ei sub pretexte formale, întrucât cu baptiştii acum se 
duc tratative. În legătură cu ele, trebuie să aşteptăm unele cedări din partea lor sau vreo schismă în 
mediul lor, şi apoi să soluţionăm problema revistei. — K. Popov, 20.12.1923

(ASR ISP, fond 17, inv. 84, dos. 605, f. 91) v. infra, „Supliment“ pp. 280-282

Ca rezultat al presiunii exercitate, la 1 februarie 1924, Colegiul Uniunii Baptiste din Rusia a publicat 
„Epistola către toată frăţietatea baptistă din URSS“, după care editarea revistei a fost reluată.

(ASR ISP, fond 9550, inv. 15, dos. 121, f. 1).
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În anul 1928, pentru salarizarea a 41 de agenţi secreţi ai GPU din Uniunea Baptistă şi din Uniunea Creştini-
lor Evanghelici din Ucraina, au fost alocate 2460 de ruble din bugetul de stat. În „devizul de cheltuieli al OGPU 
privind deservirea“ uniunilor evanghelice este anexată o notă explicativă către Secretariatul CC al PCU:

Reţeaua variatelor comunităţi ale sectanţilor este risipită prin toată Ucraina. Pentru a le deservi 
ne este de ajuns deocamdată câte un informator în fiecare regiune. Existenţa unui informator salariat 
este extrem de necesară, întrucât, prin el, ne străduim să convingem sectele a recunoaşte serviciul 
militar conform dispoziţiilor generale... Resursele băneşti joacă un rol foarte mare în timpul racolării 
lor... Toată agentura este folosită de noi pentru elucidarea activităţii generale a sectelor (Notă: Uni-
unea Baptistă şi Uniunea Creştinilor Evanghelici din Ucraina), precum şi pentru promovarea politicii 
noastre în interiorul acestor uniuni...   (v. „Supliment“, pp. 276-277)

Spaţiul geografic al acestei activităţi păcătoase era destul de vast: în fiecare regiune din Ucraina 
(avea 41 de regiuni) erau informatori din numărul slujitorilor, care puteau influenţa asupra hotărârilor de 
importanţă vitală ale congreselor regionale! Prin aceşti „INFORMATORI“ cei din exterior aveau posibilita-
tea de a-şi instaura ordinea lor în biserică. O întreagă oştire era infiltrată în locul sfânt, ca să-l întineze!

(În extras. ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 12, f. 9)
v. infra, „Supliment“, p. 326

 La Leningrad de pe data de 
27/09 până pe 1/10/1927 se 
plănuia a se ţine şedinţa Ple-
narei CUCE, dar pentru convo-
carea ei era necesar a obţine 
permisiune de la NKVD:

„...Din par tea OGPU 
nu sunt obiecţii cu privire la 
permisiunea convocării Plena-
rei amintite a CUCE; ordinea 
de zi, expusă în proiectul per-
misiunii, e propusă de OGPU“.

Conform Statutului par-
tidului, fiecare comunist era 
obligat „să lupte cu preju-
decăţile religioase“. Şi iată că 
acum aceşti combatanţi care 
luptau împotriva religiei ela-
borau ordinea de zi a Plena-
rei CUCE, la care urma să ia 
parte 50 de slujitori cu vază! 
Ca rezultat, Plenara CUCE 

a adoptat „Apelul frăţesc către toate secţiile, comunităţile şi grupurile care ţin de UCER cu privire la ser-
viciul militar“ şi un „Mesaj către comunităţile şi grupurile creştinilor evanghelici din URSS cu prilejul ani-
versării a 10-a a Revoluţiei din Octombrie“. Slujitorii chemau toate bisericile ca, „în zilele aniversării a 10-a 
a Revoluţiei din Octombrie — la 6, 7 şi 8 noiembrie a.c. — să se ţină adunări de rugăciune solemne, să se 
înalţe rugăciuni de mulţumire către Domnul Dumnezeu cerând binecuvântare pentru Puterea Sovietică...“ şi au 
declarat: „Ideile puse la baza Revoluţiei din Octombrie, depăşesc omenirea cu multe veacuri şi reprezintă un 
fenomen fără seamăn în istoria omenirii“ (ASFR, fond 9550, inv. 15, dos. 124). 

Tot atunci Plenara CUCE a adoptat: „A împuternici Prezidiul CUCE: în ziua aniversării a 10-a a Revoluţiei 
din Octombrie să-şi exprime sentimentele de mulţumire, ce însufleţesc Plenara, faţă de Puterea Sovietică Cen-
trală pentru bunurile libertăţii de conştiinţă căpătate“.

Aniversarea a 10-a a puterii ateiste a fost marcată de arestarea multor fraţi şi surori care au fost deportaţi 
în „SLON“ (СЛОН — Соловецкие лагеря особого назначения [Lagărele cu destinaţie specială de pe insulele 
Solovki]). Dar remarcăm cu durere că în epistolele CUCE din acele vremuri nu s-a făcut chemarea la rugăciune 
pentru întemniţaţii lui Hristos. Pentru ei „bunurile libertăţii de conştiinţă“ proclamate au rămas numai pe hârtie.

URGENT SECRET
16 septembrie 1927

LA SECRETARIATUL CC al PC(b)R

Expediind materialele cu privire la permisiunea convocării 
Plenarei aşa-numitului „Consiliu Unional al Creştinilor Evanghe-
lici“ în or. Leningrad la 27/09-1/10/1927, Comisariatul Poporului 
al Afacerilor Interne roagă să ne comunicaţi concluzia Dumnea-
voastră.

Totodată NKVD comunică: din partea OGPU nu sunt 
obiecţii cu privire la permisiunea convocării Plenarei amintite 
a CUCE; ordinea de zi, expusă în proiectul permisiunii, e pro-
pusă de OGPU. [...]

LOCŢ. COMISARULUI POPORULUI PENTRU AFACERI INTERNE
( E g o r o v )
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În anul 1930 membri ai Conducerii Uniunii Baptiste au devenit persoane din exterior: I. I. Bondarenko, 
V. I. Kolesnikov, infiltraţi încă în timpul vieţii conducătorilor precedenţi. Preşedintele Uniunii Baptiste din 
Ucraina, A. P. KOSTIUKOV, şi preşedintele Uniunii Baptiste din Siberia, A. ANANIIN, precum şi alţi slujitori 
credincioşi erau deja arestaţi.

În anul 1933, după arestarea lui N. V. Odinţov, a lui M. D. Timoşenko şi a lui P. Ia. Daţko, în conducerea 
Uniunii Baptiste au rămas: Kolesnikov Vasili Ivanovici (a.n. 1901) — preşedinte şi Bondarenko Ivan Ivanovici 
(a.n. 1903) — secretar. Kolesnikov V. I., din anul 1927, îşi semna informaţiile de agent cu pseudonimul „So-
vieticul“. Bondarenko I. I., evanghelist al comunităţii baptiste de la Samara, un predicator elocvent, poet, 
favoritul tineretului creştin, — din anul 1925, îşi semna denunţurile de agent cu pseudonimul „Bobrov“. În 
revista „Баптист“ poeziile şi articolele lui erau semnate cu pseudonimul „Filadelfianul“.

În calitate de conducători ai Uniunii Baptiste, ei călătoreau prin ţară făcând revizie în uniunile ţinutale, 
iar apoi scriau rapoarte detaliate către cei din exterior. Cu însărcinări secrete ale OGPU, ei au fost la Donbas, 
Samara, Siberia, „predicau“ Cuvântul lui Dumnezeu şi totodată constatau cine are legături cu străinătatea, în-
tocmeau rapoarte către NKVD cu privire la tendinţele antimilitariste. Pe baza acelor rapoartelor, prin ţară s-au 
abătut ulterior valuri de arestări în loturi la Donbas, Samara, în Siberia, în centrul Rusiei. Însă în 1935 ambii 
au fost arestaţi şi condamnaţi pentru încălcarea obligaţiilor semnate de ei la serviciile speciale, şi anume: „ca 
agenţi secreţi ai SPS a GUGB în mediul baptiştilor, s-au deconspirat unul faţă de altul, s-au descifrat“.

În anul 1935, după arestarea lui Kolesnikov şi Bondarenko, Uniunea Baptistă şi Conducerea ei şi-au în-
cetat existenţa. Iată aşa, pe calea „permutării cadrelor“, a devenit posibilă biruinţa definitivă asupra uniunii. 
Majoritatea credincioşilor n-au observat substituirea conducerii.

„În literatura oficială privind istoria CEB prima jumătate a anilor ’20 e numită, de obicei, 
«deceniu de aur», o vreme când bisericile de orientare protestantă nu erau supuse persecuţiilor, 
nu existau conflicte serioase cu autorităţile şi biserica creştea numeric în mod rapid. La analiza 
materialelor din arhive, s-a dovedit a fi adevărată numai cea din urmă afirmaţie. Îndată după 
revoluţie a început munca cu protestanţii... Fără ruşine şi în mod cinic, recurgând la şantaj, 
denunţuri, ba încercând a-i îmbuna, ba palpând sentimentul fricii, slăbiciunile şi emoţiile, atot-
puternicii «cavaleri cu pumnalul sub mantie»* se amestecau în toate sferele vieţii sectelor şi, de 
obicei, îşi atingeau scopurile. Exercitând o presiune calculată asupra lui I. S. Prohanov... ei au 
făcut, de exemplu, să fie adoptată, la congresul creştinilor evanghelici din 1923, iar apoi şi la 
cel al baptiştilor din 1926, hotărârea privind atitudinea loială faţă de puterea sovietică şi recu-
noaşterea serviciului militar în Armata Roşie. [...]

Nu vom afla niciodată, probabil, toate amănuntele. Dar şi ceea ce este cunoscut, creează o ima-
gine fantasmagorică: pe scenă — lideri religioşi grandilocvenţi tâlcuiesc şi într-un fel şi în altul 
adevărurile veşnice ale Scripturii, ridicând mâinile spre cer, iar de la ei pornesc nişte fire abia 
sesizabile, care se unesc în pumnul zeului pământesc. Şi extrem de puţini actori se hotărăsc să rupă 
aceste fire... Când luăm cunoştinţă de activitatea fixată a asociaţiilor protestante, va trebui să ţinem 
cont întotdeauna de aceste puteri nevăzute, de impulsurile tainice, dar foarte puternice, care ieşeau 
de la «organele competente» şi aveau o mare influenţă asupra vieţii bisericii...“ 

(L. Mitrohin, „Баптизм. История и современность“ [„Baptismul. Istorie şi contemporaneitate“], 
Sankt-Petersburg, 1997)

 
1.7.2. Materiale din dosarul de urmărire penală nr. 1245 (Arhiva centrală a FSB) 

al preşedintelui Uniunii Baptiste — Kolesnikov Vasili Ivanovici şi
al secretarului Uniunii Baptiste — Bondarenko Ivan Ivanovici

Ancheta lui Kolesnikov V. I. de la 14 martie 1935 (arestat la 05.03.1935):
„...În toamna anului trecut Bondarenko I. I. mi-a povestit că este agent secret al NKVD. În discuţiile de 

mai târziu din decembrie-martie el mi-a povestit amănunţit despre activitatea sa în calitate de colaborator 
secret [...] că el colaborează deja de zece ani, la început cu pseudonimul «BOBROV», iar din 1931 — cu su-
pranumele «ILIIN». Mi-a spus în repetate rânduri despre întâlnirile de serviciu cu lucrătorii NKVD... şi mi-a 
comunicat în mod detaliat conţinutul acestor convorbiri, al însărcinărilor primite şi al lucrului efectuat. Mi-a 
povestit despre munca pe care a îndeplinit-o în Siberia de Vest şi, în ultimul timp, mi-a arătat sintezele de 
agent transmise de el la SPS a NKVD...“

* „Рыцари плаща и кинжала“ — „cavaleri cu pumnalul ascuns sub mantie“. Expresia figurată îşi are originea în 
perioada evului mediu. Pe timpul inchiziţiei aceştia erau executorii ordinelor papei de lichidare a oponenţilor lui.
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La 16 martie 1935 Bondarenko I. I., chiar la prima anchetă, a confirmat declaraţiile lui Kolesnikov V. I.:
Întrebare: I-aţi povestit lui Kolesnikov că sunteţi informator secret al NKVD? 
Răspuns: Da, i-am povestit.
Întrebare: I-aţi spus că colaboraţi cu pseudonimul „Iliin“, iar mai înainte — „Bobrov“?
Răspuns: Da, i-am spus.
Întrebare: I-aţi arătat lui Kolesnikov rapoartele de agent înainte de a le transmite la NKVD?
Răspuns: I-am citit o singură dată un fragment din comunicatul meu, în care scriam despre discuţiile cu 

privire la el într-o comunitate baptistă...
Întrebare: I-aţi arătat comunicatele privind activitatea lui şi le-aţi întocmit cu ştirea lui?
Răspuns: Da, i-am arătat.
Întrebare: L-aţi ajutat să-şi întocmească cererea către NKVD după arestarea soţiei lui?
Răspuns: Da.
Întrebare: Aţi contribuit la redactarea lor?
Răspuns: Da.
Întrebare: I-aţi povestit despre însărcinările pe care le-aţi primit de la NKVD?
Răspuns: Da.
Întrebare: I-aţi spus că organele v-au prelucrat?
Răspuns: Da.
Întrebare: I-aţi spus că vă simţiţi apăsat de rolul de informator secret şi intenţionaţi să părăsiţi această 

activitate?
Răspuns: Nu i-am spus.

Din ancheta lui Bondarenko I. I. 25 martie 1935.
Întrebare: Ce v-a spus Kolesnikov despre legăturile lui cu OGPU-NKVD?
Răspuns: În octombrie 1934 Kolesnikov, într-o convorbire cu mine, mi-a povestit că este informator secret 

al NKVD, iar mai înainte — al OGPU. Într-un şir de discuţii din ianuarie-februarie 1935 mi-a 
povestit că colaborează cu pseudonimul „FEŞLER“, iar mai înainte — „SOVIETICUL“.

Mi-a povestit amănunţit despre activitatea sa şi despre însărcinările pe care le îndeplinea. 
În special, Kolesnikov mi-a povestit despre călătoria sa în Donbas, îndeplinind o însărcinare 
a OGPU, şi cum a descoperit o organizaţie... baptistă contrarevoluţionară, şi despre dosarul 
centrului baptist Odinţov-Ferber, despre călătoria sa în Samara, despre dosarul baptiştilor care 
aveau legături cu ambasada germană, despre însărcinările privind legăturile cu străinătatea în 
scopul traducerii adreselor pentru primirea valutei străine. Kolesnikov mi-a mărturisit amănunţit 
despre întâlnirile pe care le avea cu lucrătorii NKVD în ultimul timp şi despre însărcinările 
primite de la ei. În prezenţa mea, Kolesnikov a scris odată, în apartamentul său, o sinteză în 
acţiunea Radânski—Ciupanin, prezentată de el apoi la NKVD“.

La confruntarea lui Bondarenko şi Kolesnikov în noaptea de la 25 spre 26 martie 1935 ei s-au recunos-
cut vinovaţi de încălcarea obligaţiilor semnate, şi anume: de „...deconspirare ca colaboratori secreţi în mediul 
baptiştilor şi de acordul comun de a nu ne trăda unul pe 
altul... În esenţă, relaţiile noastre s-au transformat în com-
plot, când noi, susţinându-ne unul pe altul, încercam să 
dictăm NKVD-ului condiţiile noastre“.

Ambii arestaţi, unul — preşedinte al Uniunii Baptiste, 
altul — secretar al aceleiaşi uniuni, au lucrat mulţi ani 
agenţi ai NKVD. Chiar şi lista scurtă a „organizaţiilor bap-
tiste“ din toată Uniunea, „descoperite“ de ei şi numite 
în timpul anchetelor, ne mărturisesc despre proporţiile 
activităţii lor de trădători.

În scrisoarea sa către organul de anchetă penală Koles-
nikov scria cu privire la învinuirile de agitaţie antisovietică:

„[...] Toată viaţa, precum şi activitatea mea au fost îndreptate spre demascarea şi descoperirea elemen-
telor antisovietice. Vă sunt cunoscute multe cazuri, când eu demascam fără cruţare şi descopeream diferite 
atacuri contrarevoluţionare ale duşmanilor puterii sovietice... Mulţi martori, care mă cunosc bine şi de 
multă vreme, vor confirma şi ei sentimentul meu sovietic pe deplin devotat şi respectul faţă de socialismul 
în construcţie din ţara noastră“.

Kolesnikov V. I., anul 1935



65

Biserica trebuie să rămână Biserică

Sus: Membrii comitetului executiv al Uniunii Baptiste din URSS:
I. I. Bondarenko, V. I. Kolesnikov, M. D. Timoşenko,
N. V. Odinţov, P. I. Daţko — Moscova, anul 1931.

      Jos: extras din „rechizitoriu“, 5 aprilie 1935

La 5 aprilie 1935 „concluzia de acuzare“ 
în baza art. 58-10 şi 121 a fost confirmată.

„Ancheta judiciară a stabi-
lit că foştii colaboratori secreţi 
ai SPS a GUGB în mediul baptiş-
tilor s-au deconspirat unul în faţa 
celuilalt, au încercat, în scopuri 
avide, să provoace NKVD-ul...“

La 7 aprilie 1935 Consfătuirea specia-
lă de pe lângă NKVD a dat sentinţa:

„Kolesnikov şi Bondarenko, 
pentru activitate contrarevoluţio-
nară şi provocatoare — să fie în-
chişi în lagăre de muncă corecţio-
nală pe un termen de CINCI ani“.

În aceeaşi zi comandantul izolatoru-
lui Butârka a primit indicaţia: „...a-i trimite 
pe cei condamnaţi la st. Medvejia Gora 
pentru deţinere pe insule sub o suprave-
ghere specială".

La 29 mai 1935 Kolesnikov a sosit în 
BelBaltLag (Lagărul de muncă corecţiona-
lă Belomorsko-Baltiiski, unde deţinuţii con-
struiau canalul Marea Albă — Marea Balti-
că). Din toate camerele de tranzit el trans-
mitea permanent bileţele cu rugămintea 
de a fi chemat la anchetator: de exemplu, 
la 15 mai — „am să vă comunic informa-
ţii importante despre persoanele care 
au legătură cu o organizaţie ilegală“; la 
28 mai şi la 4 iunie — „am o comunicare 
urgentă şi importantă“. În dosarul de an-
chetă penală a apărut denunţul lui amplu, 
scris din izolatorul Nr. 2 de anchetă pena-
lă de la Medvejia Gora din 7 iunie 1935:

„...Nu am niciun fel de preten-
ţii şi interese personale, mă 
conduc numai de dorinţa de 
a acorda ajutor la apărarea 
securităţii statului. Lucrând în 
calitate de colaborator secret 
timp de şapte ani, nu am as-
cuns niciodată nimic. În notele 
mele şi în tot lucrul meu am 
fost cinstit şi sincer. Nu am as-
cuns niciodată uneltirile duş-
manilor puterii sovietice şi am 
fost totdeauna un om sovietic, 
aşa rămân şi aşa voi fi oriun-
de, în orice condiţii m-aş afla.

...Af lându-mă vreo două 
luni în camera de tranzit 
nr. 3 din izolatorul Butârka, 
am avut posibilitatea de a face 
cunoştinţă îndeaproape cu un 
şir de persoane cu tendinţe 

APROB:
ŞEFUL SPS a GUGB: (G. Molceanov)

CONCLUZIE DE ACUZARE
În dosarul nr. 1245

SUNT ACUZAŢI: 1) KOLESNIKOV Vasili Iva-
novici, 2) BONDARENKO Ivan Ivanovici, con-
form articolelor 58/10 şi 121.

În rezultatul anchetei s-a stabilit că colaboratorii secreţi ai SPS 
a GUGB în problema baptiştilor KOLESNIKOV V. I. şi BONDARENKO 
I. I., deconspirându-se unul în faţa altuia, s-au înţeles să provoace 
NKVD în scopuri avide. [...]

La confruntarea cu BONDARENKO, KOLESNIKOV a declarat:
„În februarie 1935, nu ţin minte data, BONDARENKO I. I., 

în discuţia cu mine, se revolta că i s-a luat revolverul şi 
totodată a declarat: «Păcat că mi-au luat revolverul, căci 
în vreun moment greu l-aş fi împuşcat pe vreunul dintre 
ei, iar apoi şi pe mine». Era vorba de lucrătorii NKVD.“

În baza celor expuse,
1) KOLESNIKOV Vasili Ivanovici, a.n. 1901, originar din ţinutul 

Saratov, preşedinte al Uniunii Baptiste, fără antecedente penale, 
fără de partid, cetăţean al URSS;

2) BONDARENKO Ivan Ivanovici, a.n. 1903, originar din or. Sa-
mara, fost secretar la Uniunii Baptiste, fără partid, fără anteceden-
te penale, cetăţean al URSS 

sunt învinuiţi că, fiind colaboratori secreţi ai NKVD, s-au decon-
spirat unul faţă de altul, au încercat, în scopuri avide, să provoace 
NKVD şi expuneau opinii teroriste.

Ţinând cont de faptul că acuzarea adusă este dovedită, 
CONSIDER

că dosarul penal nr. 1254, în care sunt acuzaţi KOLESNIKOV Va-
sili Ivanovici şi BONDARENKO Ivan Ivanovici conform articolelor 
58/10 şi 121, trebuie să fie prezentat spre a fi examinat de Con-
sfătuirea specială de pe lângă Comisarul Poporului al Afacerilor 
Interne din URSS.

Împuternicitul Secţiei a III-a a SPS a GUGB     (Martânov)

APROB: Locţ. şefului secţiei a III-a: (Timofeev)
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contrarevoluţionare foarte pronunţate nu numai în trecut şi în prezent, ci principalul e că ei au 
planuri ample de activitate contrarevoluţionară în viitor. Câştigându-le încrederea, am aflat unele 
detalii ale acestor planuri, pe care consider că e datoria mea de cetăţean să vi le comunic.“

În continuare Kolesnikov povesteşte amănunţit în ce mod el, „un om profund credincios“, după cum 
se considera, a reuşit să câştige încrederea unui tânăr de 16 ani, condamnat deja la cinci ani de deten-
ţie în lagăre, şi să afle de la el numele tuturor prietenilor săi, care rămăseseră în libertate. În denunţul 
său el a mai numit 14 persoane, cu care făcuse cunoştinţă în camerele de tranzit şi care se încrezuseră 
în el, şi a scris „afirmaţiile lor antisovietice“. Aceste declaraţii au fost dactilografiate în trei exemplare şi 
primul a fost trimis la Moscova.

La 9 octombrie 1937, conform sentinţei Troicii UNKVD din reg. Leningrad, Kolesnikov V. I. şi Bondarenko I. I. 
au fost condamnaţi la împuşcare. Sentinţa a fost executată la 3 noiembrie 1937. Faptele lor îi urmează.

Limitele materialului nostru nu ne permit a insera o mulţime de alte exemple de destrămare a biseri-
cii, care au devenit cunoscute datorită arhivelor deschise. Nu e uşor a restabili aceste file sumbre ale isto-
riei, însă procesul acesta e necesar, pentru a separa adevărul de falsificări, pentru a ne elibera de miturile 
introduse în conştiinţa credincioşilor de istoricii falşi, pentru a conştientiza metodele perfide de demorali-
zare a bisericii şi a veghea în vremea noastră înşelătoare de libertate.

„Amestecul celor din exterior în treburile bisericii ne obligă să veghem permanent, să fim vigilenţi. 
Suntem nevoiţi să ne aflăm în ilegalitate, fiindcă în trecut potrivnicii lucrării lui Hristos reuşeau ade-
sea să substituie centrele duhovniceşti într-un timp foarte scurt. Istoria frăţietăţii evanghelico-baptiste 
ne-a lăsat o amintire tristă, care ne previne să nu mai comitem greşeli. În anul 1929, când a fost 
emisă hotărârea Comitetului Executiv Central din URSS şi a Consiliului Comisarilor Poporului, era, 
desigur, o vreme grea şi noi nu condamnăm pe nimeni. Dar când fraţii noştri din Uniunea Baptistă şi 
din cea Evanghelică au început să fie aruncaţi în închisori, autorităţile îi înlocuiau, încă în prezenţa 
lor, cu oameni nevrednici. Sub presiunea celor din afară în conducere au fost introduse câteva per-
soane. Prin intermediul lor se urmărea evident scopul de a distruge întreaga lucrare a lui Dumnezeu. 
Noi considerăm că, neinformând poporul lui Dumnezeu despre aceste circumstanţe, fraţii sinceri, care 
se aflau pe atunci la conducere, n-au procedat în totul drept. Desigur, ei au suferit, şi-au pecetluit 
credincioşia cu moartea în închisori, ba şi timpurile erau într-adevăr extrem de grele, dar credem că 
era mai bine totuşi să fi fost anunţată biserica. În urma rugăciunilor înălţate în comun, puterea lui 
Dumnezeu ar fi biruit neapărat! Era important să se dea un semnal, care să anunţe că în centru au 
fost introduşi oameni străini, dar lucrul acesta nu s-a făcut. Iar când fraţii devotaţi Domnului erau în 
închisori, oamenii periculoşi, veniţi în locul lor, au destrămat, către anul 1936, Uniunea Baptistă, au 
substituit conducerea Uniunii Evanghelice şi au avut ei înşişi un sfârşit tragic.

Acum avem acest regretabil precedent. El ne demonstrează cu ce rapiditate şi uşurinţă se obţine 
biruinţa asupra bisericii substituindu-se centrul ei duhovnicesc. A fost destul o singură noapte ca 
centrul să-şi înceteze existenţa. Căci în biserică se vor găsi întotdeauna fraţi capabili şi cu autoritate, 
care se bucură de încrederea şi stima bisericii, dar înăuntrul lor sunt foarte concilianţi faţă de cei din 
afară. Asemenea fraţi vor fi numiţi în posturi de conducere, iar cei cu adevărat devotaţi Domnului vor 
fi înlăturaţi. Şi, odată ajunşi la conducere, aceşti fraţi concesivi vor căuta, desigur, să facă pe placul 
celor care i-au numit, şi nu pe placul lui Dumnezeu. Iată de ce adesea suntem nevoiţi să trăim în 
clandestinitate, căci prea lesne sunt obţinute biruinţele în surparea centrelor. Trebuie să fim conştienţi 
de lucrul acesta fără a ne teme să ţinem piept atacurilor şi să ne închidem pe noi înşine într-o astfel 
de închisoare care ne-ar îngădui totuşi să muncim.“

(Gh. K. Kriucikov, „Marea trezire a secolului XX“, 2011, p. 267)

Reţeaua activităţii de agentură era împletită atât de strâns în interiorul bisericii, încât, fără puterea lui 
Dumnezeu, era cu neputinţă a te smulge din ea în mod organizat, se putea face doar în mod individual. Dar 
după „marea nenorocire şi ocară“ (Neem. 1: 3) a sosit vremea unei mari treziri: în anul 1961 slujitorii lui Hris-
tos, bazându-se pe Cuvântul lui Dumnezeu, au început „să zidească zidul“ — o îngrădire de cei din afară —, 
au început să restabilească principiile separării bisericii de lume şi astfel au căpătat independenţa în mod 
organizat, ca frăţietate, în care au intrat numeroase comunităţi şi grupuri. „Sufletul ne-a scăpat ca pasărea 
din laţul păsărarului; laţul s-a rupt, şi noi am scăpat. Ajutorul nostru este în Numele Domnului...“ (Ps. 123: 7-8).

Prin slujirea de curăţare, Dumnezeu a rupt mrejele păcătoase şi biserica a căpătat din nou dreptul de 
a adopta hotărâri de sine stătător în toate problemele de importanţă vitală; bazându-se pe Cuvântul lui 
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Dumnezeu, a început iarăşi să aleagă slujitori plăcuţi Duhului Sfânt. În timpul celor 30 de ani ulteriori, ani 
de grele persecuţii, biserica a apărat şi a menţinut această libertate. Ea s-a eliberat definitiv de influenţa 
din exterior în ce priveşte rezolvarea problemelor pur bisericeşti atât la nivel de comunitate, cât şi la nivel 
de congres al întregii frăţietăţi. Clădirea duhovnicească a bisericii CEB a început să fie restabilită după Cu-
vântul lui Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Sfânt.

În epistola aniversară a CIB CEB (a. 2006) se menţiona:

„Generaţiei noastre i-a revenit un sorţ foarte greu şi de mare răspundere: restabilirea principiului 
separării bisericii de lume, principiu care de veacuri a fost uitat şi, vrând-nevrând, încălcat, denaturat. 
[...] Cei care se numeau biserică, prin liberalismul lor confuz, prin sărăcia lor spirituală, prin necu-
noaşterea adevărurilor Dumnezeieşti, s-au îndepărtat mult de calea pe care ne-a poruncit Hristos să 
mergem. [...] Toţi copiii adevăraţi ai lui Dumnezeu [...] au dat dovadă de o responsabilitate soborni-
cească în apărarea lucrării lui Hristos şi a Bisericii Lui. Şi Domnul a păstrat independentă frăţietatea.“

(„Foaia frăţească“, 2006, nr. 4-5; „Vestitorul adevărului“, 2006, nr. 4-5)

1.8. Predica lui Gh. K. Kriucikov la conferinţa prilejuită de aniversarea a 30-a  
a frăţietăţii UB CEB, 18.08.1991, or. Nahabino (fragmentar)

Avem trei motive pentru a ne cunoaşte istoria. Primul: 
trebuie să ţinem minte minunile Domnului şi ceea ce s-a fă-
cut pentru mântuirea noastră pe Golgota. Cuvântul lui Dum-
nezeu ne spune: „Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a 
călăuzit Domnul, Dumnezeul tău...“ (Deut. 8: 2). David zice: 
„Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din 
binefacerile Lui!“ (Ps. 103: 2). Trebuie să ţinem minte bine-
facerile lui Dumnezeu, care au început încă la Golgota şi se 
extind şi asupra noastră.

Al doilea motiv de a cunoaşte istoria este: „Adu-ţi amin-
te, şi nu uita cum ai aţâţat mânia Domnului...“ (Deut. 9: 7), 
ca sufletul nostru să rămână în smerenie, în duhul pocăinţei. 

Al treilea motiv e să ne cunoaştem datoriile pentru care tre-
buie să ne pocăim; să cunoaştem cotiturile, abaterile care au fost 
în drumul nostru şi pe care le putem corecta astăzi, pentru ca 
Domnul să binevoiască şi mai mult faţă de noi şi să ne umple inima de Duh Sfânt. Frăţietatea noastră are mari 
datorii şi noi nu trebuie să ne dezicem de ele. Avem ce corecta pe scara întregii mişcări evanghelico-baptiste.

S-a evanghelizat mult din anul 1917 până în 1927. Când a sosit libertatea, bisericile CEB s-au înmulţit 
rapid şi, ca rezultat, s-au pângărit foarte repede rândurile poporului lui Dumnezeu, iar slujitorii nu i-au rămas 
credincioşi Domnului, au pornit pe calea abaterilor de tot felul. Trebuie să ţinem minte aceste lucruri ca să 
nu cădem în noi ispite similare.

Voi citi un document important, publicat în ziarul leningrădean „Час пик“ („Ora de vârf“) — raportul lui 
E. A. Tucikov, lucrător al NKVD, în a cărui competenţă intra ţinerea sub control a activităţii conducătorilor 
bisericilor de orientare protestantă. Acest document e o dovadă a stării în care se aflau uniunile anterioare 
ale frăţietăţii noastre şi a ceea ce s-a întâmplat cu ele când au pornit pe calea colaborării cu cei din exterior. 
Fiecare congres era condus de cei din exterior, la fiecare congres asistau lucrători ai NKVD şi îşi impuneau 
voinţa lor bisericii. Astăzi până şi lumea vorbeşte despre problemele şi devierile din structurile sale, iar VSEHB 
trece sub tăcere această temă, de parcă nici nu i-ar privi. Slujitorii bisericii nu-şi amintesc abaterile, nu se po-
căiesc. Dar ştim că biserica a mers mână în mână cu serviciile speciale şi realiza, la congrese, la conferinţe, în 
programele şi apelurile ei, ceea ce le cereau ateii. Iată de ce Domnul, încă atunci, Şi-a întors faţa de la poporul 
Său. Tucikov scria în articolul său:

„Există multă înşelăciune corupătoare în viaţa noastră, dar se pare că nu e o mai mare 
înşelare decât cea pe care s-a întemeiat relaţiile Statului Sovietic cu protestantismul“. (Adică, se 
vorbea una, iar în realitate avea loc alta.)

„Ce se producea totuşi în mişcarea evanghelică? Creştinii evanghelici baptişti contempo-
rani şi-au imaginat că istoria baptismului nu are niciun cusur şi orice încercare de a vor-
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bi despre relaţiile complicate şi extrem de contradictorii ale liderilor creştinilor evanghelici 
baptişti cu OGPU li se pare a fi un sacrilegiu. Pentru a avea o idee clară despre particu-
larităţile muncii OGPU împotriva protestanţilor şi despre relaţiile lor, despre socotelile reci-
proce, trebuie să înţelegem în special cinismul formelor în care se manifestau toate acestea.“

Cinism înseamnă o neruşinare deosebită a acestor forme, în care se manifestau relaţiile dintre biserică şi 
stat. Iată faţa noastră în persoana conducătorilor frăţietăţii. Şi ea a devenit generală apoi pentru toate bisericile 
înregistrate, pentru prezbiteri, dirijori, diaconi şi pentru toţi ceilalţi.

„La şedinţa Comisiei Antireligioase (procesul-verbal nr. 24 din 12 iunie 1923) E. A. Tucikov 
a propus să se aprobe un şir de măsuri orientate spre scindarea sectei evanghelice. Astăzi citi-
torul poate să ia cunoştinţă personal de documentul strict secret din arhivă, care revarsă lumină 
asupra caracterului acestei uzanţe.

Documentul «Raportul lui E. A. Tucikov asupra muncii efectuate în anul 1923 în ceea ce priveş-
te dezmembrarea sectei evanghelice» e primul în istoria persecuţiilor. (Îl reproducem în întregime.)

«Cea mai considerabilă creştere numerică a sectanţilor din Rusia a început de pe vremea 
revoluţiei. A contribuit la o astfel de dezvoltare, în primul rând, faptul că sectanţilor li s-a oferit 
dreptul de a fi scutiţi de serviciul militar din motive de conştiinţă. Anume cu aceasta a şi trebuit 
să începem lucrul în ce priveşte problema sectanţilor. 

Pregătirea de Congresul panrus al Uniunii evanghelice şi desfăşurarea acestui congres. 
Începând temeinic această lucrare şi punându-ne drept sarcină a-i sili pe sectanţi să recu-

noască serviciul militar obligatoriu în Armata Sovietică, precum şi a lipsi organizaţiile lor de 
unitate şi, în felul acesta, a opri creşterea numerică a sectelor, alegând, pentru acest scop, cel 
mai convenabil şi prielnic moment de a-l racola pe conducătorul numeroasei secte a creştinilor 
evanghelici, I. S. Prohanov, pentru că a răspândit apelul antimilitarist "O voce din Răsărit"»“[...]

Iată de ce trebuie să cunoaştem istoria. Avem păcat pe conştiinţă şi suntem responsabili pentru cei care 
nu s-au pocăit. Păcatul nu se iartă ca urmare a trecerii anilor, ci se spală cu sângele lui Hristos. Dacă cineva 
împărtăşeşte opiniile lui Prohanov, trebuie să se pocăiască astăzi în mod public. Prohanov a scris atunci că 
nu vom lua arma în mână. Acesta a fost un act politic, el şi-a asumat sarcina de a soluţiona probleme care intră 
în competenţa Sovietului Suprem al URSS, aceasta e sfera legislatorilor. Slujitorii nu aveau dreptul să pună în 
dezbatere aceste probleme la congresul creştin. În condiţii de libertate suntem tentaţi a face ceva grandios — şi 
ei au declarat: „Nu vom lua arma“. După ce se orientau? Apăruse un decret că există serviciu alternativ. Dar 
se poate oare, pe temeiul acestor decrete şi documente temporare, să ne schimbăm atitudinea faţă de Cuvântul 
veşnic, pe care Domnul l-a rostit o dată pentru totdeauna? Această faptă n-a fost lucrarea Duhului Sfânt. Iar 
după ea au urmat şi ceilalţi paşi.

„[...] noi am reuşit, în procesul acestei racolări (Notă: Prohanov fusese arestat), să-l convingem 
să recunoască serviciul militar obligatoriu pentru evanghelişti“.

Iată la ce duce această mreajă dezastruoasă: odată ce aţi zis „A“, veţi fi siliţi să ziceţi şi „B“, pentru că 
aţi intrat în politică.

Dacă cineva dintre fraţii noştri va pleca peste hotare şi va vorbi, în mod eroic, în faţa altor împăraţi, 
preşedinţi, congrese, că la noi sunt prigoane, el va face un păcat ireparabil şi va trebui să părăsească slujirea. 
Oare se cuvine ca noi, creştinii, să cerem ajutor de la împăraţi? Oare la ei trebuie să mergem? Îndată ce ne-am 
pus încrederea în puterea politică, ne-am făcut vinovaţi faţă de poporul care ne înconjoară, căruia vrem să-i 
vestim Evanghelia. Nădejdea noastră e numai în Dumnezeu, numai în El ne este puterea! Nu se poate să ne 
ducem la statele duşmane şi să ne plângem de neputinţele noastre, aţâţându-i astfel împotriva noastră pe cei 
cărora vrem să le vestim adevărul.

Statul îşi are sistemele sale politice, îşi are prietenii şi duşmanii săi. Politica nu e o ştiinţă, politica e „o artă 
a posibilului“. Astăzi statul le acordă favoruri unora luându-i sub ocrotirea sa, iar mâine, când se vor abate 
nenorocirile, îşi va schimba poziţiile. Acolo onoare nu există şi nici nu poate să existe, fiindcă intrigile, omo-
rurile, înşelările diplomatice — toate acestea sunt adevăruri banale ale politicii. Noi suntem creştini, Dumnezeu 
a creat o Împărăţie nouă, o Împărăţie care nu este din lumea aceasta, ca să fim izolaţi de toate cele lumeşti 
şi să ajungem la neprihănire.

Serviciile speciale au reuşit să-l convingă pe Prohanov să recunoască serviciul militar obligatoriu pentru 
evanghelişti. Când intrăm în politică şi atingem interesele cezarului, el e în drept să se amestece în viaţa noas-
tră şi să-şi extindă amestecul asupra slujirii noastre, asupra vestirii Evangheliei, asupra sfinţeniei bisericilor — 
peste tot îşi va întinde mâna, pentru că noi ne-am băgat în treburile lui. Legea Vechiului Testament glăsuieşte: 
dacă va lua cineva ceea ce nu-i aparţine, să dea înapoi lucrul luat şi să mai adauge a cincea parte din preţul 
lui, pentru că a luat un lucru străin (Lev. 6: 4-5). Nu trebuie să luăm nici câtuşi de puţin din ceea ce e a ce-
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zarului: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!“ (Mat. 22: 21).
Noi vrem să realizăm o slujire vastă, ca lumea să ne ia în consideraţie, ca să ne ajute împăraţii sau alte 

organizaţii internaţionale. O, cât de mult Îl întristăm pe Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos considerând 
jertfa Lui, puterea Lui insuficiente pentru a ne susţine! Până acum tot mai suntem gata să luăm vreo actriţă, 
vreo stea de cinema renumită, ca să mărturisească cum s-a pocăit şi să dea sfat cum trebuie să vii la Hristos; 
ori să rugăm vreun cosmonaut să demonstreze că Hristos există, că El este atotputernic şi atunci poate că 
lumea ne va da crezare.

Trebuie să ajungem la un contact personal cu Dumnezeu, ca El să locuiască în noi, trebuie să ne punem 
încrederea numai în ajutorul Lui — atunci Domnul Îşi va săvârşi minunile Sale prin predica unor oameni neîn-
semnaţi şi neputincioşi. „Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari“ (1 Cor. 1: 
27-28). Îndată ce Domnul intră în sufletul nostru, noi devenim atotputernici. Vom putea suporta şi moartea cu 
bucurie! Iar în faţa ei tremură toţi împăraţii. Iată ce putere de a îndura suferinţe le dă Domnul celor ce Îl iubesc!

Iar dacă am luat măcar o dată ceea ce îi aparţine cezarului, atunci am pierdut dreptul la independenţă, 
atunci suntem înrobiţi de lumea externă, de serviciile speciale şi ei au dreptul să afle de ce am atins autori-
tatea statului, de ce am lezat autoritatea partidului, a împăratului. Nu trebuie să întindem mâna spre lucrurile 
cezarului. Citesc mai departe:

„În procesul acestei racolări am reuşit să-l convingem să recunoască serviciul militar obli-
gatoriu pentru evanghelişti. Cu acest scop, Prohanov a şi scris, împreună cu cinci evanghelişti 
cu vază, o epistolă în acest spirit“ (cu apelul de a lua arma în mână — Gh. K.).

În anul 1923 I. S. Prohanov a scris „Epistola Uniunii Creştinilor Evanghelici din Rusia către toate comu-
nităţile creştinilor evanghelici care locuiesc în URSS“, publicată în ziarul „Известия“ (Nr. 180, 12.08.’23), cu 
chemarea către credincioşi de a face serviciul militar în Armata Roşie. Au declarat: „cel care nu e de acord să 
apere preafericita Patrie cu arma în mână va fi excomunicat sau nu va fi recunoscut de frate“. Şi au încetat a-i 
considera de fraţi pe cei care nu erau de acord cu apelurile nelegiuite. Vă daţi seama încotro mergea biserica?!

„Pentru consolidarea şi traducerea în viaţă a opiniilor expuse în epistolă, curând după pu-
blicarea ei a fost convocat, la Leningrad, Congresul panrus al creştinilor evanghelici, la care au 
participat circa 300 de reprezentanţi din biserici. La acest congres s-a constatat că, prin epistola sa, 
Prohanov a produs dezbinare în mediul sectanţilor, lucru de care el se temuse mult la scrierea ei. 
Sub presiunea atitudinii negative a delegaţilor veniţi, Prohanov şi alţi evanghelişti care o semnaseră 
aveau intenţia s-o retracteze şi să spună că a fost comisă o greşeală etc. Însă, datorită prezenţei 
agentului nostru la congres, am reuşit să-l convingem pe PROHANOV că, prin această faptă, îşi 
va submina orice autoritate. După o îndelungă ezitare Prohanov a hotărât să promoveze definitiv 
acest punct de vedere şi congresul a adoptat, prin majoritatea de voturi, o rezoluţie în acest spirit.“

O mişcare evanghelică vastă, predici bune, şcoală biblică — şi după toate acestea, ca să nu-şi piardă auto-
ritatea, iarăşi comit lucruri neîngăduite. La congres e adoptată linia: să lupte toţi fără excepţie.

În niciun caz nu se poate, la nivel de congres, să prescriem astfel de instrucţiuni obligatorii pentru vreo per-
soană. Informatorul securităţii de stat, şi nu Duhul Sfânt, l-a convins pe Prohanov să ia o hotărâre definitivă. Şi 
când conducătorul priveşte astfel lucrurile, atunci şi congresul, prin marea majoritate, adoptă hotărârea păcătoasă.

„O parte nu parte nu prea mare din delegaţi, nesatisfăcuţi şi înrăiţi din cauza acestei hotărâri 
a congresului, au declarat îndată protest şi au hotărât să nu i se supună. Întorcându-se în comu-
nităţi, au iniţiat o campanie contra lui Prohanov şi contra rezoluţiei adoptate la congres privind 
problema militară şi, formând un grup de sine stătător, au început să expedieze prin toate comunită-
ţile epistola lor, indicând spre fapta anticreştină a congresului şi a companiei lui Prohanov. Adepţii 
lui Prohanov, la rândul lor, au început să-i preseze şi, în fine, s-a ajuns până acolo că aceştia, în 
persoana lui ANDREEV, ajutorul cel mai apropiat al lui PROHANOV, au început să ne ceară să 
lichidăm acest grup, motivând că este ostil faţă de Puterea Sovietică nu numai în ce priveşte pro-
blema militară, ci şi în sfera politică, întrucât este format din elemente burgheze. Conform acestei 
declaraţii şi la cererea lor a fost arestat şi deportat unul din liderii acestui grup, Saveliev.“

Vă daţi seama ce se întâmpla?! A avut loc o dezbinare şi, ca să-şi menţină autoritatea, slujitorii cer să fie 
lichidaţi adversarii, să fie arestaţi.

Comunitatea de la Moscova care se aduna la staţia de metrou Krasnâe vorota (numiţi şi creştini krasno-
vorotţî) nu împărtăşea opiniile Uniunii Creştinilor Evanghelici în problema militară şi a ieşit din uniunea lui 
Prohanov. Această biserică, separată de Uniune, a ţinut piept multor atacuri: de îndată ce îşi alegeau sfatul 
bisericii, membrii lui erau arestaţi; când şi-au procurat bănci, armoniu şi alte lucruri necesare bisericii, au 
venit oameni din biserica ce stătea pe poziţiile lui Prohanov şi au luat aceste bănci, potirele pentru cina Dom-
nului, faţa de masă, literatura, instrumentele muzicale şi le-au dus în casa comunităţii protejate de autorităţi. 
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Şi au făcut aşa în repetate rânduri. În cel de al cincilea sfat al bisericii a fost ales membru şi tatăl meu. Ca 
rezultat, în anul 1931, a fost condamnat la cinci ani. Astfel luase fiinţă mişcarea creştinilor krasnovorotţî.

„Secta baptistă, care nu se deosebeşte cu nimic de cea dintâi în ce priveşte mărturisirea de 
credinţă, a reuşit să atragă de partea sa câteva comunităţi provinciale. Lucrul acesta i-a înrăit 
la extrem pe evanghelişti (adepţii lui Prohanov) şi au început să mă roage să influenţez asupra 
baptiştilor ca să recunoască şi ei serviciul militar obligatoriu. Neavând posibilitate să acţionăm 
de sus, ca în secta evanghelistă, am început această campanie de la păturile de jos, adică de la 
comunităţile baptiste din provincii, pregătindu-i, cu ajutorul informatorilor, de congresul panrus 
al Uniunii Baptiste.“

Vedeţi ce fac ei: ba ating interesele cezarului, ba îi dau tot ceea ce e duhovnicesc, până la cel din urmă ban.
„Congresul baptiştilor şi-a început lucrările în noiembrie 1923, au sosit mai bine de 200 de 

delegaţi. Dispoziţia celor adunaţi era atât de încordată, încât din o singură frază a vreunui 
delegat care apăra punctul de vedere al congresului evangheliştilor se trăgea concluzia că el 
e agent secret al GPU. La formarea acestei dispoziţii în rândurile delegaţilor a contribuit mult 
colegiul baptiştilor în persoana lui Pavlov, Timoşenko şi alţii, intenţionând să adopte, cu orice 
preţ, la congres o hotărâre contrară celei adoptate de evanghelişti în problema militară şi astfel 
să-i atragă pe majoritatea evangheliştilor de partea lor, precum şi să-şi demonstreze stoicismul în 
problema dată în faţa tuturor sectanţilor. Într-un asemenea spirit a decurs tot congresul. La finele 
congresului, o parte de delegaţi (informatorii noştri) au început să insiste mai cu îndrăzneală 
asupra luării unei hotărâri pozitive în această direcţie. Pe ei au început să-i susţină toţi delegaţii 
baptişti nemţi. Văzând că se poate produce o dezbinare la congres, colegiul a căutat soluţii de 
compromis şi congresul a adoptat, în acest spirit, o rezoluţie care nu i-a satisfăcut nici pe cei 
de dreapta, nici pe cei de stânga, nici, mai ales, pe cei de mijloc, care, plecând în provincii, au 
început o campanie de organizare a unui Colegiu panrus paralel.

Aflând lucrul acesta, Pavlov şi cei din colegiu, ţinând seama de toate urmările comportării 
confuze a baptiştilor, au hotărât să se întâlnească cu mine şi să se sfătuiască cum să iasă mai 
bine din această situaţie. (Auziţi, cu cine au dorit să se sfătuiască conducătorii uniunii? — Cu 
OGPU!) Le-am recomandat să corecteze greşeala congresului prin o epistolă specială semnată de 
întreg Consiliul, expunând în ea punctul de vedere clar şi bine determinat cu privire la serviciul 
militar al baptiştilor, ceea ce ei au şi făcut. Au redactat un apel în spiritul lui Prohanov şi l-au 
expediat tuturor membrilor consiliului pentru a fi semnat.“

Mai cade o uniune. Acolo unde slujitorii colaborează mereu cu cei din exterior, nu putea şi nici nu poate 
fi vreo influenţă a Duhului Sfânt. Actualul VSEHB se conduce de aceleaşi principii neavând puteri să respire 
de sine stătător măcar o zi. Ei L-au respins pe Domnul. Cât sânge frăţesc a fost vărsat! Toţi cei care nu s-au 
supus hotărârilor congreselor au fost excomunicaţi, au mers în închisori, uniunile au fost zdrobite. Iată la ce 
duce necredincioşia. Două uniuni, sub presiunea activităţii serviciilor speciale, au părăsit ascultarea de Domnul 
şi s-au încadrat în treburi nebisericeşti.

„Aşadar, evangheliştii şi baptiştii au recunoscut serviciul militar obligatoriu în Rusia Sovie-
tică pentru toţi membrii lor şi, în consecinţă, s-a produs o schismă în mediul lor. Acest fenomen 
va servi, evident, în primul rând, la încetarea creşterii numerice a sectanţilor şi îi va determina 
la demoralizare. Toate celelalte secte şi anume: molocanii, adventiştii etc. ne interesau mult mai 
puţin decât primele două, căci ele sunt puţin numeroase şi nu au o asemenea disciplină ca cele 
dintâi. Fără îndoială, le va veni şi rândul lor, căci am început să lucrăm intensiv cu sectanţii 
abia de la mijlocul anului 1923.“

La sfârşitul articolului autorul trage concluzia:
„Nu vom comenta acest document, să mediteze cititorul de sine stătător. Dar ni se pare 

că caracterul lui nu se potriveşte nicidecum cu afirmaţiile ideologilor baptismului contemporan 
(A. A. Rudenko) cum că perioada din 1917 până în 1927 se consideră deceniul de aur al mişcării 
evanghelico-baptiste. Au fost în acel deceniu de aur foarte mulţi iubitori de arginţi.“

Iubitorii de arginţi erau cei care slujeau pentru bani, care toată viaţa îşi îndeplineau datoria de trădători în 
poporul lui Dumnezeu.

Biserica şi păstorii ei nu pot să ştie mai puţin decât preşedinţii de ţări, decât împăraţii. Când Domnul le 
dă har slujitorilor Săi, El le dă şi înţelepciune de sus, şi putere, ca ei să rămână fermi şi să apere adevărul. 
Domnul zice: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta“ (Ioan 18: 36). Şi întrucât această Împărăţie este 
a Lui, ea are şi o constituţie a sa şi un Împărat al său — Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor, cum 
şi este Dumnezeul nostru. Ea are şi un statut exact. Dacă politica este o artă, atunci Cuvântul lui Dum-



71

Biserica trebuie să rămână Biserică

nezeu e o ştiinţă. Trebuie să păstrăm biserica în sfinţenie în conformitate cu ştiinţa exactă a lui Dumnezeu.
De ce slujitorii uniunilor precedente nu au rămas credincioşi? Pentru a-şi menţine autoritatea, ei au acceptat 

renegarea adevărului, preferând lucruri care nu-I sunt plăcute lui Dumnezeu: gloria, banii, evitarea suferinţelor.
Domnul a rânduit şi apostoli, şi evanghelişti, şi pe toţi ceilalţi pentru zidirea trupului lui Hristos, le-a dă-

ruit slujitorilor Săi Duhul Sfânt, i-a trimis har bisericii, ca ea să aibă viaţă, să se întărească în adevăr. I-a dat 
făgăduinţe: „Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată 
împotriva ta, o vei osândi...“ (Is. 54: 17); „Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit 
cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi“ (Ioan 15: 20). Fraţii noştri au mers în închisori rămânând credincioşi 
până la sfârşit. Am avut secrete numai de lume (deşi eram ascultaţi în secret), nu însă şi unul de altul. Suntem 
un astfel de element în societate, care, fiind călăuzit de Duhul Sfânt, nicidecum nu vrea să provoace daune 
nici societăţii, nici împăraţilor.

Dar când atentăm la ceea ce e a cezarului, atunci trebuie să plătim. Cum plătim? Cu ce plăteşte biserica? 
Niciun conducător nu vrea să fie general fără armată. Ni se pare că avem ce da: noi conducem poporul lui 
Dumnezeu, avem posibilităţi! Dar oricât ne-am îngrijora pentru autoritatea noastră, pentru trupul nostru, care 
poate fi aruncat în închisori, torturat, totuşi trebuie să-I rămânem credincioşi Domnului. El a zis: „Nu te teme 
nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi... Şi veţi avea un necaz 
de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii“ (Apoc. 2: 10). Şi dacă toţi păstorii ar fi 
credincioşi, cât de puternică ar fi biserica! Dar când ea, în persoana liderilor ei, este necredincioasă Domnului şi 
cade în ispită, atunci atrage după sine în pierzare sute, mii şi milioane de suflete. Cât de important e ca biserica 
să aibă slujitori sinceri! Să aducem această cerere înaintea Domnului. Să nu ne autoiertăm. Şi, când se manifestă 
semne de fărădelege, să nu le trecem cu vederea, ci să le descoperim cu pocăinţă înaintea lui Dumnezeu.

Dacă pe vremea aceea din Consiliul Uniunii creştinilor evanghelici, precum şi din cel al Uniunii baptiste ar 
fi fost excluse unele persoane, cum am făcut noi în Consiliul Bisericilor, situaţia putea fi salvată. Însă unii com-
pătimeau rătăcirea lui Prohanov, alţii s-au lăsat convinşi de argumentele informatorilor secreţi, îşi iertau reciproc 
necredincioşia şi biserica a avut de suportat mari pierderi, rămânând fără milioane de oameni care ar fi venit la 
credinţă în cei 70 de ani de dominaţie ateistă. Chiar şi dintre cei mântuiţi jumătate au fost supuşi persecuţiilor, 
represiunilor, au fost omorâţi, iar unii L-au renegat pe Dumnezeu. Iată consecinţele colaborării cu lumea: sângele 
poporului lui Dumnezeu, suferinţe, milioane de suflete nemântuite... Să ne ferească Dumnezeu de această cale.

Domnul trebuie să fie sfetnicul nostru zi de zi. Nu ştim ce pas să facem mâine, dar când merge stâlpul 
de nor, când porneşte stâlpul de foc, atunci să pornim şi noi. Dacă ne va spune să ne oprim — ne vom opri, 
având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii şi fiind gata de închisori. Ne va zice să mergem şi să 
predicăm — vom merge, numai să-I rămânem credincioşi Domnului până la sfârşit! Frumuseţea sublimă, pro-
funzimea cunoaşterii adevărului începe atunci când Domnul ne conduce spre culmea suferinţelor şi a încercă-
rilor, iar noi Îi rămânem credincioşi până la sfârşit. Atunci se deschide cerul cu belşugul de binecuvântări, ni 
se deschide posibilitatea unei cunoaşteri mai profunde şi lucrarea lui Dumnezeu se zideşte.

Iar când suntem loviţi de lepra păcatului, să ne temem să predicăm, căci îi vom aduce pe oameni nu în 
o casă de rugăciune, ci în o casă de leproşi. Nu-i veţi putea învăţa, fiindcă nu aveţi în voi puterea Duhului 
Sfânt. Numai după curăţarea de lepra păcatului, după pocăinţă, sfinţire, când Domnul va binevoi să vă umple 
cu Duhul Sfânt, numai atunci începeţi să munciţi. Atunci veţi aduce sufletele la mântuire şi biserica se va 
înmulţi. Căci nu noi, ci Domnul, prin Duhul Sfânt, îi adaugă pe cei mântuiţi la biserică.

Fraţilor, sunteţi în o situaţie extrem de privilegiată. Timp de 30 de ani aţi auzit atâta adevăr, aţi citit atâtea 
documente! Aş vrea să mă rog împreună cu dumneavoastră şi să-I mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a 
dăruit El în aceste zile, cu nădejdea că vom mai avea nu o dată asemenea întruniri de părtăşie:

„Domnul şi Dumnezeul nostru! Tu ne urmăreşti de la înălţimea tronului Tău şi inima Ta se bucură, 
pentru că noi am acceptat voia Ta spre a o împlini. 30 de ani ne-ai condus pe această cale minunată şi noi 
am gustat cât de bun eşti, cât de credincios eşti făgăduinţelor Tale! Tot ce ai făgăduit, ai făcut. Ba ai făcut 
nespus mai mult decât am cerut sau am gândit. Tu eşti Dumnezeul nostru minunat! Noi putem avea şi astăzi 
datorii enorme, veleităţi greşite, tendinţe rele, putem obosi. Pe toate le aducem la picioarele Tale cu speranţa 
că ne vei da iarăşi puteri, descoperiri şi vei călăuzi nu numai suflete aparte, ci şi întreaga noastră frăţietate.

Doamne, noi nu ne declinăm răspunderea că în anii 1917-’27 frăţietatea a căzut din harul Tău, s-a abătut 
de la adevăr şi acum o mare parte urmează această abatere. Nu ne declinăm răspunderea, ci, venim la Tine 
cu pocăinţă pentru lucrarea Ta în general şi cerem îndurare de la Tine şi pentru cei ce s-au abătut. Însă 
cerem nu pentru cei răi, care îşi continuă cu persistenţă aceeaşi cale a păcatului, ci pentru cei care caută 
izbăvirea cu toată inima. Dăruieşte-le trezire prin sfinţire! Iar pe noi ajută-ne, Doamne, să contribuim prin 
orice metode şi în orice fel la această trezire şi întăreşte lucrarea Ta aici, pe pământ, ca nu numai noi să 
aşteptăm apropiata venire a Ta, ci şi mulţi alţii să audă vestea mântuirii şi să fie adăugaţi la biserică... Amin.“
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1.9. Principiile luptei după rânduieli

Sunt cinci sfere care nu intră în competenţa biseri-
cii. Nici la congresele sale, nici la adunările membrilor 
biserica nu are dreptul să ia vreo hotărâre asupra ur-
mătoarelor chestiuni:

– cea militară,
– politica de stat,
– sistemul electoral,
– problemele sociale,
– învăţământul şi ocrotirea sănătăţii.
Fiecare, numai ca cetăţean, poate lua de sine stătă-

tor o atitudine faţă de aceste chestiuni.
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că frăţietatea 

noastră trezită, începând din anul 1961, la nici o con-
sfătuire sau congres duhovnicesc, n-a luat nici o ho-
tărâre asupra problemelor sus-menţionate, precum şi 
asupra serviciului militar (a lua sau nu arma în mână, 
a depune jurământul sau nu, a beneficia de posibilita-
tea serviciului alternativ ori a face serviciul conform 
dispoziţiilor generale).

Timp de 45 de ani de existenţă a frăţietăţii noas-
tre n-a fost nici o întrunire a tineretului, la care slu-

jitorii ar fi pus problema: să meargă tinerii creştini 
în armată sau nu? Bisericile se rugau întotdeauna 
pentru cei care plecau să-şi facă serviciul militar şi 
îi povăţuiau: „Păstraţi sub mantaua soldăţească cu-
răţia inimii creştine“.

Slujitorii frăţietăţii noastre n-au atentat niciodată 
la ceea ce e a cezarului, dar nici ceea ce e a lui Dum-
nezeu n-au cedat. În această privinţă nu putem fi în-
vinuiţi. Nu avem nici un fapt, nici o chemare, nici un 
articol în revistă, nici o cuvântare înaintea tineretu-
lui pe această temă. Frăţietatea noastră nu s-a pătat 
cu nimic!

În ce priveşte chestiunea militară mai există un do-
cument important. Am avut prilejul să iau cunoştinţă 
de dosarul lui Piotr Ivanovici Hrapov (tatăl lui Nikolai 
Petrovici Hrapov), conform căruia „Troika“ UNKVD 
a URSS din regiunea Moscova, la 19 august 1937, l-a 
condamnat pe el şi pe încă cinci fraţi la împuşcare, iar 
pe patru surori după credinţă la 10 ani de lagăre. În 
timpul acela Hrapov P. I. era prezbiter în biserica de la 
Kolomna (oraş la 100 km de Moscova).

Comunitatea de la Kolomna a CEB. Anul 1929
Prezbiterul bisericii – Piotr Ivanovici Hrapov (rândul trei de sus, cu semnul "х" pe cap)

Fiul lui, Nikolai Petrovici Hrapov (rândul întâi, al treilea din stânga, e însemnat cu " ")

 „Cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli“. 
2 Tim. 2: 5

„Vestitorul adevărului“, 2007, nr. 3, pp. 22-30
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Martirii bisericii de la Kolomna: şase fraţi au fost împuşcaţi la 20 august 1937 pe poligonul Butovo. Patru 
surori au fost condamnate la câte 10 ani de detenţie în lagăre, iar după expirarea termenului au fost condamnate 
iarăşi la surghiun nelimitat. Klokov A. V. şi Klokova K. S. sunt soţi, au fost arestaţi în aceeaşi zi.

Hrapov Piotr Ivanovici, a.n. 1883

Brandin Ivan Petrovici, a.n. 1901

Osipov Iakov Ivanovici, a.n. 1891

Avdeev Iakov Matveevici, a.n. 1904

Klokov Aleksandr Vasilievici, a.n. 1902 Klokova Klavdia Semionovna, a.n. 1899

Lapuhin Iakov Ivanovici, a.n. 1888

Korneeva Vera Dmitrievna, a.n. 1897

Şkarina Anna Ivanovna, a.n. 1905Kozlova Maria Nikolaevna, a.n. 1902

„Baptişti antimilitarişti“
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În dosarul penal în multe volume al celor 10 creş-
tini condamnaţi este un pachet cu inscripţia „probe 
materiale“. Acestea sunt probe adunate spre a dove-
di vina pentru care fraţii noştri au plătit cu viaţa. În 
acest pachet găsim şi Declaraţia „Cu privire la insta-
urarea şi apărarea unei orânduiri sociale echitabile“, 

adoptată pe data de 16 iunie 1927 la Moscova de Con-
gresul Constituant al Uniunii Baptiştilor din guberni-
ile centrale ale RSFSR, la care au participat 113 de-
legaţi, printre care a fost şi P. I. Hrapov. Peste 10 ani 
această Declaraţie a nimerit în dosarul lui penal.

Iată conţinutul ei:

Adoptată la 16-21 iunie 1927 de Consfătuirea Comitetului Uniunii 
Baptiste din RSFSR (gubernia centrală) cu participarea reprezentan-
ţilor din raioanele care intră în Uniune şi destinată spre examinare 
la cel mai apropiat congres al Uniunii sus-menţionate.

După ce a audiat rapoartele lui P. V. Pavlov, M. D. Timoşenko, V. V. Skaldin şi I. G. Dovgoliuk, 
congresul nostru a aprobat tezele de bază prezentate în rapoarte. Aceste teze reflectă opiniile de-
mult maturizate ale celei mai sincere şi gânditoare părţi a Frăţietăţii noastre în ce priveşte problema 
instaurării şi apărării unei orânduiri sociale echitabile, problemă abordată în legătură cu atitudinea 
baptiştilor faţă de stat şi de serviciul militar. În baza tezelor menţionate congresul declară:

1. Congresul consideră că forma de convieţuire socială ce corespunde cel mai mult idealurilor 
evanghelice, ca fiind cea mai echitabilă şi perfectă, este orânduirea de viaţă socialistă, realizată pe 
calea unei lupte înverşunate prin toate mijloacele spirituale şi materiale.

2. În această luptă, Puterea sovietică este cea mai onestă şi dârză luptătoare pentru instaurarea 
unei orânduiri sociale echitabile şi cea mai bună apărătoare a maselor oamenilor muncii, interesaţi 
de instaurarea ei. Din acest motiv ea merită susţinerea tuturor creştinilor sinceri şi credincioşi lui 
Dumnezeu, fiindcă anume ei se bucură atât în RSFSR, cât şi în toată URSS de libertatea mărturi-
sirii şi a propagării credinţei lor.

3. Apropierea vremii când va fi instaurată pe pământ pacea generală, vestită la naşterea lui 
Hristos, e împiedicată de fiara ieşită din adânc, care luptă împotriva lui Dumnezeu, numită în 
zilele noastre capitalism. Arma ei este maşina militară numită militarism. Această fiară îi face pe 
oameni să intre în conflict unul cu altul pe câmpul de luptă pentru interesele dictate de aviditate şi 
de tendinţele de cotropire. Mistuind în nenumăratele războaie îndeosebi floarea omenirii — tinere-
tul, ea este înfuriată acum că îi scapă a şasea parte din globul pământesc, numită URSS, unde s-a 
instaurat Puterea sovietică pacifică, şi astfel, pericolul războaielor, al atacului deschis există până în 
prezent. De aceea, pentru a i se da o ripostă nimicitoare şi a apropia timpul păcii generale, trebuie 
să apărăm Puterea sovietică, să apărăm orânduirea sovietică;

4. Iată de ce noi, baptiştii, vom apăra, în numărul altor cuceriri ale Revoluţiei din Octombrie, şi 
libertatea religioasă pe care am căpătat-o în timpul Puterii sovietice. Congresul consideră că baptiş-
tii, ca cetăţeni devotaţi ai URSS, împărtăşind principiile orânduirii socialiste, care se instaurează în 
ţara noastră, sunt datori, să-şi îndeplinească toate obligaţiile civile conform dispoziţiilor generale în 
toate formele specifice acestor obligaţii, inclusiv să-şi facă serviciul militar în Armata Roşie, recu-
noscând că existenţa ei este determinată de necesitatea de a apăra URSS de invazia puterilor ostile 
faţă de orânduirea socialistă. Congresul îşi exprimă siguranţa că Puterea sovietică îl întrebuinţează 
pe fiecare baptist recrutat aşa, încât el să poată da statului un folos maxim; 

5. Totodată, Congresul se desolidarizează de tendinţele particulare, care s-au strecurat la 
al XXVI-lea Congres al Baptiştilor, la care unii reprezentanţi au luat în derâdere avânturile curate 
ale frăţietăţii noastre spre viaţa comunistă, care era la început în biserica creştină.

Rezoluţia a fost adoptată la congresul constituant al Uniunii Baptiste Centrale care a avut loc pe 
15-20 decembrie 1927 în or. Moscova. (Adoptată de toţi, cu excepţia a patru delegaţi.)

Se publică în varianta iniţială cu amendamentele introduse la Consfătuire.

   Secretar — I. G. Dovgoliuk
   Preşedinte — M. Timoşenko

(ASFR, fond 1235, inv. 74, dos. 2698, f. 26) v. „Supliment“ pp. 299-301



75

Biserica trebuie să rămână Biserică

Această declaraţie a fost aprobată de toţi delega-
ţii, cu excepţia a patru, care au votat contra înţelegând 
că biserica se amestecă în politică. În numărul lor era 
Hrapov Piotr Ivanovici. Iată Hotărârea Troicii NKVD:

„Hrapov Piotr Ivanovici, a.n. 1888, sectant ac-
tiv, antimilitarist. Pentru activitate contrarevoluţio-
nară, în anul 1930 a fost condamnat la 3 ani de exil 
în ţinutul nordic cu privarea dreptului de domicilie-
re după executarea pedepsei. Este învinuit că a fost 
organizator şi conducător al grupului sectant ilegal 
al antimilitariştilor din or. Kolomna. Întreţinea le-
gături cu cei condamnaţi pentru activitate contrare-
voluţionară, care se aflau în exil, pe calea strânge-
rii mijloacelor băneşti de la membrii grupului, atră-
gea persoanele cele mai înapoiate în grupul contra-
revoluţionarilor.

S-a decis: SĂ FIE ÎMPUŞCAT“.
Şase membri ai bisericii de la Kolomna au fost îm-

puşcaţi ca „baptişti antimilitarişti“. Conştiinţa nu li se 
putea împăca cu Declaraţia antievanghelică.

Răsfoind filele dosarelor întemniţaţilor din dece-

niul al patrulea, file pline de sânge şi lacrimi, ne între-
băm: de ce s-au întâmplat cu ei toate acestea? Puteau 
oare participanţii la congresul din anul 1927 să presu-
pună că îşi dau votul pentru Declaraţia în a cărei bază, 
peste 10 ani, vor fi împuşcaţi fraţii şi surorile lor după 
credinţă? Ei au fost omorâţi nu numai de împuşcături-
le în ceafă, ci şi de voturile care au aprobat la congres 
hotărârile antievanghelice.

Peste zece ani, după ce au fost împuşcaţi baptiş-
tii antimilitarişti, au fost arestaţi şi împuşcaţi şi cei 
care votaseră pentru adoptarea acestei Declaraţii. 
S-au dovedit a fi şi ei netrebuincioşi pentru autorităţi.

Conducătorii duhovniceşti au păcătuit spunând mai 
întâi: „Nu trebuie să mergem în Armata Roşie“, iar apoi 
au păcătuit a doua oară zicând: „Trebuie să mergem“. 
Aceasta e o luptă nu după rânduiala lui Dumnezeu.

Amestecul bisericii într-o sferă străină pentru ea 
s-a încheiat cu destrămarea celor două uniuni. Cine 
luptă, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rân-
duieli (2 Tim. 2: 5). Istoria sângeroasă a trecutului ne 
predă lecţii grele: biserica trebuie să se comporte în 

limitele modesti-
ei evanghelice, să 
nu dea cezarului 
ce e a lui Dum-
nezeu, dar nici să 
nu atenteze la ce-
ea ce e a cezarului.

I.  S.  Proha-
nov a vrut să con-
struiască un oraş 
al soarelui nu de-
parte de or. Biisk 
(Siberia), să orga-
nizeze acolo o gos-
podărie coopera-
tivă de fermieri, 



76

Partea I. Anii 1917-1927 — ispitele libertăţii

unde să locuiască numai creştini evanghelici, care, 
prin munca lor, ar crea un adevărat comunism. Aco-
perişurile caselor el voia să le vopsească în albastru, 
iar casele — în culoare albă ca neaua. În jurul fiecă-
rei case să se cultive multe flori. În casa de rugăciu-
ne, care s-ar afla într-o piaţă mare, să se ţină adunări 
creştine. De la piaţă trebuia să pornească, precum niş-
te raze, 12 străzi şi fiecare să poarte numele unuia din 
apostoli. În oraş se plănuia să fie o rânduială comunis-
tă exemplară, numai că pe platformă creştină. Aşa îşi 
imagina Prohanov oraşul-minune.

Să admitem că oraşul cu o gospodărie exemplară ar 
fi fost înălţat. S-ar fi stabilit în el cei mai nobili creştini 
evanghelici renăscuţi, cu cea mai înaltă stare duhovni-
cească. Cum credeţi: aceşti creştini evlavioşi ar fi năs-
cut numai „abeli“? Ba ar fi născut şi „caini“. Şi în ce s-ar 
fi transformat acest oraş al soarelui peste o generaţie? 

Ideea e ademenitoare când e pe hârtie: ca să strângi 
bani pentru proiecte grandioase, să tulburi minţile oa-
menilor. Însă toate acestea sunt o utopie şi o autoîn-
şelare. Câte astfel de oraşe ne înconjoară? Dacă ar fi 
stabiliţi iarăşi Adam şi Eva chiar şi pe o insulă nepo-
pulată, ei ar naşte şi „abeli“ şi „caini“. Dar unde sunt 
„caini“, e nevoie neapărat de poliţişti cu bastoane, de 
cămăşi de forţă, de închisori (uneori şi cu termene de 
întemniţare pe viaţă), pentru a-i apăra pe cei ce fac bi-
nele şi a-i pedepsi pe cei ce fac răul.

De unde i-au apărut lui Prohanov aceste idei ispiti-
toare? În arhive s-a păstrat o scrisoare trimisă din Ber-
lin de I. Prohanov lui V. Paşkov la 17 ianuarie 1898:

Consider aflarea mea peste hotare drept una 
dintre cele mai mari binecuvântări de la Domnul.

Aici am fost uluit de faptul că diversitatea 
părerilor asupra chestiunilor de mâna a doua 
nu distruge, ci chiar dă un farmec deosebit uni-
tăţii duhovniceşti dintre diferite asociaţii ale 
creştinătăţii evanghelice.

Lucrul acesta mi-a deschis ochii asupra ade-
vărului că la baza activităţii creştinilor trebu-
ie puse, în primul rând, nu definiţiile dogmati-
ce ale credinţei, capabile să pună limite, ci ce-
rinţele iubirii lui Hristos, care e mai mare de-
cât orice şi e mai presus de orice barieră din 
lume. Numai ea constituie izvorul puterii bise-
ricii pe pământ.

Prin o astfel de experienţă am ajuns la ide-
ea de libertate creştină adevărată. Pentru mi-
ne acum nu există o mai mare bucurie de-
cât a descoperi prin notele distinctive ale bise-
ricii unitatea în duh a copiilor lui Dumnezeu.

În colegiile biblice din Occident el a însuşit convin-
gerea nici pe departe evanghelică: unitatea e primară, 
iar învăţătura sănătoasă a Domnului e secundară! În-
să Evanghelia socială e o temelie de nisip pentru casa 
duhovnicească! Domnul a zis: „Fiindcă ai păzit cuvân-
tul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercă-

rii...“ (Apoc. 3: 10). Primar e Cuvântul, învăţătura să-
nătoasă a Domnului, iar dacă acest cuvânt este adaptat 
la împrejurări ori e denaturat în schimbul „dragostei“, 
atunci ne arătăm infideli faţă de Dumnezeu! În ajunul 
anului 1905 lui Prohanov îi apăruse deja ideea creă-
rii Bisericii Populare din Rusia după modelul celei din 
Occident: „...la baza activităţii creştinilor trebuie puse, 
în primul rând, nu definiţiile dogmatice ale credinţei, 
capabile să pună limite, ci cerinţele iubirii...“ Cu alte 
cuvinte, pe principiile slujirii sociale, ale contopirii bi-
sericii cu gospodăria cooperativă de fermieri, I. S. Pro-
hanov a încercat să unească într-o alianţă toate efortu-
rile şi curentele creştine cu perspectiva unei activităţi 
de mari proporţii. Dar „au suflat vânturile, şi au izbit 
în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost ma-
re“ (Mat. 7: 27).

Vom cita un fragment din scrisoarea lui Ivan Veni-
aminovici Karghel. În anii ’30, dumnealui, unui bătrân 
de 82 de ani, stabilit în o provincie îndepărtată (oraşul 
Lebedin, regiunea Sumî), i s-au adus mijloace băneşti, 
dar cu unele condiţii. El a refuzat să le accepte şi a in-
dicat motivul:

Chiar de la începutul mişcării evangheli-
ce cunosc această biserică (de la Leningrad. — 
Nota red.) ca una care nu se amestecă în poli-
tică şi care nu îngăduie ca cea din urmă să pă-
trundă în mediul ei. Acum congresul al X-lea 
al creştinilor evanghelici e ridicat cu mult mai 
presus decât Hristos, mai presus de slava lui 
Dumnezeu, el pune baza politică mai presus de-
cât baza Dumnezeiască. Când fariseii şi irodia-
nii, prin viclenie, au vrut să-L implice pe Hris-
tos în politică, El i-a respins cu sabia cu două 
tăişuri: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezaru-
lui, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!“ 
(Mat. 22: 16-21).

Când au încercat a-L prezenta cu orice preţ 
pe Hristos ca politician, ei nu L-au putut mişca 
nici câtuşi de puţin de pe temelia Dumnezeiască. 
El aprecia puterea lui Pilat, a acestui judecător 
nedrept, ca putere dată de Dumnezeu, iar despre 
Sine mărturisea: „Împărăţia Mea nu este din lu-
mea aceasta...“ (Ioan 18: 36).

Acum în aceste rânduri poate să intre numai 
un om călăuzit de firea pământească, orbit, şi 
nicidecum un creştin adevărat.

Din timpul Domnului meu proslăvit niciun 
membru al bisericii Lui n-a intrat în ea pe plat-
formă politică. Şi eu însumi de mai bine de 
62 de ani sunt membru al bisericii pe principii-
le lui Dumnezeu şi ştiu că orice biserică ce res-
pinge temelia Lui, punând în locul ei hotărârile 
sale, pierde dreptul de a se numi biserică evan-
ghelică.

Domnul meu, care m-a ajutat să trăiesc în 
cei 82 de ani, va putea s-o facă şi în zilele ce 
mi-au mai rămas.
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Acum cinci ani frăţietatea noastră a primit o invita-
ţie de la Mihail Sergheevici Gorbaciov la prezentarea 
publică a partidului creat de el. La această întrunire au 
participat reprezentanţii tuturor confesiunilor. Acolo el 
a vrut să explice politica sa interconfesională sau cum 
vede el relaţiile dintre biserică şi stat.

În rândurile din faţă şedeau preoţi în veşminte, cu 
cruci, şedeau adepţi ai învăţăturii charismatice, penti-
costali. Cei care ieşeau la tribună rosteau cuvântări în 
favoarea partidului lui Gorbaciov. Ascultându-i pe toţi, 
el a făcut bilanţul:

„Din 1991, mai exact, puţin mai înainte, din 1988, 
când în ţara noastră s-a început restructurarea, n-a ră-
mas aproape nicio confesiune, care să nu fie sedusă a se 
amesteca în politică. Dacă aşa vor merge lucrurile şi 
mai departe — adică biserica se va ocupa de politică —, 
atunci noi, politicienii, vom fi nevoiţi să ne ocupăm de 
sufletul omenesc. Dumnezeu a însărcinat biserica să 
vegheze asupra sufletelor. Când problemele sufletului 
omenesc sunt satisfăcute de biserică, ele constituie 90% 
din cerinţele vitale ale omului. Cezarului îi rămân doar 
10% pentru pachetul social, pensie, apărare, industrie. 
Nouă Dumnezeu ne-a dat 10%, vouă — 90%. Voi ne-
glijaţi ceea ce e al vostru şi atentaţi la ceea ce e al nos-
tru. Dacă aşa vor merge lucrurile şi mai departe, atunci 
noi, cezarii, vom fi nevoiţi să ne ocupăm de suflet“.

Ce adesea asemenea lucruri simple nu sunt înţelese 
de slujitorii altarului! Biserica din Rusia a fost atrasă 
treptat în politică. Pe vremea lui Reaboşapka, Paşkov, 
în perioada dezmăţului prigoanelor din timpul puterii 
ţariste, când, în temniţele naturale din munţii Arme-
niei, de la Ghiriusî, mureau familii întregi de creştini 
deportaţi, biserica era „cumplită ca nişte oşti sub stea-
gurile lor“. De ce? Fiindcă era curată, stătea pe unica 
temelie dreaptă, pe temelia lui Dumnezeu, străină de 
orice politică!

Cineva a spus: „Când biserica Îi este credincioa-
să lui Hristos, atunci ea e biruitoare şi, la fel ca Ilie, 
aleargă înaintea carului lui Ahab. Dar când biserica 
îşi pierde credincioşia, ea se aşază comod în carul lui 
Ahab, ori, ca o captivă, aleargă în urma carului, fiind 
în slujbă la puternicii lumii acesteia“.

În arhiva lui V. A. Paşkov s-a păstrat o scrisoa-
re a lui V. G. Pavlov adresată celui dintâi, care măr-
turiseşte despre credincioşia slujitorilor în condiţii de 
persecuţii necontenite:

or. Tiflis, 10 noiembrie, 1886
Fraţii din Tavria mă invită să vin la 22 noiem-

brie la alegerea noului prezbiter, fiindcă guvernul 
nu l-a confirmat pe fratele Cetverikov, deoarece 
el a fost cândva judecat, iar pe fratele Stepanov — 
pentru că e sub urmărire penală. Le-am scris că 
nu trebuie să aleagă un nou prezbiter. Dacă gu-
vernul nu-l confirmă, noi nu avem nevoie de con-
firmarea lor. A-l revoca pe prezbiterul odată ales 
numai din motivul că nu l-a confirmat guvernul 
nu corespunde principiilor noastre de credinţă.

Aşa a fost biserica CEB din Rusia până în anul 1905.
Din 1905 totul s-a schimbat radical! A fost promul-

gată legea despre toleranţa religioasă. Delegaţiei baptiş-
tilor prigoniţi din Rusia i s-a permis să plece, în 1905, 
la Congresul mondial al baptiştilor (în Anglia), unde 
au fost prezenţi 12 mii de baptişti din întreaga lume.

Fraţii noştri ajungeau a-L cunoaşte pe Domnul în 
temniţe, în genunchi, ţinând sus Cuvântul lui Dum-
nezeu. Şi cum îi învăţa Duhul Sfânt, aşa trăiau. Mo-
dul de viaţă al asociaţiei mondiale a baptiştilor era cu 
totul altul. În special, Congresul mondial al baptişti-
lor a expediat o telegramă de mulţumire reginei An-
gliei pentru organizare şi deservire excelentă. Era un 
gest patriotic.

Delegaţia din Rusia, după întoarcerea în patrie, a fost 
chemată la poliţia ţaristă şi li s-a dat un avertisment: „În 
numele congresului, inclusiv al delegaţiei din Rusia, re-
ginei Angliei i s-a înaintat o telegramă de plecăciune. 
Voi nu v-aţi exprimat protestul?“ — „Nu“. — „Peste 
hotare luaţi parte la activitatea patriotică, iar în Rusia 
nu vreţi să-i mulţumiţi împăratului Nikolai al II-lea, în 
numele bisericii evanghelice, pentru Ucazul despre to-
leranţa religioasă şi pentru un şir de alte bunuri pe care 
vi le-a dat? Peste hotare sunteţi patrioţi, dar în patrie?!“

Şi i-au silit să se încadreze în activitatea patriotică, 
politică, activitate neevanghelică.

După prima călătorie a baptiştilor ruşi în Marea 
Britanie virusul tradiţiilor neevanghelice, al modului 
de viaţă necreştin a venit şi în Rusia şi, ca urmare, 
a apărut documentul:

„Adresă de la participanţii la Congresul I Panrus al 
Creştinilor Evanghelici supuşi Majestăţii Sale Împăra-
tul, Autocratului întregii Rusii. Septembrie 1909“:

Marelui Domnitor al pământurilor ruse! 
Marile acte ale voinţei Majestăţii Voastre din 
17 aprilie şi 17 octombrie 1905 umplu de bucu-
rie inimile multor milioane de oameni ai popo-
rului rus, a cărui parte integrantă o constitu-
im şi noi, creştinii evanghelici, fiind „carne din 
carnea lui“ şi „os din oasele lui“.

Bucuria noastră sporeşte şi în urma ucazului 
Majestăţii Voastre din 17 octombrie 1906, care 
a pus o bază neclintită libertăţii religioase, dân-
du-ne posibilitate, ca unor cetăţeni ruşi, nu nu-
mai să ţinem slujbe religioase de masă, ci şi să 
ne aranjăm viaţa socială cum ne dictează con-
ştiinţa.

Adunându-ne pentru prima dată din iniţiati-
va primei noastre comunităţi legalizate din ca-
pitală pentru a ne rezolva problemele, noi, re-
prezentanţii bisericii creştinilor evanghelici din 
Rusia, urmând poruncile lui Hristos şi ale apos-
tolilor, înălţăm rugăciuni fierbinţi pentru pros-
peritatea domniei Majestăţii Voastre spre binele 
întregului popor rus.

Să Vă dea Atotputernicul Dumnezeu bucuria 
de a Vă vedea realizarea tuturor planurilor mă-
reţe de înnoire a mult iubitei noastre patrii.
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Partea I. Anii 1917-1927 — ispitele libertăţii

După ce conducătorii bisericii din Rusia au făcut cunoştinţă cu frăţietatea mondială, a fost introdus în biseri-
că aluatul lui Irod: activitatea politică şi cea patriotică — lucruri străine pentru Biserica lui Hristos!

Inima ni se strânge de durere citind scrisoarea de mustrare a unui grup de social-revoluţionari către congre-
sul baptiştilor din septembrie 1909:

De această „rugină“ a păcatului (Ezec. 24: 6) biserica nu s-a curăţat nici până astăzi. Fraţii au făcut numai 
un pas nechibzuit în 1905: au scris în numele bisericii, nu şi-au dat seama de intenţiile perfide, nu s-au orien-
tat în acele împrejurări. Şi iată deja mai bine de o sută de ani se târăşte această trenă de fapte păcătoase, deve-
nind o moştenire a generaţiilor ulterioare, care au asimilat fărădelegea, au înmulţit-o, au întemeiat-o din punct 
de vedere teoretic. Dar este încununată de biruinţă numai lupta după rânduieli a celor curaţi de aceste fărădelegi.

În septembrie anul curent (1909) în or. Rostov pe Don va fi convocat Congresul panrus al reprezen-
tanţilor comunităţilor baptiste. Asemenea congrese baptiştii organizează anual deja mai bine de 20 de 
ani. [...] Fiind oameni adânc religioşi, baptiştii pun în dezbatere la congresele lor sau, cel puţin, au 
pus în dezbatere până în prezent, chestiuni referitoare exclusiv la viaţa lor spirituală şi nu s-au intere-
sat deloc de problemele vieţii civile, considerându-le „treburi ale lumii acesteia“. Ca rezultat, politica 
le-a fost întotdeauna străină. [...] Ei suportau cu răbdare suferinţele pentru Hristos şi doar se rugau 
pentru opresorii lor, urmând preceptul lui Hristos: „Rugaţi-vă pentru vrăjmaşii voştri“, iar subjugarea 
naţională nu-şi găsea ecou în inimile lor absorbite de rugăciune, întrucât ei consideră drept patrie 
a lor cerul, viaţa pământească este pentru ei un liman vremelnic, de aceea ei nu se interesau de starea 
politică a ţării. Astfel, până în anul 1905 baptiştilor, conduşi de conferinţele anuale ale reprezentanţilor 
lor, politica le-a fost străină. [...]

De aceea pare foarte straniu şi absolut de neînţeles apariţia următorului punct în programul con-
gresului baptiştilor ce urmează să aibă loc: „Alegerea unei delegaţii care să ceară audienţă la Ma-
jestatea Sa Împăratul pentru a exprima sentimente de loialitate şi mulţumiri pentru libertatea dăruită“. 
Cum să înţelegem? Cetăţenii patriei cereşti, supuşi unicului Împărat — lui Dumnezeu, îşi doresc de 
acum un împărat pământesc, ca evreii de pe vremea lui Samuel. [...]

De aceea nu poţi avea o altă atitudine decât sentimente de uimire profundă că baptiştii, oameni 
care nu au nimic comun nici cu boierii, nici cu popii, nici cu aliaţii, deodată şi-au dorit să trimită 
o delegaţie la ţar, pentru a-şi exprima sentimentele de loialitate. Cum se explică acest gând monstruos, 
absurd pentru orice om rus şi mai ales pentru un baptist?

Probabil, gândul acesta le-a apărut ca rezultat al adoptării de către Duma de Stat a legii despre 
libertatea confesională. Drept mulţumire pentru libertatea dăruită, baptiştii vor să-şi exprime faţă de ţar 
sentimentele de loialitate. Să admitem pentru un minut că în Rusia a sosit cu adevărat libertatea confe-
sională (deşi nu e aşa). Se poate oare să-i mulţumeşti pentru ea ţarului Rusiei? [...] Dacă şi trebuie să-i 
mulţumească cuiva pentru libertatea religioasă, atunci să le mulţumească revoluţionarilor ruşi pentru 
silinţa de a căpăta, fie şi cu preţul vieţii, libertatea pentru popor. Iar baptiştii, dacă vor să rămână cre-
dincioşi faţă de învăţătura lor, trebuie să-I mulţumească pentru libertate numai lui Dumnezeu. [...]

În ciuda „libertăţii dăruite“, abia o lună în urmă au fost eliberaţi de sub arest baptiştii care se 
întruniseră la Odesa, iar în celelalte fundături ale Rusiei (ba toată Rusia e o fundătură sălbatică) sluj-
başii ţarului îşi bat joc şi acum de baptişti, popii ţarişti aţâţă împotriva lor poporul ignorant. 

Deci despre ce fel de libertate religioasă poate fi vorba? Ea nu există, după cum nu există nici 
o altă libertate şi nici nu va fi până ce nu va veni iarăşi necruţătoarea răzbunătoare — revoluţia — şi, 
cu mâna sa puternică şi, de data aceasta, sângeroasă, va pune capăt batjocurilor ţarului faţă de popor. 
Apariţia în programul congresului baptiştilor a punctului privind exprimarea faţă de împărat a senti-
mentelor de loialitate trebuie explicată ca o greşeală. E imposibil ca toţi baptiştii, oameni cu o credinţă 
strictă, pur religioasă şi tare ca cremenea, să fi uitat poruncile apostolului: „Gândiţi-vă la lucrurile de 
sus, nu la cele de pe pământ“ (Col. 3: 2), precum şi: „Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi 
dar robi oamenilor“ (1 Cor. 7: 23). E imposibil să fi uitat şi cazul descris în capitolul 8 al cărţii întâia 
a Împăraţilor: „Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns şi au venit la Samuel la Rama. Ei au zis: «Pune un 
împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile»“. [...]

Când „bătrânii“ baptiştilor se vor aduna la congres, să nu se asemene bătrânilor lui Israel. Să-şi 
amintească de responsabilitatea pe care o au, ca reprezentanţi ai unui grup numeros din populaţia 
Rusiei, şi să respingă orice gând de a-şi exprima, faţă de împărat, sentimentele de loialitate şi de mul-
ţumire pentru libertatea imaginară. Altfel Domnul nu va răspunde la rugăciunile lor, iar poporul rus 
[...] îi va numi pe baptişti trădători ai cauzei poporului.
(ASFR, f. 102, Secţia specială, anul 1910, dos. 9, partea a V-a, litera А, filele 11-12) v. „Supliment“, pp. 247-248
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1.10. „Nu mă dau în lături de la moarte“

„Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire 
vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte...“

Fapt. 25: 11

Vremurile de linişte şi perioadele de prigoane sunt rânduite de Dumnezeu: „Nu iese din gura Celui 
Preaînalt răul şi binele?“ (Plân. 3: 38). „Veţi avea un necaz de zece zile...“ (Apoc. 2: 10) — i-a spus îngerului 
bisericii din Smirna „Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur“.

Apostolul Pavel le-a spus prezbiterilor din Efes: „Şi acum, iată că, împins de duhul, mă duc la Ierusa-
lim... Numai, Duhul Sfânt mă înştiinţează din cetate în cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri“ (Fapt. 20: 
22-23). Prin aceste „lanţuri şi necazuri“ apostolul le-a mărturisit despre Hristos cârmuitorilor Festus, Agripa. 
Lanţurile celor „ce suferă după voia lui Dumnezeu“ (1 Pet. 4: 19) contribuie la curăţarea şi înmulţirea rân-
durilor bisericii (Ioan 15: 2).

Dar sunt şi prigoane de altă natură, care au loc din cauza că biserica luptă „nu după rânduielile lui 
Dumnezeu“. Apostolul Pavel, apărându-se în faţa lui Festus, i-a spus: „N-am păcătuit cu nimic... împo-
triva Cezarului... Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în 
lături de la moarte“ (Fapt. 25: 8, 11). Amestecul slujitorilor în politică, în problemele civile e un atentat la 
prerogativele puternicilor veacului acestuia şi de aceea e considerat adesea o faptă „demnă de moarte“. 
Răsplata pentru încălcarea rânduielilor luptei duhovniceşti provoacă lucrării lui Dumnezeu o distrugere 
de proporţii colosale.

„Lucrătorii KGB i-au spus odată unui slujitor al Consiliului Bisericilor: «Nu ne călcaţi pe 
bătătură!» Da! Noi le călcam pe bătătură, dar nu în cabinetele lor, ci când veneau la altarele 
noastre! «Cine v-a pus aici? — le spuneam. — Aici e locul celor consacraţi. Locul acesta 
e sfânt! Aici e prezent Domnul! Şi nu vă vom lăsa să intraţi aici!»

Dar când slujitorii bisericii încep să se amestece în chestiunile politice, atunci KGB-ul 
are tot dreptul să-i pedepsească. Şi noi trebuie să fim gata şi de moarte dacă ne-am băgat în 
politică, dacă ne-am amestecat în chestiuni străine, dacă am început să facem ceea ce nu se 
cuvine (Fapt. 25: 11).“ (Gh. K. Kriucikov, „Vestitorul adevărului“, nr. 3-4, 1991)

„În Ucraina în timpul ocupaţiei din perioada războiului a apărut o mică libertate religi-
oasă, de scurtă durată — vreo doi ani şi jumătate. În timpul acela prezbiterii răspunzători 
ai regiunilor Harkov şi Doneţk au reuşit să convoace un congres. Atâta bucurie a fost, încât 
şi-au pierdut şi simţul vegherii. Şi i-au scris o scrisoare lui Hitler: «Vă mulţumim că, în sfârşit, 
ne-aţi dat libertate religioasă».

Îşi dădeau seama oare aceşti oameni că peste jumătate de an va veni armata sovietică şi va 
înceta iarăşi libertatea?! Ştiţi ce li s-a spus apoi? «După Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să vă su-
puneţi împăraţilor. Lui Hitler v-aţi putut închina, acum închinaţi-vă nouă. Acum lucraţi nu numai 
cu Himmler, ci şi cu Beria. Dar mai întâi staţi un timp la răcoare». Unul a stat zece ani în puş-
cărie. Iar când s-a întors, le slujea atât de supus, încât a predat o mulţime de suflete la suferinţe. 
Iată cum mergeau treburile în biserica noastră!“       („Vestitorul adevărului“, 2007, nr. 4-5, p. 19)

Istoria creştinismului în general, precum şi istoria frăţietăţii CEB din Rusia sunt împânzite de suferinţe, 
din cauza că biserica s-a amestecat în treburile lumii, n-a luptat după rânduieli. Pentru confirmarea celor 
spuse, vom cita un exemplu din evenimentele cu o vechime de cinci veacuri.

În anul 1553 regină a Angliei a devenit Maria I, care mai e numită şi „Maria vărsătoare de sânge“. În 
timpul domniei ei (1553-1558), mulţi protestanţi au fost condamnaţi la ardere pe rug. Vinovaţii acestor 
persecuţii cumplite erau chiar protestanţii Angliei, căci slujitorii reformaţiei se amestecaseră în o chestiune 
politică: procesul de divorţ al familiei regale, părinţii Mariei.

John Foxe mărturiseşte în „Cartea martirilor“ că în acei ani în Anglia erau controverse privind procesul 
de divorţ al regelui Henry al VIII-lea de soţia sa Chaterine de Aragonia, cu care se căsătorise în anul 1509, 
până la încoronarea sa. Mai înainte ea fusese soţia fratelui mai mare al regelui, Arthur, care murise în 1502. 
Căsătoria a fost reuşită timp de circa 20 de ani, dar în 1527 Henry şi-a urât soţia, fiindcă aceea nu-i născu-
se un fiu, care să devină succesor al dinastiei Tudorilor. Dorind să scape de soţie, Henry s-a autoconvins că 
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e lipsit de moştenitor deoarece căsătoria lor nu-I este plăcută lui Dumnezeu pe baza cuvintelor Scripturii: 
„Dacă un om ia pe nevasta fratelui său, este o necurăţie... nu vor avea copii“ (Lev. 20: 21). Pentru a se re-
căsători, regele i-a dat ordin cardinalului Wolsey să obţină o bulă papală, prin care ar fi anulată căsătoria 
cu Chaterine. Papa Clement a refuzat să satisfacă rugămintea regelui Angliei. Henry s-a înfuriat. 

Şi iată că în anul 1529 în problema de divorţ a regelui s-a implicat profesorul de teologie, arhiepi-
scopul Cranmer şi alţi protestanţi. Doctorul Cranmer i-a sugerat regelui ideea să-i însărcineze pe cei mai 
instruiţi oameni de la universităţile din Cambridge şi Oxford cu studierea acestei probleme după Cuvântul 
lui Dumnezeu şi să adopte o hotărâre în Anglia fără a se adresa la Roma: „Ce cuvinte minunate! — s-a 
bucurat regele. — Sunt pe deplin satisfăcut“. Doctorii în ştiinţe teologice au adoptat hotărârea cum că, în 
baza Cuvântului lui Dumnezeu, căsătoria cu văduva fratelui nu este după lege, de aceea regele Henry şi 
soţia sa trebuie să divorţeze. Prin urmare, el s-a recăsătorit, biserica din Anglia s-a declarat independentă, 
iar în anul 1533 a rupt legăturile cu papa de la Roma. Din 1536 până în 1540 în Anglia au fost închise 
toate mănăstirile, averea lor a fost confiscată în folosul statului, iar protestanţii, în anii aceia, îşi continuau 
liber munca de traducere a Bibliei.

De la a doua căsătorie în noua familie s-a născut o fiică Elisabeth. Ea a fost proclamată succesoarea 
tronului în locul Mariei (fiica Chaterinei de Aragonia), care acum se considera copil nelegitim. Maria creş-
tea cu o ură ascunsă faţă de protestanţi, care îi distruseseră familia. Ea era adeptă a convingerilor catolice. 
Era revoltată că arhiepiscopul Cranmer a înlocuit în Anglia credinţa romano-catolică cu cea protestantă. 
Şi, în anul 1554, când Maria a devenit regină a Marii Britanii, din ordinul ei, arhiepiscopul Cranmer şi alţi 
slujitori reformaţi au fost arestaţi şi închişi în Turnul Londrei, fiind învinuiţi de trădare.

În anul 1555, la marginea Oxfordului, au fost arşi Nicholas Ridley, Hugh Latimer, arhiepiscopul 
Cranmer. J. Foxe scrie că în acea vreme au fost arşi atâţia martiri, încât nu avem posibilitatea să de-
scriem toate istoriile lor, ba nici chiar numele să le enumerăm. Erau învinuiţi de erezie: că nu cred 
în prezenţa reală a trupului lui Hristos în pâinea sacramentală, nu frecventează mesele*, se pronunţă 
împotriva ceremoniilor tradiţionale romano-catolice şi împotriva euharistiei. Flacăra prigoanelor bântuia 
în toată Anglia nimicindu-i pe protestanţi. Adevăraţii slujitori ai lui Hristos au acceptat moartea mărturi-
sindu-şi credinţa în Hristos şi în Cuvântul Lui.

Citind aceste pagini ale istoriei, îţi apare întrebarea: pentru ce au suferit totuşi creştinii din Anglia? Pa-
timile lor au fost pentru Hristos sau au fost o răsplată pentru amestecul slujitorilor în politică? Credem că 
e adevărată şi o versiune şi cealaltă, deoarece protestanţii care nu au abjurat de învăţătura Evangheliei şi au 
acceptat mai bine să moară, decât să se abată de la adevăr, sunt martiri. Învăluiţi de flăcări, ei se rugau pen-
tru prigonitori, pentru trezirea Angliei şi Îl proclamau pe Isus Hristos drept adevăratul Cap al Bisericii Sale.

Dar este adevărat şi faptul că amestecul în politică al slujitorilor renumiţi ai reformaţiei a aprins mânia 
Mariei împotriva protestanţilor, care îi ruinaseră familia, şi flacăra rugurilor a început să bântuie prin întrea-
ga Anglie. Problema de divorţ a familiei regale era o chestiune de ordin politic.

Reforma din acei ani n-a adus trezire spirituală Angliei, întrucât conducătorii ei se bizuiau pe puterea 
politică, pe rege, şi nu pe Hristos. Ei aveau de gând să facă din Anglia o ţară protestantă exercitând o in-
fluenţă calculată asupra regelui, dar lucrurile au luat o altă întorsătură. Regina Maria I, urcând pe tron, 
a restabilit autoritatea papei şi toate doctrinele catolice. Timp de cinci ani, cât a domnit ea, au fost marti-
rizaţi foarte mulţi creştini devotaţi lui Hristos. Pentru a evita persecuţiile cumplite, protestanţii s-au împrăş-
tiat prin ţările Europei, iar cei care rămăseseră în Anglia au fost nevoiţi să se ascundă un timp îndelungat. 
Aceste persecuţii au paralizat orice slujire a protestanţilor pentru zeci de ani.

Ceva similar s-a întâmplat şi în Rusia în anii ’30 ai secolului al XX-lea. Examinând sute de dosare de 
urmărire penală, răsfoind filele proceselor-verbale ale anchetelor şi citind mii de hotărâri de împuşcare 
a „baptiştilor-antimilitarişti“, vedem că în aceste dosare s-au păstrat atât mărturii de credincioşie faţă de 
Dumnezeu, cât şi „probe materiale“ ale „nerespectării rânduielilor luptei duhovniceşti“ de slujitorii din 
fruntea uniunilor.

Cei condamnaţi fără vină în anul 1937 pentru convingeri antimilitariste, fiind puşi în libertate după 
10-15-20 de ani de întemniţare, se grăbeau la adunări în bisericile înregistrate ale VSEHB, însă acolo sluji-
torii nu le permiteau foştilor întemniţaţi să participe la Cina Domnului şi cereau de la ei să se pocăiască 
pentru „tendinţele antimilitariste“ şi pentru nesupunere faţă de hotărârile congreselor. Au venit la ai lor, şi 
ai lor nu i-au primit! Aceşti oameni ai suferinţei au ajuns a fi izolaţi de biserică. Iată textul incomplet al ce-

* Mesă — liturghie la catolici.
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Biserica trebuie să rămână Biserică

Un monument în cinstea a trei martiri  
ai reformei, condamnaţi la moarte pe timpul  

reginei Maria, or. Oxford

Din biserica „Sfânta Maria“ (poza din dreapta, jos) arhiepiscopul Cranmer a fost condus spre execuţie. Locul de 
pe pavaj, unde a ars rugul, e acoperit cu pietre în formă de cruce (poza din stânga de sus). Flăcările rugului au 
ajuns până la porţile colegiului, arzându-le parţial suprafaţa. În asemenea stare s-au păstrat până în prezent (poza 
din dreapta de sus). În biserica „Sfânta Maria“ în locul unde a stat martirul, căruia i s-a pronunţat pedeapsa cu 
moartea, lângă coloana arcadei (pe poză: la stânga de orgă) e fixată o tăbliţă cu inscripţia: „Arhiepiscopul Cranmer 
şi episcopii Ridley şi Latimer au fost condamnaţi de două ori pentru erezie în biserica Sf. Maria în timpul domniei reginei 
Maria, care era catolică. Pentru tentativa de a se întoarce la reformă, Ridley şi Latimer au fost arşi în anul 1555. Cranmer 
a abjurat atunci de principiile protestantismului şi a semnat retractarea. În anul 1556 el s-a pocăit pentru abjuraţie: fiind 
adus în biserica Sf. Maria, pentru a face declaraţie, în ultima clipă a abjurat abjuraţia sa. Din biserică spre rug el a mers 
cu pas ferm şi cu zâmbetul pe buze, şi-a întins mai întâi mâna dreaptă în foc, cu care semnase abjuraţia, ca să ardă 
prima“. În această biserică se ţin şi astăzi servicii divine.
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rerii fostului întemniţat — Voiţehovski Mefodi Fiodorovici, adresată conducerii comunităţii de la Moscova:

„Am venit la credinţa Evangheliei în or. Irkutsk. În anul 1924 am fost botezat în râul Angara şi am 
început să predic Cuvântul lui Dumnezeu. El a căzut într-un pământ bun şi 26 de inşi din localitatea 
noastră au devenit membri ai bisericii. În anul 1926 am venit la Moscova şi eram ataşat mai mult de 
biserica de la Krasnâe vorota. [...] În anul 1941 am fost mobilizat şi, chiar din primele zile, am refuzat 
să iau arma în mână şi am propus să fiu luat la restabilirea podurilor distruse, dar am fost deferit 
tribunalului militar şi, la 17.03.’42, am fost condamnat la împuşcare. Am fost ţinut 34 de zile în camera 
celor condamnaţi la moarte şi împuşcarea a fost substituită cu 10 ani detenţie în lagăre de muncă silnică.

Mi-am suferit termenul în nord în or. Vorkuta. În lagăr am fost eliberat de sub escortă — aveam 
posibilitatea de a merge la adunările evanghelice şi luam parte acolo la frângerea pâinii. Îmi triumfa 
sufletul că am dreptul iarăşi să fiu printre copiii lui Dumnezeu.

Prin un decret, mi s-a anulat jumătate de termen şi m-am întors la Moscova la familia mea, iar în 
primele zile ale lunii decembrie am mers la adunare şi mă bucuram că în aceşti ani a avut loc unirea 
bisericilor de credinţă evanghelică. Am participat cu conştiinţa împăcată la frângerea pâinii, însă apoi 
am aflat că trebuie neapărat să depun cerere de a fi primit în rândurile membrilor bisericii de la Mos-
cova. Am discutat cu fratele Jidkov şi i-am dat cererea mea, dar el mi-a declarat de-a dreptul: „Dacă 
ai şi acum aceleaşi convingeri, refuzi să iei arma, noi nu te putem primi“. I-am răspuns: „Da, eu sunt 
şi acum de aceeaşi părere, fiindcă am fost condamnat la moarte pentru că nu vreau să omor oameni şi 
să fac acel mare rău pe care l-a făcut Cain...“.

Fraţilor, eu nu vreau să fiu în afara bisericii, căci frecventez adunările, dar la Cina Domnului 
nu particip. Fraţilor, credeţi-mă, îmi este greu să privesc şi să mă feresc de pâinea şi de paharul care 
sunt duse pe lângă mine în timpul amintirii suferinţelor Domnului sau să plec, ca să nu mă uit la ele. 
Fraţilor, îmi este greu!

Vă rog, primiţi-mă, permiteţi-mi să mă simt liber, căci, fiind în adunare, mă simt ca şi după zăbrele“.
(16 iulie 1950)     (ASFR, fond 6991, inv. 3, dos. 758, f. 124-126)

În libertate, în biserică, întemniţaţii se simţeau „ca după zăbrele“! Astăzi, aruncând o privire în trecutul 
frăţietăţii noastre baptiste, e cu neputinţă să citeşti această scrisoare fără a te cutremura: câtă durere su-
fletească este în ea şi câtă disperare!

Se abăteau de la adevăr, „comiteau păcate şi se uneau cu lumea vârfurile conducătoare“, dar plăteau 
cu suferinţe rândurile de jos, mergeau în închisori slujitorii, fraţii şi surorile de rând.

De ce este important să ţinem minte aceste lucruri? Păşind în epoca grea a secolului al XXI-lea, sluji-
torii bisericii trebuie să cunoască principiile luptei după rânduieli:

„Abaterea de la adevăr are ca urmare moartea şi lipseşte biserica de făgăduinţa de a fi 
de neînvins“. („Foaia frăţească“, 1979, nr. 1)

„Condiţia independenţei bisericii este împlinirea ireproşabilă a poruncilor lui Dumnezeu. Ca 
biserică, noi nu trebuie nici să atentăm la prestigii din partea statului, nici să ne băgăm în politi-
că, numai atunci statul nu are dreptul să se amestece în treburile bisericii, deoarece independenţa 
este un act reciproc. Dacă noi atentăm la ceea ce e a cezarului, atunci şi cezarul are puterea de 
a atenta la ceea ce e a lui Dumnezeu, la biserică. Frăţietatea noastră nu s-a amestecat niciodată 
în politică, suntem nevinovaţi în faţa cezarului, de aceea, ca biserică, noi am căpătat dreptul la 
independenţă şi la inviolabilitate“.  (Gh. K. Kriucikov, or. Dedovsk, 5 iulie, 2003)

„Separarea bisericii de stat este o lege reciprocă: statul nu se amestecă în chestiunile bisericeşti 
când biserica nu se implică în sfera competenţei cezarului.

Biserica nu e deasupra statului, nici sub conducerea statului, ea e în afara lui. „Împărăţia Mea 
nu este din lumea aceasta...“ (Ioan 18: 36). Iată poziţia noastră pe veci! Când vom lega prietenie cu 
politica, ea va veni peste noi, sfinţenia însă nu va veni în politică! În Cuvântul lui Dumnezeu se spu-
ne: dacă preotul, purtând carne sfinţită, s-a atins de un trup mort, oare trupul va învia? Dimpotrivă, 
preotul se va spurca (Hag. 2: 12-13).

Îndată ce ne băgăm în chestiunile de stat, statul ne pedepseşte. Şi Dumnezeu îi permite s-o facă, 
pentru că ne-am apucat de o treabă ce nu ne priveşte, am răpit drepturile altuia. Când ne apare 
dorinţa de a avea o influenţă politică mai mare sau avem tendinţa de a căpăta de la stat privilegii, 
Îl ignorăm pe Domnul! Şi vai de noi dacă nu ne vom dezice la timp de aceste pretenţii păcătoase...“

(Gh. K. Kriucikov, Dare de seamă la congresul din anul 2005, or. Tula)
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1. VALUL ENTUZIASMULUI ATEIST

„Cei răscumpăraţi de Dumnezeu n-au dat uitării lupta eroică a martirilor 
din anii ’30-’40, care I-au rămas credincioşi Domnului în acele vremuri cum-
plite, deşi adesea familiile lor erau părăsite de toţi, însă nu şi de Tatăl ceresc“.

(„Foaia frăţească“, 1996, nr. 5)

În anii aceia Duhul lui Dumnezeu lucra în rândurile credincioşilor simpli, care, fără a ţine seama de 
împrejurări, cultivau în inimile copiilor credinţa, îşi puneau nădejdea în Dumnezeu şi credeau cu tărie 
că porţile locuinţei morţilor nu vor birui biserica. La interogatorii ei păstrau taina bisericii şi nu s-au le-
pădat de Domnul nici în faţa morţii. Era timpul când fiecare trebuia să lupte individual lupta cea bună 
a credinţei şi să obţină biruinţă în singurătate, după cum cântăm în imnul creştin:

În statistică nu-i găsim, 
Nici relicve n-au în muzee. 
Urme sfinte de eroism 
Ne-a lăsat a lor epopee.

„Toată istoria vieţii bisericii CEB din Rusia, cu excepţia unei scurte perioade — a celei din 
timpul vieţii lui Lenin —, este istoria unor oameni sortiţi la suferinţe pe viaţă, e o istorie a lagărelor 
şi închisorilor pentru taţi, copii şi nepoţi. Aceasta este o cale spinoasă, o cale de dureri, udată de 
lacrimile mamelor şi ale copiilor, cale creată prin abuz de putere şi prin nelegiuire concomitent cu 
existenţa în ţară a unor legi umane şi principii constituţionale ale libertăţii de conştiinţă“.

(Memoriul Comitetului Organizatoric adresat lui N. S. Hruşciov, 13 august 1963)

La finele deceniului al III-lea, când formele organizatorice de slujire părea că au atins perfec-
ţiunea şi împrejurările erau favorabile, sosi anul 1929, însoţit de o serie de măsuri ce aveau drept 
scop intensificarea luptei cu religia:

la 8 aprilie 1929 a fost adoptată Hotărârea Comitetului Executiv Central din URSS şi a Consi-
liului Comisarilor Poporului cu privire la asociaţiile religioase;

după două luni (la 8 iunie 1929) Comitetul Central al Partidului Comunist al bolşevicilor din 
Uniunea Sovietică organizează o Consfătuire unională la care se pune în dezbatere problema pro-
pagandei ateiste;

peste două zile (la 10 iunie 1929) a fost convocat, în acelaşi scop, Congresul al II-lea al Uniunii 
Ateilor Militanţi.

În urma acestor măsuri activitatea ambelor uniuni a fost limitată brusc: cursurile biblice au 
încetat; publicarea revistelor frăţeşti, precum şi a altei literaturi duhovniceşti a fost suspendată; 
mulţi slujitori şi credincioşi activi au fost exilaţi sau aruncaţi în închisori şi lagăre... În fond, putem 
considera că la mijlocul deceniului al IV-lea ambele uniuni frăţeşti şi-au încetat, practic, existenţa 
şi n-au mai reînviat în forma lor intactă evanghelico-baptistă.

Ulterior, până la declanşarea războiului, copiii lui Dumnezeu erau risipiţi, supuşi la permanente 
represiuni şi nu aveau posibilitatea de a ţine adunări.

(Gh. K. Kriucikov, „Marea trezire a secolului XX“, 2011, p. 177)

Limitarea predicării Evangheliei a început odată cu apariţia Instrucţiunii secrete a Comitetului Execu-
tiv Central din URSS nr. 260/s din 22 august 1927 (v. p. 405). În baza ei activitatea predicatorilor era li-
mitată strict, permiţându-li-se a predica doar în incinta casei de rugăciune. Tuturor slujitorilor li s-a ce-
rut să semneze un angajament de a nu primi în adunările lor predicatori şi slujitori din alte comunităţi.

În circulara secretă a CC al PC(b) din 14 februarie 1929 „Despre măsurile de intensificare a activităţii an-
tireligioase“ (v. pp. 411-414) se menţiona: „Asociaţiile religioase sunt unica organizaţie contrarevoluţionară care 
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activează legal şi care are influenţă asupra maselor“. După această circulară, la 8 aprilie 1929 a fost adoptată 
Hotărârea Comitetului Executiv Central din URSS şi a Consiliului Comisarilor Poporului „Cu privire la asoci-
aţiile religioase“. În baza acestei hotărâri a început lichidarea legiferată a tuturor comunităţilor şi uniunilor.

În aceeaşi zi, la 8 aprilie 1929, Prezidiul Comitetului Executiv Central a adoptat hotărârea de a se crea 
o Comisie permanentă pentru problemele cultelor, căreia să i se încredinţeze „conducerea generală şi 
supravegherea traducerii corecte în viaţă a politicii partidului şi Guvernului privind aplicarea legilor cu 
privire la culte“. În 1930 această comisie şi-a început activitatea practică: erau închise în masă localurile 
de rugăciune. În arhivă (ASFR, fond 5263, inv. 1-2) sunt 1827 de dosare cu privire la închiderea caselor de 
rugăciune de către această comisie pe întreg teritoriul ţării. Lichidarea clădirilor bisericeşti a fost încheiată 
la 16 aprilie 1938. În acea zi, prin Hotărârea Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, Comisia pentru pro-
blemele cultelor a fost dizolvată — planul de nimicire a lăcaşurilor bisericeşti a fost împlinit. În ţară n-au 
rămas asociaţii religioase ale căror probleme să necesite „reglementare“.

Anii aceia s-au distins prin un val zdrobitor de entuziasm ateist. La uzine, la întreprinderi, în instituţiile 
de învăţământ — pretutindeni erau emise hotărâri de „a închide casa de rugăciune şi, în cel mai scurt 
termen, să fie pusă la dispoziţia muncitorilor pentru nevoile lor culturale“. Milioane de oameni erau atraşi 
în lucrarea de dărâmare a localurilor de cult şi de construire a primului stat ateist din lume.

1.1. A dezrădăcina Numele lui Dumnezeu din conştiinţa populaţiei

La 15 mai 1932, prin un decret al guvernului, a fost anunţat „cincinalul ateist“. Scopul lui principal 
era: către 1 mai 1937 „numele lui Dumnezeu trebuie să fie uitat pe teritoriul ţării“. Aceasta era o mare 
rătăcire, deoarece Dumnezeu nu poate fi alungat din inimile consacrate Lui. Nici Nero, nici Diocleţian, 
nici oricare alţi cârmuitori n-au fost în stare, cu persecuţiile lor cumplite împotriva creştinilor, să zdruncine 
credinţa celor care „au gustat cât de bun este Domnul“.

În 1936 localurile de cult confiscate au fost reamenajate şi transformate în şcoli, cluburi, grădiniţe de 
copii, cinematografe, muzee antireligioase, cantine ale colhozurilor, hambare pentru cereale, arhive etc. 
Lumea se bucura anticipat de biruinţa pe care plănuia s-o obţină curând asupra bisericii, considerând că 
odată cu confiscarea caselor de rugăciune viaţa duhovnicească a credincioşilor va înceta. Însă credincioşii 
se adunau pe ascuns în păduri, pe malul vreunui râu, se adunau cu precauţie în grupuri mici prin apar-
tamente sub pretextul vreunei sărbători de familie şi înălţau rugăciuni Domnului.

În anul 1936, în unul din rapoartele comisiei pentru problemele cultelor se spunea:

Deşi toate bisericile din 34 de raioane ale ţinutului Saratov au fost închise şi n-a rămas ni-
cio casă de rugăciune, sunt cinci slujitori care merg din sat în sat şi ţin slujbe prin casele ţăranilor.

În Transcaucazia au fost identificate 10 grupuri (535 de persoane) ale evangheliştilor şi 20 de 
comunităţi (2228 persoane) ale baptiştilor. [...] Sectanţii iau toate măsurile pentru a-şi salva comuni-
tăţile de destrămare. Au fost fixate un şir de cazuri de colectare a mijloacelor pentru persoanele cu 
autoritate între baptişti, care se află în exil. Se urmăreşte trecerea la metodele de activitate ilegală, 
trecerea în ilegalitate — adunările în locuinţele membrilor grupurilor cu respectarea conspirativităţii 
şi cu alegerea minuţioasă a participanţilor...“

„La Moscova, către anul 1930, au fost închise deja 419 localuri de cult*“;
„La Leningrad, pe data de 1 ianuarie 1936, sunt închise 1523 de localuri de cult“;
„În 1928 în RSSU erau înregistrate 988 case de rugăciune ale CEB: ale evangheliştilor — 449, 

credincioşi erau 28 000; localuri ale baptiştilor — 391, credincioşi — 29 000. În 1936 toate casele 
de rugăciune au fost închise“.

* Notă: se are în vedere clădirile de cult ale tuturor confesiunilor.

În 1930, din 28 de biserici ale creştinilor evanghelici şi 15 biserici ale baptiştilor, la Leningrad au rămas 
să existe legal numai două biserici. La 5 februarie 1930 în „Casa Evangheliei“ a avut loc ultima adunare 
creştină: casa a fost închisă. Locatarii ei, în general familiile slujitorilor, au fost mutaţi în apartamente de 
tip cămin. Pe poarta „Casei Evangheliei“ a fost fixat panoul: „Religia e opiu pentru popor, vom transforma 
focarele obscurantismului în focare culturale“.
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Petrograd, „Casa Evangheliei“ de pe ins. Vasilievski.  
Adunările creştine în ea au început în 1912 la sărbătoarea Naşterii Domnului

Biserica de la Leningrad lângă „Casa Evangheliei“ la sfârşitul anilor ’20
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După închiderea casei de rugăciune de la Leningrad (în anul 1936), tineretul creştin pleca în afara 
oraşului şi ţinea adunări în pădure. Le organiza fratele temător de Dumnezeu Şepâriov Mihail Fiodorovici. 
El chema tineretul creştin să nu se teamă de suferinţele pentru Hristos şi îi pregătea pe tineri de lupta 
cea bună a credinţei pentru adevărul Domnului.

Desigur, o astfel de râvnă pentru Dumnezeu n-a putut rămâne neobservată de cei care urmăreau 
atent viaţa internă a bisericii. În 1936 secretarul comisiei pentru culte Negliuevici scria într-un raport secret:

În raioanele regiunii Leningrad sunt organizaţii ale evangheliştilor, baptiştilor, care activează 
ilegal. Organizaţiile sectanţilor au trecut în ilegalitate din 1931 şi îşi ţin adunările de rugăciune în 
locuinţe particulare, tăinuindu-şi activitatea antisovietică... Controlul asupra slujitorilor clandestini 
lipseşte complet. Profitând de această lipsă de control, ei călătoresc prin raioanele regiunii, ţin 
adunări de rugăciune la domiciliu, îi învaţă pe copii religia şi fac propagandă a/s... Organizează 
slujbe solemne cu antrenarea unui mare grup de cântăreţi, iar uneori organizează cântări în masă 
cu participarea tuturor credincioşilor. La slujbe sunt atraşi pe larg copiii de vârstă şcolară. Unii 
elevi ai şcolilor sunt folosiţi de predicatorii sectanţi în calitate de răspânditori de cărţi religioase.

La 6 ianuarie 1937 a avut loc recensământul populaţiei. Fiecare cetăţean al URSS trebuia să răspun-
dă la întrebarea dacă crede sau nu în Dumnezeu. Răspunsul era înscris într-un chestionar, credincioşii 
erau înregistraţi în o listă deosebită. A scrie în chestionar cuvântul „credincios“, era, în timpul acela, o fap-
tă de eroism a celor temători de Dumnezeu. Conform dării de seamă a comisiei asupra recensământului 
din 1937, „la întrebarea privind atitudinea faţă de religie au răspuns afirmativ câteva milioane de cetăţeni. 
Recensământul a constatat un procent enorm de credincioşi în ţara noastră enormă...“ S-a dovedit că planul 
cincinal de lichidare a bisericii n-a dat rezultatele dorite. Lichidarea majorităţii credincioşilor activi n-a ni-
micit în oameni tendinţa spre Dumnezeu. Aceasta este minunea puterii biruitoare a Evangheliei!

În august 1937 au început represiuni nemaivăzute după proporţii. Vârtejul persecuţiilor a devastat 
fiece familie creştină, în fiecare casă erau întemniţaţi, văduve, orfani. În acel an înfiorător la şedinţa Biro-
ului Politic, pentru lupta împotriva bisericii, a fost elaborat un plan de nimicire fizică a păstorilor şi a cre-
dincioşilor activi. A început un război necruţător cu credinţa vie în Dumnezeu, pentru a se construi, pe 
o şesime din teritoriul planetei, prima societate nereligioasă din lume.

1.2. Ordinul nr. 00447 al NKVD din URSS

În baza ordinului secret nr. 00447 al NKVD din URSS de pe data de 30 iulie 1937, se plănuia să fie 
nimiciţi „sectanţii“, ca unii din „cei mai activi instigatori a tot felul de crime antisovietice şi diversioniste“. 
Printre „elementele antisovietice“ erau clasaţi: „pct. 6: activiştii sectelor, clericii...“

Începutul operaţiei a fost fixat pentru data de 5 august 1937. Pentru fiece regiune era stabilit numă-
rul sau norma trimestrială a celor ce urma să fie supuşi represiunilor după două categorii: în cea dintâi 
categorie intrau cei care trebuia să fie „arestaţi imediat şi împuşcaţi“; în cea de-a doua — cei care urma 
să fie închişi în lagăre pe 10 ani. De exemplu, în regiunea Moscova, conform acestui ordin, se plănuia 
să fie împuşcate, timp de un trimestru (august-octombrie), 5000 de persoane, iar 30 000 să fie trimise în 
lagăre; în regiunea Leningrad urma să fie împuşcate 4000 de persoane şi 10 000 să fie băgate în lagăre.

Arestările se făceau, în general, noaptea. Uneori erau private de libertate familii întregi, comunităţi 
întregi. Procesele penale care includeau loturi de credincioşi erau instruite timp de 3-10 zile, apoi dosare-
le erau trimise spre a fi examinate de troika NKVD a URSS. Deţinuţii aflau sentinţa dată de troikă numai 
la locul împuşcării. Conform statisticii oficiale, la „obiectivul special al NKVD-ului“ din Butovo (suburbia 
Moscovei) au fost împuşcate, timp de 16 luni (atâta timp a durat operaţia), 20 765 de persoane — „jertfe 
ale represiunilor politice“. În regiunea Leningrad şi nemijlocit la Leningrad au fost omorâţi peste 44 mii 
de oameni, în medie — câte 100 de persoane pe zi. Geografia acestor cimitire este foarte vastă — se 
întâlnesc în toate oraşele regionale şi în toate republicile fostei Uniuni. Conveierul de nimicire a oame-
nilor funcţiona zi şi noapte. La sfârşitul lunii octombrie 1938 operaţia secretă s-a încheiat cu împuşcarea 
anchetatorilor „pentru depăşirea legalităţii socialiste“. Iar în 1940 a fost împuşcat comisarul poporului al 
NKVD, N. I. Ejov. În locul lui a fost numit Lavrenti Beria. „Beria“ înseamnă „nenorocire“ (1 Cron. 7: 23). Şi 
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într-adevăr, o mare nenorocire venise peste ţara care Îi declarase război lui Dumnezeu nimicind năzuinţa 
spre credinţă din sufletele oamenilor.

Pe o şesime din teritoriul globului pământesc, prin măsuri de constrângere, se realiza cu rigoare pla-
nul de lichidare a bisericii şi de nimicire a credinţei în Dumnezeu. În august 1937, în baza materialelor 
existente şi a cercetărilor de agentură, au fost întocmite listele „activului antisovietic al clericilor şi sec-
tanţilor“. Listele erau vizate de procuratură, apoi credincioşii, ale căror nume figurau în aceste liste, erau 
arestaţi. Majoritatea au fost omorâţi timp de un trimestru (august-octombrie) în 1937, lucru despre care 
mărturisesc şi dosarele lor din arhivă. În acea perioadă s-a rostogolit pretutindeni valul de arestări a loturi 
de credincioşi. După luna martie 1938 credincioşii CEB se întâlnesc tot mai rar în procesele-verbale ale  
troicilor. Probabil, cei mai mulţi dintre ei fuseseră deja nimiciţi.

1.3. Metodele de interogare

Printre metodele, răspândite pe atunci, de smulgere a declaraţiilor la interogatorii, în afară de maltratări 
şi ameninţări, se mai enumerau „interogatoriile de conveier“: ele se ţineau timp de câteva zile şi nopţi la 
rând de anchetatorii care se înlocuiau unul pe altul, în timp ce interogatul trebuia să stea zile şi nopţi fără 
somn şi fără hrană. În timpul „încercării rezistenţei“ nu se permitea nicio mişcare. Calculul era următorul: va 
sosi istovirea şi, biruit de ea, întemniţatul se va învoi să semneze orice învinuiri inventate.

În dosarul lui Gheorghi Stepanovici BATURIN (arh. nr. П-1858, Tribunalul militar al regiunii militare Si-
beria de Vest, 1938) este o declaraţie a fostului colaborator al direcţiei NKVD, sublocotenentul securităţii 
de stat K. (pe 26 de pagini), în care el descrie în mod amănunţit mecanismul fabricării de către anche-
tatori, în anii 1937-’38, a declaraţiilor inventate în numele arestaţilor în lipsa acestora, descrie metodele 
prin care arestaţii sunt forţaţi să semneze „declaraţiile“, descrie şi „pregătirea“ celor arestaţi către şedinţa 
în deplasare a Colegiului militar. Mai sunt expuse acolo metodele de întocmire a proceselor penale cu 
privire la organizaţiile contrarevoluţionare după schemele elaborate din timp, se menţionează cazuri de 

Din dosarul penal  
al lui Dolgopeatov P. G.  
(arh. nr. У-13554а, 
UNKVD din reg. M., 
1938).

EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL
al şedinţei troicii de pe lângă Direcţia NKVD  a URSS,  

reg. Moscova, 21 februarie 1938

S-A  EXAMINAT:
Dosarul nr. 14891 privind acuzarea lui 

DOLGOPEATOV Piotr Grigorievici, a.n. 1896, 
originar din s. Popova Sloboda, r-nul Burânski, 
reg. Cernigov, sectant baptist.

Este acuzat de răspândirea calomniilor îm-
potriva măsurilor Puterii Sovietice.

S-A DECIS:
DOLGOPEATOV 
Piotr Grigorievici 
SĂ FIE ÎMPUŞCAT.

Strict secret
ŞEF. SECŢ. R-LE NOGHINSK A DIRECŢIEI NKVD din RM

Sectantul DOLGOPEATOV Piotr Grigorievici să fie arestat şi tras la răs-
pundere. Arestarea puneţi-o de acord cu procurorul din raion. Ancheta penală 
să se efectueze în vederea demascării legăturilor lui cu activul sectanţilor şi 
predicatorilor ilegali. Pentru orientare, vă comunicăm că adunarea baptiştilor 
care exista anterior la Moscova este închisă, de aceea cei mai activi dintre 
sectanţi tind spre a trece în ilegalitate.

Despre rezultatul arestării şi al anchetei penale informaţi subsecţia a VIII-a 
a Secţiei a IV-a a UGB a UNKVD din reg. Moscova.

LOCŢ. ŞEF. DIRECŢIEI NKVD din RM — 
   MAIORUL Securităţii de Stat  (Iakubovici)
LOCŢ. ŞEF. SECŢ. a IV-a a UGB a UNKVD din reg. M — 
 LOCOTENENTUL Securităţii de Stat     (Nikitin)



Partea a II-a. Anii 1928-1937 — un deceniu de suferinţe

88

fabricare a „declaraţiilor“ în numele unor persoane care nu erau încă sub arest, ci doar se plănuia să fie 
arestate. În declaraţia sa, K. relatează:

Se obţineau declaraţiile acestea în felul următor: celor arestaţi li se declara: „trebuie să faceţi 
lucrul acesta în interesul partidului, al politicii Cominternului (Internaţionalei Comuniste), al fron-
tului antifascist, al curăţării statului de duşmanii poporului. Iar dacă inculpaţii refuzau să scrie 
asemenea plăsmuiri sau să semneze procesul-verbal al interogatoriului, erau siliţi să stea în picioa-
re fără hrană şi fără somn şi, nimerind într-o situaţie fără ieşire, semnau sau începeau să le scrie, 
deoarece majoritatea arestaţilor şedeau sau stăteau la interogatorii câte 5-10-20 de zile şi nopţi.

Inculpaţii erau avertizaţi că totuna vor fi nevoiţi să semneze procesele-verbale, altfel an-
cheta penală va obţine depoziţii împotriva lor de la alţi acuzaţi, totodată mai multe decât vor 
face ei înşişi. „Şi dacă nu recunoaşteţi, veţi fi, indiscutabil, omorâţi ca duşmani care nu-şi 
depun armele, iar dacă vă veţi recunoaşte vina, veţi pleca în lagăr şi veţi rămâne în viaţă“.

Procesele-verbale ale interogatoriilor acuzaţilor, întocmite de anchetatori, erau transmise, 
pentru a fi prelucrate, şefilor de secţie, locţiitorilor şi ajutorilor acestora, care redactau aces-
te procese-verbale aşa, încât nici chiar anchetatorii nu le recunoşteau. După aceea ciornele 
proceselor-verbale erau bătute la maşina de scris şi date acuzaţilor pentru a fi semnate... Iată 
de ce procesele-verbale ale interogatoriilor arestaţilor de la Direcţia NKVD din ţinutul Siberia 
de Vest se consideră mai bune în comparaţie cu cele din alte ţinuturi şi regiuni şi de ce s-au 
dovedit a fi atât de multe focare „descoperite“ ale contrarevoluţionarilor ilegalişti-troţkişti de 
dreapta în regiunea Novosibirsk.

„Munca“ de cercetare se succeda zi de zi cu prelucrarea arestaţilor în celule prin persoane 
special „infiltrate“. Aceasta nu e o prelucrare obişnuită în celulă, ci e întemeiată pe şantaj şi 
batjocuri faţă de cei arestaţi.

O asemenea uşurinţă în anchetare i-a ameţit pe mulţi, a apărut zelul şi goana după numă-
rul de cauze şi de arestaţi. Secţiile operative ale UNKVD au început a concura între ele. Toţi 
lucrătorii operativi se străduiau să dea procese penale mai multe şi mai voluminoase... Creştea 
tehnica întocmirii aşa-numitelor declaraţii „paşnice“, adică benevole (f. dos. 132-138).

Cum se comportau creştinii în aceste condiţii? În dosarele lor s-au păstrat semnele unei bune mărtu-
rii. Să citim procesul-verbal al interogatoriului Libei Ianovna Krautman (a.n. 1898) la închisoarea Butârka 
din 25 noiembrie 1937 (dosarul din arhivă nr. П-64220, f. dos. 63-68):

Întrebare: Dumneavoastră, Krautman, sunteţi con-
vinsă că în Uniunea Sovietică există persecuţii împo-
triva religiei, împotriva credincioşilor, pe care Puterea 
Sovietică îi întemniţează pentru că sunt credincioşi?

Răspuns: Da, sunt convinsă că în Uniunea Sovieti-
că există persecuţii împotriva religiei şi a credincioşi-
lor, pe care Puterea Sovietică îi bagă la închisoare nu-
mai pentru că sunt credincioşi şi că îşi mărturisesc re-
ligia. (semnătura)

Întrebare: Aţi ţinut discuţii pe această temă cu per-
soanele din anturajul dumneavoastră?

Răspuns: E convingerea mea personală. (semnătu-
ra)

Întrebare: Dar aceasta e o calomnie împotriva Pu-
terii Sovietice!

Răspuns: E convingerea mea şi o consider dreaptă. 
(semnătura)
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Întrebare: Din ce sectă religioasă faceţi parte?
Răspuns: Fac parte din secta evangheliştilor 

„Krasnovorotţî“.
Întrebare: Sunteţi membră a organizaţiei contrare-

voluţionare a evangheliştilor antimilitarişti „Krasno-
vorotţî“?

Răspuns: Da, fac parte într-adevăr din această or-
ganizaţie.

Întrebare: Numiţii pe tovarăşii dumneavoastră de 
idei.

Răspuns: Refuz să-i numesc pe tovarăşii mei de 
idei.

Întrebare: De ce refuzaţi să-i numiţi pe tovarăşii 
de idei?

Răspuns: Nu vreau să-i numesc pe tovarăşii de idei 
pentru că nu văd necesitatea.

Întrebare: Dumneavoastră, Krautman, fiind o sec-
tantă activă, făceaţi propagandă bisericească ilega-
lă în scopul prelucrării persoanelor din jurul dumnea-
voastră şi al atragerii lor în rândurile credincioşilor 
evanghelişti. Confirmaţi?

Răspuns: Eu mi-am răspândit convingerile în mij-
locul persoanelor din jurul meu în scopul populariză-
rii lor.

Întrebare: Numiţi locurile unde se ţineau adunările 
ilegale ale evangheliştilor antimilitarişti.

Răspuns: Refuz să numesc locurile unde se adunau 
evangheliştii.

Întrebare: De ce refuzaţi să numiţi locurile unde se 
adunau evangheliştii antimilitarişti?

Răspuns: Nu vreau să numesc locurile adunărilor 
sectanţilor pentru că nu consider necesar.

Întrebare: Când şi pentru ce aţi fost judecată?
Răspuns: Am fost judecată de troika OGPU în 

1931 pentru activitate contrarevoluţionară.
Întrebare: Şi prin ce se exprima activitatea dum-

neavoastră contrarevoluţionară?
Răspuns: Nu ştiu.
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Ni se bucură duhul pentru întemniţaţii-creştini despre care citim în documentele de anchetă: „Nu 
şi-a recunoscut vina“, „Refuz să semnez“, „E o taină a bisericii“. Dumnezeu le dădea puteri să nu se recu-
noască vinovaţi de crimele inventate: „activitate contrarevoluţionară“, „spionaj în favoarea Germaniei“ etc. 
Domnul i-a îmbrăcat pe cei credincioşi cu atotputernicia Sa, ei au trecut prin „interogatoriile de conveier“ 
ale anilor ’30 şi puteau spune împreună cu apostolul Pavel: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte“ (Filip. 
4: 13). În faţa anchetatorilor nu puteau rezista la interogatorii conducători de oşti, mareşali, generali, care, 
defăimându-se singuri, semnau totul. Dar au putut rezista în faţa lor creştinii simpli, al căror duh era mai 
puternic decât al prigonitorilor, deoarece cugetul curat le era mai de preţ ca viaţa!

La 5 zile după acest 
interogatoriu ea a fost 
condamnată la împuş-
care. La 15 decembrie 
1937, pe poligonul Bu-
tovo, în numărul a cinci 
membri ai bisericii de la 
Krasnâe vorota, sentinţa 
a fost executată.

(Vezi infra, pp. 122-123,  
„Supliment“, pp. 353-355)

1.4. „Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite“
În acele zile se aplica pe larg tactica represiunilor împotriva conducătorilor comunităţilor, după cum 

e scris: „Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite“ (Mat. 26: 31). la Leningrad, când au fost arestaţi 
toţi slujitorii, ţineau adunări fraţii de rând. Filele îngălbenite ale proceselor-verbale ale interogatoriilor au 
păstrat mărturia îndrăznelii în credinţă a fraţilor şi surorilor din anii ’30. Iată câteva exemple.

Şepâriov Mihail Fiodorovici (a.n. 1907) — arestat la Leningrad la 9 decembrie 1937 şi împuşcat la 
mai puţin de o lună: la 2 ianuarie 1938, în vârstă de 31 de ani, în aceeaşi zi cu alţi zece fraţi, membri ai 
bisericii baptiste. În familia lui au rămas: soţia (26 de ani) şi doi fii: Vladimir (2 ani) şi Viktor (1 an). Vina lui 
a fost formulată astfel: „este membru activ al organizaţiei contrarevoluţionare fasciste şi teroriste a baptişti-
lor“. Acuzaţia era întemeiată pe următoarele argumente: „Şepâriov, în scopul abaterii tineretului de la viaţa 
obştească, îl atrăgea în cor, la repetiţii, organiza plimbări în afara oraşului însoţite de cântece acompaniate de 
instrumente, îi învăţa să cânte la instrumente muzicale, convingea tineretul să nu se teamă de represiuni, ci 
să-şi împlinească datoria evanghelică...“ (Filele dosarului 74-75).

Levin Vasili Iakovlevici (a.n. 1911) — mărturisea la interogatoriu: „Şepâriov M. F. m-a invitat în corul pe 
care îl conducea, mă invita la adunările tineretului. Şepâriov mi-a zis: «Fiece frate trebuie să considere o fericire 
a suferi pentru lucrarea lui Dumnezeu». La începutul anului 1936 Şepâriov mi-a pus direct întrebarea: sunt eu 
în stare să sufăr pentru Hristos şi voi accepta sau nu autojertfirea în Numele lui Hristos? Eu am declarat că sunt 
gata să sufăr pentru lucrarea lui Dumnezeu (semnătura)“ (Filele dosarului 173-176). A fost arestat la 11 de-
cembrie 1937 şi împuşcat la 2 ianuarie 1938 la Levaşovskaia Pustoş la vârsta de 26 de ani într-o zi cu 
îndrumătorul său duhovnicesc Mihail Şepâriov. Sunt mii de astfel de istorii. La Leningrad au fost omorâţi 
aproape 300 de credincioşi CEB, dar în dosarele arhivei au fost găsite numai 57 de nume ale credincioşilor.

Tugov Pavel Ivanovici (a.n. 1891) — evanghelist al bisericii baptiste de la Leningrad. Din însărci-
narea conducerii bisericii predica Evanghelia în gubernia Pskov, în Bielorusia. Din 1928 a locuit doi ani 

Krautman L. I. (1898-1937)
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în Casa Evangheliei, care aparţinea bisericii. A fost secretar al comunităţii şi evanghelist până în 1936. 
În ajunul arestării lucra la fabrica de gramofoane de la Leningrad. Odată toţi muncitorii fabricii au 
fost adunaţi în mod obligatoriu într-o secţie ca să asculte o lecţie pe tema: „Peatakov şi Zinoviev sunt 
duşmani ai poporului“. La sfârşitul lecţiei cel ce prezida a anunţat: „Să votăm ca duşmanii poporului 
Peatakov şi Zinoviev să fie împuşcaţi!“ Au ridicat mâna toţi muncitorii în afară de Tugov.

   În aceeaşi zi directorul fabricii 
şi secretarul de partid au de-
nunţat la organele respective:
  „[...] în patrie a fost predi-
cator-evanghelist şi actual-
mente nu ratează ocazia de 
a atrage oamenii în sectă. În 
ultimul timp tendinţa antiso-
vietică a ieşit la iveală — la 
adunare a votat împotriva îm-
puşcării adepţilor lui Zinoviev“.

Acest denunţ a servit drept 
motiv pentru arestarea lui Pavel 
Ivanovici ca baptist-antimilitarist. 

În odaia în care locuia familia Tugov s-a făcut inventarierea averii: „paturi — 2; comodă — 1; masă pentru 
prânz — 1; scaune — 5; viori — 2. Aceasta era toată averea familiei întemniţatului, (avea patru copii, de 
la 3 până la 11 ani)! Întemniţaţii nu le lăsau nicio moştenire copiilor în afară de credinţa în Dumnezeu! P. I. 
Tugov a fost condamnat la 1 septembrie 1937 la pedeapsa capitală (PC) şi împuşcat la 6 septembrie 1937.

Da, acest slujitor al lui Dumnezeu era „nebun pentru Hristos“ împlinind porunca: „Nu luaţi deloc par-
te la lucrările neroditoare ale întunericului...“ (Efes. 5: 11). El se temea de Dumnezeu mai mult decât de 
moarte! Vocea slujitorului nu s-a alăturat la nebunia colectivă! El şi-a păstrat cugetul curat cu preţul vieţii.

Deja după împuşcarea lui, în noiembrie 1937, în familia Tugov s-a născut o fetiţă. Au numit-o Na-
dejda. Dar în familie era deja o fetiţă Nadea. Când copiii au întrebat-o pe mama: „De ce două Nadej-
de?“, ea a răspuns: „Nu ştiu cum vom trăi mai departe fără tata. Toată nădejdea mea este în Dum-
nezeu. De aceea las’ să fie două surioare Nadejda — o nădejde îndoită în Dumnezeu“. Aşa au crescut 
în familia lor două surori cu acelaşi nume. (Nadea cea mai mare s-a îmbolnăvit şi a murit, iar cea mai 
mică — trăieşte până acum.) În ianuarie 1938 familia lor, alcătuită din cinci copii minori, a fost silită să 
părăsească Leningradul ca familie a unui „duşman al poporului“. În timpul războiului a murit de foame 
soţia lui Pavel Ivanovici şi micii orfani au fost repartizaţi la un internat special. Dar datorită planului lui 

Dumnezeu, peste 60 de ani 
după împuşcarea tatei, o fii-
că, Vera Pavlovna Tugova, s-a 
întors la Domnul şi a fost 
botezată în biserica CEB de 
la Leningrad.

Nu cunoaştem exact câţi 
credincioşi au fost aruncaţi 
în închisori în acele vremuri. 
Această statistică e trecută sub 
tăcere şi azi în arhivele de stat. 
După informaţia de care dis-
punem, din august 1937 până 
în noiembrie 1938 au fost 
arestaţi 26 mii de slujitori şi 
membri activi ai bisericii CEB. 
Din ei 22 de mii n-au ajuns 
a fi eliberaţi. Dacă s-ar scrie 
despre fiece întemniţat în 

(ASR, fond. 5446, dos. 497, f. 27)
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Domnul măcar o pagină, ar ieşi un letopiseţ al suferinţelor cu 26 mii de pagini, pline de lacrimi şi sânge!
Potrivit ordinului secret al NKVD al URSS din 30 iulie 1937, toate familiile „duşmanilor poporului“, con-

damnaţi la împuşcare, care locuiau la Moscova, Leningrad, Kiev, urma să fie deportate în alte regiuni. 
Aceste familii erau înregistrate, „urmărite sistematic“, apartamentele lor erau sigilate. Cu calabalâcul mo-
dest, familiile întemniţaţilor erau transportate, în vagoane de marfă, în locurile îndepărtate ale Siberiei, 
Kazahstanului, Turkmeniei. Dar Dumnezeu a făcut ca şi aceste împrejurări să lucreze spre binele lor. În 
1941 a început războiul şi Leningradul a nimerit în blocadă, Kievul a fost cotropit, din Moscova încercuită 
era evacuat guvernul, domnea dezordinea, oroarea războiului şi moartea din cauza foametei. În timpul 
acesta, în locurile îndepărtate din Siberia şi Asia Mijlocie, Domnul nostru plin de iubire rămânea a fi bu-
nul Ocrotitor şi Susţinător al văduvelor şi orfanilor celor întemniţaţi pentru Numele Lui.

Ştirile cu privire la împuşcări erau tăinuite de rude. De obicei, li se comunica: „Condamnat la 10 ani 
fără drept la corespondenţă“, în timp ce întemniţatul era împuşcat la o săptămână după arestare nu de-
parte de casă. Treceau anii, întemniţatul era aşteptat în familie 10, 15, 20 de ani, pâlpâia speranţa la întâl-
nire. Abia după anul 1953, la cererea de informaţii: „E viu soţul meu?“, au început să vină „certificate de 
deces“ fictive. Ordinul strict secret al KGB nr. 108 din 24 august 1955 prescria: 

La cererile de informaţii ale cetăţenilor privind soarta celor condamnaţi la pedeapsa capitală [...] 
organele KGB vor comunica oral că persoanele vizate au fost condamnate la 10 ani în LMC şi au dece-
dat în locurile de detenţie. [...] Dispoziţii către Oficiile Stării Civile de a înregistra decesul condamna-
ţilor se dau de către organele KGB prin direcţiile de miliţie. În ele se comunică: N.P.P., data decesului 
celui condamnat (se indică în limita a zece ani de la ziua arestării), cauza decesului (cu aproximaţie)...

Cum se îndeplinea realmente acest ordin? V. I. Levin a fost împuşcat la Leningrad la 2 ianuarie 1938. 
În 1955, soţia dumnealui, Elena Vasilievna, a trimis o cerere de informaţii către guvern:

Soţul meu, V. I. Levin, a fost arestat la 10 decembrie 1937 şi condamnat, după cum mi s-a spus 
la KGB, la 10 ani detenţie în lagăre cu regim special în Extremul Orient, cu o izolare strictă şi fără 
dreptul la corespondenţă cu rudele. Pe atunci rămăsesem, în vârstă de 19 ani, cu un copil sugaci.

Tovarăşe Malenkov, au trecut 10 ani, n-am avut nicio veste de la el. Iar acum e al nouălea an 
peste termenul stabilit, dar eu nu ştiu dacă e viu sau nu soţul meu, precum nu ştiu nici cauza con-
damnării. Trec anii, soţul nu se întoarce, nici nu scrie. Mă neliniştesc: cum s-a sfârşit viaţa soţului? 
Omul s-a pierdut. Vă rog, acordaţi măcar un pic de atenţie rugăminţii mele cu privire la soarta 
soţului: se află printre cei vii sau printre cei morţi? Cât mai trebuie să stea în detenţie dacă i s-a 
mai adăugat vreun termen? Această întrebare mă chinuie de 18 ani. Fiul, care avea 11 luni în ziua 
arestării tatei, acum pleacă să-şi facă serviciul militar şi vrea să afle şi el despre soarta tatălui său. 
Vă implor, nu-mi refuzaţi rugămintea, daţi-mi un răspuns precis: e viu sau nu...

(aprilie 1955)

După 18 ani de aşteptare şi speranţă la întâlnirea cu soţul, văduva întemniţatului a primit comunica-
rea: „Soţul dumneavoastră a decedat la 12 ianuarie 1944 de o boală de creier“.

Astfel de certificate au primit milioane de familii. E uimitor eroismul credinţei şi fidelităţii soţiilor în-
temniţaţilor pentru Numele lui Hristos! Ele au supravieţuit blocadei, războiului, foametei, sărăciei... Neşti-
ind nimic despre soarta soţilor, continuau să-i aştepte zeci de ani şi înălţau rugăciuni către Dumnezeu, ca 
să se adăpostească sub aripile Lui (Rut 2: 12).

În celulele închisorilor întemniţaţii creştini au scris versurile care mai târziu au fost puse pe note şi au 
devenit apoi unul dintre imnurile îndrăgite ale credincioşilor.

 O, nimenea în lumea toată
 Onoarea nu ne-o va lua!
 Chiar dacă-n ură nesecată
 Mulţimea ne va blestema,
 Dreptatea ne va fi cununa —
 Iubirea ura va topi!
 Onoarea nu în astă lume,
 Ci-n dragoste o vom găsi.

 O, nimenea în lumea toată
 Comoara nu ne-o va răpi,
 Chiar firea de ni-i ferecată
 Şi-n luptă totul vom jertfi,
 Nu bogăţii şi nici avere, 
 Ci-un cuget nepătat păzim
 Şi taina sfântă-a fericirii,
 Cu care lumea-mbogăţim!
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„...Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis...“ (Apoc. 2: 13). El locuia acolo, unde este 
scaunul de domnie al satanei. În Rusia mii de martori credincioşi au fost condamnaţi la împuş-
care cu formularea: „pentru activitate ANTIsovietică, ANTIsocială, ANTIstatală“. Aceştia erau 
ANTIpii frăţietăţii noastre. De trupurile lor sunt împânzite întinderile Siberiei, ale Extremului 
Orient, ale Asiei Mijlocii. Ei au murit în singurătate, dar nu s-au lepădat de credinţă.

(Gh. K. Kriucikov)

Mulţi fii credincioşi ai lui Dumnezeu şi-au dat viaţa în anii ’30 apărând principiile libertăţii şi indepen-
denţei bisericii. Dar oare poate fi omorâtă sau nimicită năzuinţa lor spre libertate, dorinţa de a-şi păstra 
cugetul curat? Osemintele şi mormintele întemniţaţilor s-au pierdut, numele lor sunt date uitării de ur-
maşi, dar principiile lor duhovniceşti au devenit şi mai scumpe pentru generaţia ulterioară de creştini. „Un 
cuget nepătat păzim“ — în anii ’60 aceste năzuinţe au devenit dorinţa sacră a tuturor creştinilor sinceri.

Întemniţaţii anilor ’30, murind în lagăre, în singurătate, se rugau, pe marginea mormântului, ca bise-
rica „să iasă de sub influenţa celor din exterior“, ei se rugau ca în biserică să fie „păstori credincioşi, care 
să-şi dea viaţa pentru oi“ (fragmente din scrisoarea lui I. N. Şilov). Rugăciunile martirilor din anii ’30 au fost 
puse de Dumnezeu în „potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor“ (Apoc. 5: 8). Şi, la ru-
găciunile sfinţilor, credincioşi până la moarte, Domnul a binevoit să trezească biserica: la începutul anilor 
’60 ai veacului trecut a răsunat chemarea la pocăinţă către slujitorii apostaţi şi chemarea la sfinţire genera-
lă, iar în spărtura Bisericii s-au ridicat slujitorii care, în majoritatea lor, erau copiii întemniţaţilor din anii ’30.

În anii 1937-1938 deţinuţii erau duşi pe poligonul Butovo noaptea. Sentinţa de împuşcare era executa-
tă pe marginea unei gropi de 5 metri lăţime şi 3 metri adâncime. Aici, pe marginea mormântului comun, 
întemniţaţii înălţau ultima rugăciune şi îngerii duceau sufletele celor credincioşi la scaunul de domnie al 
lui Dumnezeu. Nimeni dintre cei omorâţi nu putea presupune că peste 70 de ani lângă aceste gropi se 
vor ruga succesorii lor — slujitori adevăraţi, care Îl „urmează pe Miel oriunde merge El“ (Apoc. 14: 4).

Conform statisticii oficiale, pe poligonul Butovo au fost împuşcaţi, timp de 16 luni (1937-1938),  
peste 20 mii deţinuţi — jertfe ale represiunilor politice, printre care au fost mulţi credincioşi.
Slujitorii Consiliului Bisericilor pe poligonul Butovo se roagă în locul unde, în august 1937,  

a fost împuşcat Piotr Ivanovici Hrapov (Moscova, 2001)
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1.5. Mâna binecuvântării
M. I. Horev

În 1965 eu şi cu P. F. Zaharov am vizitat bisericile din Extremul Orient. În una din ele, după adunare, 
o soră înaintată în vârstă ne invită la ea acasă: „Soţul meu e necredincios şi m-a rugat să chem pe cineva 
dintre slujitori. Nu-mi refuzaţi rugămintea, el e pe moarte...“. Am acceptat rugămintea ei stăruitoare. 

Soţul ei bolnav zăcea la pat. Trupul îi putrezea de viu. În odaie era un miros greu. Dar, spre mirarea noas-
tră, muribundul vedea şi auzea bine, avea şi o memorie bună. Am început discuţia.

— Sunteţi gata să vă înfăţişaţi înaintea lui Dumnezeu şi să-I daţi socoteală de viaţa trăită?
— Nu-u-u! — răspunse el răsuflând greu. — Dumnezeu nu mă va ierta niciodată.
Era împovărat de amintirile apăsătoare ale vieţii sale păcătoase.
— Dumnezeu iartă orice păcat...— ne străduiam să-i explicăm noi, într-un limbaj simplu, calea mântuirii 

prin credinţa în Isus Hristos.
— Nu-u-u! — ne întrerupse el dând de înţeles că nu e de acord cu noi. — De-aţi cunoaşte viaţa mea! 

Ştiţi cine am fost? Din tinereţe am lucrat toată viaţa la NKVD. Am fost executor al hotărârilor troicii. Am pe 
cuget moartea multor oameni nevinovaţi.

— Câţi? Zeci? — am concretizat eu.
— Nu-u-u — dădu din cap bolnavul. — Mai mulţi!
— Sute? — m-am interesat din nou.
— Mai mulţi — răspunse el.
Am înţeles că, dacă a împuşcat mii de jertfe nevinovate, atunci nu e vorba de numărul lor.
— Vi se întâmplă să vă chinuie dureros amintirile trecutului? Nu vă obsedează coşmarurile? — l-am în-

trebat eu, dar nu din o curiozitate deşartă, ci dorind să-l îndemn la destăinuire, ca să-l ajut pe acest nefericit 
să ajungă la mântuirea sufletului.

— Un om îmi apare mereu în faţă şi nu mă pot izbăvi de el. Îndată ce închid ochii, el se apropie de 
mine cu mâna întinsă.

Bolnavul ne-a destăinuit o istorie din viaţa sa:
„Era anul 1937. De obicei, interogându-i pe deţinuţi, anchetatorul le punea întrebări stereotip: «Povestiţi de-

spre activitatea contrarevoluţionară a dumneavoastră. Când aţi început a colabora cu serviciul de spionaj ja-
ponez? Avem informaţii cu privire la activitatea dumneavoastră de spionaj...» etc. De regulă, la interogatorii 
fiecare îşi recunoştea „vina“ şi semna împotriva sa acuzările inventate de anchetator, cum că e spion angajat 
de serviciul de spionaj japonez. De obicei, la interogatorii nu erau devieri. Sub influenţa metodelor ilicite de in-
terogare, arestaţii semnau orice proces-verbal. Toţi cei care îşi recunoşteau «vina» erau condamnaţi la pedeapsa 
capitală, iar dosarele erau depuse la arhivă. Dar mi s-a întâlnit un om credincios, care nu-şi recunoştea «vina» 
şi nimeni nu-l putea frânge. Eu, din bravură, m-am apucat să scot din el recunoaşterea vinii, iar el, nici chiar 
după bătăi crude, nu se învoia nicidecum. Toate metodele au fost puse în aplicare, dar toate au fost zadarnice.

Ţin minte cum, în timpul interogatoriului, şedea pe scaun în cabinetul meu: a fost ajutat să se aşeze, nu mai 
putea merge deja. Mâna stângă îi atârna ca un vrej, degetele îi erau vinete, umflate. Eu îi zic: «Totuna vei semna! 
Gândeşti că întâmplător ţi-am lăsat teafără mâna dreaptă? Ţi-am lăsat-o numai ca să poţi semna...» Iar el îmi 
răspunse: «Greşeşti, fecioraşule. (Avea la vreo 50 de ani şi, după vârstă, eu, într-adevăr, îi puteam fi ca fiu.) Mi-ai 
lăsat teafără mâna dreaptă pentru a te binecuvânta».

Rostind aceste cuvinte, el ridică mâna să mă binecuvânteze. Nu mă aşteptasem la o asemenea întorsătură. 
Nervii mei n-au mai rezistat: înfuriat, l-am împuşcat pe loc chiar acolo în cabinet. Şi acum, îndată ce închid ochii, 
văd faţa acestui om sfânt. El întinde mâna spre mine şi acest gest mă îngrozeşte“.

Aici bolnavul şi-a încheiat amintirile. Duhul meu triumfa auzind o asemenea mărturie despre marti-
rul-creştin necunoscut. N-am îndrăznit să întreb de numele acelui om, din ce oraş era, din ce confesiune. Ar 
fi fost un gest nepotrivit. Pentru mine era mult mai important să aud că printre martiri erau oameni care în-
tindeau mâna de binecuvântare spre călăii lor şi aşa îşi sfârşeau viaţa pe pământ. Tot aşa a procedat primul 
martir Ştefan: când era ucis cu pietre, el a îngenuncheat şi s-a rugat: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul 
acesta...“ şi, cu aceste cuvinte, a trecut la Domnul.

— Scumpule, — i-am zis muribundului — păi, e minunat că fratele îţi apare înaintea ochilor nu cu bles-
tem, ci îţi întinde mâna de binecuvântare. Roagă-te lui Dumnezeu să-ţi dea duh de pocăinţă.

Nu în zadar a dorit acest om, la sfârşitul vieţii, să-i invite pe slujitorii lui Dumnezeu pentru discuţie. Şi 
noi am putut să-i satisfacem rugămintea — deci nu era încă totul pierdut pentru mântuirea lui. Sufletul 
i se chinuia de conştiinţa vinii, dar el nu avea credinţă în iertarea lui Dumnezeu. Ne-a îngăduit să ne rugăm 
Domnului pentru el şi noi ne-am rugat, dar nu pentru însănătoşirea trupului, ci pentru mântuirea sufletului, 
ca, în ziua când Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor, întâlnirea cu acel martir să fie pentru 
el o întâlnire cu premergătorul său, care, cu preţul vieţii sale, a pregătit calea pentru Hristos în inima lui.

Închizând ochii, el asculta cu atenţie rugăciunile noastre. Nu, el nu s-a rugat cu voce tare, dar am cre-
dinţă că inima lui era un pământ bun pentru a-L primi pe Hristos, un pământ afânat de acel martir, care 
împlinise porunca lui Domnului: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă...“



95

Biserica trebuie să rămână Biserică

I. V. Karghel
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2. FOCARE DE ÎMPOTRIVIRE

„Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l 
înalţe spre biruinţa adevărului“.   Ps. 60: 4

Calea credincioşiei, precum şi cea a necredincioşiei faţă de Dumnezeu au rădăcini duhovniceşti şi isto-
rice adânci, rădăcini nu de 100 sau de 200, ci de mii de ani: „Au urmat pe calea lui Cain! S-au aruncat în 
rătăcirea lui Balaam, din dorinţa de câştig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core!“ (Iuda 1: 11). „Au urmat“, 
„s-au aruncat“, „au pierit“ — iată trei trepte pe care coboară spre porţile locuinţei morţilor Cain, Balaam, 
Core şi cei ce calcă pe urmele lor. Dar alături de cei infideli trăiau şi oameni neprihăniţi. Trăiau în aceleaşi 
perioade istorice, în aceleaşi condiţii, I se închinau aceluiaşi Dumnezeu: Cain şi Abel, Balaam şi Moise, Core 
şi Iosua. Cei neprihăniţi, prin credinţa lor, atingeau culmile eroismului credinţei urcând treptele împlinirii voii 
lui Dumnezeu: „Prin credinţă Noe... a osândit lumea, şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin 
credinţă“ (Evr. 11: 7). La judecata lui Dumnezeu se vor înfăţişa toate faptele contemporanilor lui Noe. Şi cre-
dinţa acestui neprihănit îi va judeca.

În anii ’20-’30, în pofida dezmăţului vremurilor de restrişte, tabăra poporului lui Dumnezeu avea din 
belşug slujitori credincioşi, asemenea celor „care au păzit slujba locaşului Meu cel sfânt când se rătăceau 
copiii lui Israel de la Mine“ (Ezec. 44: 15).

Credinţa celor neprihăniţi e o moştenire de nepreţuit! Se duc în veşnicie luptătorii Domnu-
lui, iar credinţa lor ne vorbeşte peste veacuri. În „vasele de lut“ ale inimilor, ei au dus lumii 
acea comoară nepieritoare cu care i-a îmbogăţit harul lui Dumnezeu şi, ca nişte luptători 
adevăraţi şi smeriţi, s-au străduit „ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu“, 
şi nu de la ei (2 Cor. 4: 7).

Pilda vieţii acestor oameni umpluţi de puterea lui Dumnezeu îi îndeamnă pe creştinii ge-
neraţiilor ulterioare să le urmeze credinţa, să trăiască modest pentru sine şi darnic pentru 
Domnul şi pentru aproapele, să tindă spre ce e mai bun, spre cele cereşti.

Lipsiţi de toate, neprihăniţii lui Dumnezeu au păstrat o credinţă adâncă în făgăduinţele 
Domnului. Prin credinţă ei au trăit pe acest pământ ca pe unul străin, deoarece căutau o altă 
Patrie. Capitolul 11 al epistolei către Evrei descrie viaţa celor neprihăniţi care au trăit până 
la Hristos, iar istoria de 20 de veacuri a Bisericii este o minunată continuare a letopiseţului 
de biruinţe ale sfinţilor. N-ar fi ajuns cărţi pentru a descrie viaţa tuturor luptătorilor credin-
ţei, care au pribegit fără adăpost, au suferit bătăi, prigoane, au fost omorâţi, care n-au vrut 
să accepte izbăvirea, care au pierdut totul pentru Hristos şi Evanghelie, dar au rămas tari în 
credinţă, dând slavă lui Dumnezeu (Rom. 4: 20). La Domnul însă se scrie un astfel de letopiseţ: 
„...O carte de aducere-aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, şi 
cinstesc Numele Lui“ (Mal. 3: 16).

Dar înşişi neprihăniţii nu-şi numărau pierderile, nici nu se lăsau a fi orbiţi de faptele 
măreţe făcute de ei, ci aveau un singur scop: să treacă cu nădejde prin toate necazurile vieţii 
pentru a-L vedea pe Cel ce şade pe scaunul de domnie şi să pună la picioarele Lui cununa 
răsplăţii, zicând cu bucurie: „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, 
cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost 
făcute!“ (Apoc. 4: 11).    („Vestitorul adevărului“, 1997, nr. 3, p. 45).

În raportul anchetatorului NKVD, care, în 1939, instruia procesul lotului de credincioşi ai bisericii de 
la Krasnâe vorota era scris: „A fost lichidat focarul contrarevoluţionar de rezistenţă“. Lumea aprecia drept 
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rezistenţă poziţia slujitorilor credincioşi ce nu admiteau concesii, o considera o sfidare a poziţiilor puterii 
ateiste în biserica CEB. În timpul acela erau mulţi slujitori credincioşi care, la congrese, se pronunţau în 
apărarea adevărului.

Vă propunem să luaţi cunoştinţă de unele documente istorice şi de biografiile scurte ale slujitorilor:
1. Ivan Veniaminovici Karghel, slujitor al Uniunii Evanghelice; 
2. Ivan Nikitovici Şilov, preşedintele Uniunii Baptiste de Nord;
3. Ale unor slujitori ai mişcării creştinilor „krasnovorotţî“, mişcare ce începuse în 1923 în comunitatea 

creştinilor evanghelici din or. Moscova şi şi-a extins influenţa asupra credincioşilor din Centrul Rusiei.
Credinţa lor neclintită, dragostea plină de jertfire faţă de aproapele, încrederea în Dumnezeu şi pozi-

ţia fără compromise înaintea lumii sunt o moştenire spirituală a frăţietăţii trezite!

2.1.1. Ivan Veniaminovici Karghel (1849-1937)
„«Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vie-

ţii, care este în raiul lui Dumnezeu» (Apoc. 2: 7). Domnul i se 
adresează cu aceste cuvinte fiecărui credincios. Fiecare poate 
să biruie, indiferent de faptul: va merge biserica pe calea ade-
vărată sau pe cea a rătăcirii. Nu trebuie să ne uităm cum mer-
ge majoritatea. Fiecare în parte poate să biruie“.    I. V. Karghel

În 1937 şi-a sfârşit pribegia pe pământul îndurerat binecuvântatul lucrător al 
lui Dumnezeu Ivan Veniaminovici Karghel.

El a fost un vestitor înflăcărat, care a stat la începuturile trezirii spirituale 
a poporului rus şi al celui ucrainean.

A fost un povăţuitor înţelept, un scriitor cu inspiraţie Divină, un exeget, care 
se distingea printr-o cunoaştere profundă a Sfintei Scripturi.

A fost un ostaş curajos al lui Dumnezeu, un slujitor ce nu accepta compro-
misul şi care a păstrat o credincioşie principială faţă de Evanghelie la cotitura 
istorică din anii ’20-’30 ai secolului al XX-lea. Karghel şi-a asumat răspun-
derea pentru biserica de la Petersburg şi ţinea permanent adunări acolo. În 
timpul acela a început să desfăşoare o activitate deosebită tânărul creştin Ivan 
Prohanov, înzestrat cu capacităţi excepţionale.

În anul 1903 un grup de tineri din comunitatea lui Karghel a exprimat o oarecare nemulţumire faţă 
de insuficienţa, după părerea lor, de activitate a credincioşilor. Karghel, dimpotrivă, se străduia mult să-i 
întărească în adevăr pe cei convertiţi şi să-i conducă, prin îndemnuri spirituale bogate, la o viaţă în puterea 
Duhului Sfânt. La finele anului 1903 o parte din tineret a ieşit din componenţa bisericii şi a început să se 
adune aparte. Ei i s-au adresat lui I. S. Prohanov, întors de curând de peste hotare, cu rugămintea ca el să-şi 
asume conducerea grupului lor. El însă zămislea planuri de proporţii mai mari şi, pe baza acelui grup, la 
care s-au alăturat şi alţi credincioşi, a întemeiat o a doua comunitate.

„Treptat, devenea clar că adunarea condusă de Karghel se deosebeşte întrucâtva de co-
munitatea lui Ivan Stepanovici Prohanov. Fratele Karghel se străduia, în primul rând, să-i 
adâncească pe credincioşi în cunoaşterea Domnului şi a Cuvântului sfânt, iar fratele Proha-
nov îi chema pe membrii săi să participe activ la viaţa comunităţii: el a organizat uniunea 
tineretului, corul bisericii etc.“ (Din amintirile Sofiei Liven)

I. V. Karghel tot mai des lua în mână condeiul. Poporul lui Dumnezeu se hrăneşte până acum cu 
moştenirea lui literară. Minunatele lucrări „Lumină din umbra bunurilor viitoare“, „Hristos — sfinţirea 
noastră“, „Lămuriri asupra cărţii Apocalipsa“ şi altele sunt rezultatul cercetării Sfintei Scripturi sub influ-
enţa Duhului Sfânt.

În anii ’20 în ambele uniuni creştine (cea evanghelică şi cea baptistă) începuse a se dezvălui o tragedie 
nemaivăzută, care s-a sfârşit cu încetarea activităţii uniunilor şi cu suferinţe nespus de mari ale bisericii lui 
Dumnezeu. Bineînţeles, cauza celor întâmplate nu sunt împrejurările grele din acea vreme, nici atacurile 
lumii înconjurătoare şi ale duşmanilor înverşunaţi ai adevărului, căci se ştie că în cuptor aurul nu arde, ci 
se curăţă doar, şi în suferinţă Domnul Se apropie mai mult de poporul Său. În timpul acela, fiind pasionaţi 
de curentele democratice din societate şi de libertăţile promise cu dărnicie, activiştii din bisericile ambelor 
uniuni — evanghelică şi baptistă — au început să se implice în activitatea social-politică şi chiar au admis 
discutarea unor probleme şi adoptarea unor hotărâri şi rezoluţii improprii pentru biserică şi care contrazic 
în mod evident Sfânta Scriptură.
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Iată ce scria, cu acest prilej, Ivan Veniaminovici Karghel:

„Ce întorsătură îngrozitoare! Chiar de la începutul mişcării evanghelice cunosc această 
biserică ca una care nu se amestecă în politică şi care nu-i îngăduie acesteia să pătrundă 
în mediul său. Cum de s-a întâmplat această întorsătură?... Cât de mult mă durea sufletul 
văzând, ca să zic aşa, aceşti îmbătaţi, rătăciţi! Şi atât o Uniune, cât şi cealaltă au adop-
tat aceeaşi hotărâre.“  (Extras din scrisoarea lui I. V. Karghel către I. I. Jidkov).

Pe Ivan Veniaminovici îl durea inima privind la cei „îmbătaţi“. „Ei sunt beţi; dar nu de vin; se clatină, 
dar nu din pricina băuturilor tari“ (Is. 29: 9). Încă în 1905 la Congresul mondial al AMB, gustând din po-
tirul de aur plin cu vinul tare (Apoc. 17: 1-2) al teologiei amestecate cu politica, au început să se clatine cei 
priviţi ca stâlpi ai bisericii. La congrese luau hotărâri neadecvate în probleme spirituale. Numai prigoanele 
începute în 1929 au putut să-i trezească pe mulţi din cei pasionaţi de lozincile democratice.

Karghel chema cu îndrăzneală poporul lui Dumnezeu la sfinţire. El spunea că creştinul va fi robit de 
deprinderile păcătoase şi de multe neajunsuri până când nu va fi setos de a se umple de Duhul Sfânt. Numai 
Duhul Sfânt îl poate duce pe creştin la o viaţă reînnoită.

Karghel înflăcăra în poporul lui Dumnezeu setea de sfinţire şi de o viaţă creştină din plin. Credem că 
chemările lui, atât cele orale, cât şi cele scrise, i-au reţinut pe mulţi de întinare şi de lepădare de credinţă 
în vremurile grele de încercări.

Anii 1929-’32 au fost ani de foamete. Bătrânul I. V. Karghel împreună cu fiicele locuiau în Ucraina, 
regiunea Sumî, r-nul Lebedin, s. Berejki, ei îndurau lipsuri. Atunci lui Karghel, cel mai bătrân participant 
la mişcarea evanghelică, i s-au transmis bani din comunitatea de la Leningrad. Mijloacele băneşti erau 
însoţite de un bileţel de la slujitorii bisericii, în care erau indicate unele condiţii. Numai după îndeplinirea 
lor bătrânul slujitor putea să se folosească de ajutorul acordat. Trebuia să completeze nişte chestionare, care 
conţineau şi întrebări de felul următor: care e atitudinea lui faţă de guvern, faţă de problema militară, faţă de 
rezoluţiile congreselor al IX-lea şi al X-lea ale uniunii creştinilor evanghelici etc. Ivan Veniaminovici a rămas 
zguduit: ce mult se abătuseră de la Dumnezeu slujitorii care mai nu demult fuseseră tovarăşii lui de lucru! 
În scrisoarea sa către I. I. Jidkov şi către sfatul comunităţii de la Leningrad dumnealui scria:

„Fiica mea a primit de la dumneavoastră mijloace băneşti. Am aflat acum că ele vor 
fi ale mele doar în cazul dacă voi accepta condiţiile care caută să-mi dedubleze sufletul şi 
cugetul înaintea Domnului şi înaintea oamenilor, ca să procedez contrar voii lui Dumnezeu, 
descoperită în Cuvântul Său. Nu mi se cere un lucru greu, doar să iscălesc chestionarele... 
Ce mult m-am înşelat văzând în toate dragostea lui Dum-
nezeu şi a fraţilor! S-a dovedit că aici nu e decât o acţiune 
nemiloasă — a-l duce pe frate pe calea nelegiuirii, pe care 
mergeţi voi înşivă şi pe care i-aţi dus şi pe alţii...

În aceste rânduri poate intra doar un orb, călăuzit de 
firea pământească, şi nu un creştin. Întrucât de pe timpul 
Domnului meu proslăvit niciun membru al Bisericii n-a in-
trat în ea pe platformă politică, ba şi eu însumi mai mult 
de 62 de ani sunt membru al bisericii pe principiile lui 
Dumnezeu şi, ştiind că orice biserică care înlătură prin-

cipiile Lui, punând la bază hotărârile sale, 
pierde dreptul de a se numi evanghelică, 
sunt nevoit să renunţ la chestionarul dum-
neavoastră şi la mijloacele financiare pe 
care mi le-aţi promis. Domnul meu, care 
a putut să mă conducă 82 de ani, va pu-
tea face acest lucru şi în restul zilelor vieţii 
mele. Odată cu această scrisoare vă întorc 
avansul pe care mi l-aţi trimis...“

Ivan Veniaminovici nu dorea să manevreze în dependenţă de împrejurări, 
trăia pe jumătate flămând, ducea lipsă de pâine. Pentru el adevărul era mai 
scump decât pâinea. Şi Domnul, după făgăduinţa Sa, nu l-a părăsit pe robul 
Său. La 82 de ani el vedea totul în lumina Cuvântului lui Dumnezeu şi nu se 
abătea de la el cu niciun pas.

Elena Karghel.
Condamnată la împuşcare

la 9 decembrie 1937

Elizaveta Karghel.
Arestată în 1936
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Credincioşia faţă de Domnul îi costă scump pe robii Lui în această lume. În august 1936 au fost 
arestate două fiice ale slujitorului credincios, Elizaveta şi Maria, şi condamnate la 10 ani de lagăre. Şi-au 
suferit detenţia în lagărele Siberiei.

Însă Karghel avea o adâncă încredere în Dumnezeul său, se bucura totdeauna în Domnul. Chiar şi după 
arestarea fiicelor faţa lui nu era niciodată tristă. Deşi numai Dumnezeu îi cunoştea durerea părintească când 
îi ruga pe persecutori să-l împuşte pe el în locul fiicei.

În noaptea de la 21 spre 22 noiembrie 1937 marele om al credinţei a trecut în veşnicie. Cu un zâmbet 
senin, el a plecat la Domnul său, pe care Îl aştepta atât de mult. Intrarea lui pe porţile raiului era salutată 
de adunarea solemnă a celor neprihăniţi şi de Acela căruia el îşi închinase toată viaţa pământească. În ziua 
înmormântării, lângă sicriul lui s-a adunat numai o mână de prieteni temători de Dumnezeu. Cele trei fiice 
ale dumnealui erau la închisoare.

Cu puţin timp înainte de moartea lui Ivan Veniaminovici venise de la Leningrad fiica mai mare, Elena 
Ivanovna, să îngrijească de tatăl bolnav. Însă n-a reuşit, deoarece era urmărită.

În anul 1937 Elena Ivanovna Karghel a fost arestată şi, conform hotărârii troicii Direcţiei Comisariatu-
lui poporului pentru Afacerile Interne (UNKVD) din regiunea Harkov, datată din 9 decembrie 1937, a fost 
condamnată la pedeapsă capitală — împuşcare. Sentinţa a fost executată în or. Sumî la miezul nopţii, la 
16 ianuarie 1938. Corpul ei a fost înmormântat tot acolo, la cimitirul orăşenesc central din or. Sumî. În 
1989 Elena Ivanovna a fost reabilitată post-mortem.

Moştenirea spirituală a lui I. V. Karghel

În anii ’20 Prohanov şi Karghel au stabilit, teoretic şi practic, două orientări duhovniceşti opuse privind 
zidirea duhovnicească a bisericii:

Prohanov îi chema pe credincioşi să exercite influenţă asupra lumii prin intermediul artei, sportului, cul-
turii, politicii, activităţii sociale, îi chema să construiască comunismul pe principii evanghelice, pe principiile 
„socialismului creştin“, ale „Evangheliei sociale“ etc. 

I. V. Karghel chema la sfinţire şi la o credincioşie neabătută faţă de Domnul. „Ştim din experienţă — 
scria dumnealui — că pentru creştin nu e destul numai numele şi învăţătura curată. Pentru a fi creştin 
trebuie să fii îndreptăţit şi curăţat de Domnul“.

Fiecare din aceste două concepţii contrare cu privire la menirea Bisericii lui Hristos şi la locul ei în 
societate şi-a lăsat moştenirea şi fiecare îşi are succesorii ei spirituali.

Cunoscutul specialist în studierea religiilor L. N. Mitrohin scria referitor la I. Karghel:

„Se cuvine să ne oprim la concepţiile lui I. V. Karghel. Activitatea duhovnicească a aces-
tui mare teolog îşi mai aşteaptă cercetătorii profunzi. I. V. Karghel a înfiinţat prima biserică 
baptistă de la Petersburg. În 1880 el a fost invitat în biserica baptistă de la Tiflis să rându-
iască slujitori. La congres (în s. Novovasilievka, 1884) 
a fost ales candidat de preşedinte al lui. Ulterior a tre-
cut în Uniunea Creştinilor Evanghelici deţinând un rol 
conducător în ea, deşi avea întotdeauna concepţii de-
osebite de predicile superficiale ale acestora. Karghel 
era un gânditor de talie înaltă şi nu este just să legăm 
concepţiile sale de anumite considerente de conjunc-
tură... Dar, spre deosebire de cugetările superficiale, 
speculative amintite anterior (Nota red.: de concepţiile 
lui Prohanov), reacţia lui e exprimată într-un limbaj 
sobru al teologiei „înalte“. Este vorba de două lucrări 
ale dumnealui, publicate în revista „Христианин“: 
„Hristos — sfinţirea noastră“ şi „În ce relaţii eşti cu 
Duhul Sfânt“.

El îşi exprima neliniştea extremă de starea bisericii: 
„În timp ce, pe de o parte, se depun atâtea eforturi pen-
tru a aduce noi suflete la Dumnezeu, multe se neglijează 
într-un mod de neiertat în mijlocul celor convertiţi deja. 
De aceea aici are loc o pierdere necontenită, care con-
stă în faptul că pentru majoritatea credincioşilor (atât 
pentru persoane aparte, cât şi pentru comunităţi întregi) 

Locul unde zac osemintele robului 
credincios al lui Hristos

I. V. Karghel (or. Lebedin)
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viaţa bolnavă a credinţei devine o regulă, prospeţimea duhului scade cu fiece an şi apropierea 
de lume creşte şi se înrădăcinează“ (I. V. Karghel, „Христианин“, 1926, nr. 3, p. 10).

În asemenea împrejurări Karghel îşi vede sarcina în a expune adecvat adevărata mărturi-
sire de credinţă baptistă, fără simplificări şi corectări după tendinţele la modă ale vremii. [...]

Dacă în cugetările lui I. S. Prohanov cu privire la „viaţa nouă“ se simţea o tendinţă spre 
polemică împotriva baptismului după modelul lui Mazaev, atunci la Karghel se simţea, oricât 
ar fi de uimitor, tendinţa de a se desolidariza de concepţiile expuse într-un stil bombastic şi 
beletristic ale celui dintâi. El respinge, ca fiind prea timpurie, încântarea cu privire la „mân-
tuirea“ personală a omului, „întors“ la Hristos [...] Un asemenea om trebuie „să moară pentru 
lume“, să stârpească din sine toate valorile ei. [...]

„Documentul de program al «iniţiativnicilor» din anii ’60 «Despre sfinţire» a repetat 
aproape exact opiniile lui. Şi anume interpretarea lui Karghel cu privire la rolul decisiv al 
Duhului Sfânt a devenit o bază teologică pentru ruperea cu VSEHB, pentru chemarea de a se 
înfăţişa «în tăcere înaintea lui Isus spre a fi cercetaţi de El».

Care cale — a lui Prohanov ori a lui Karghel — a putut să contribuie într-o măsură mai 
mare la succesul «evanghelizării» Rusiei? Ne-o va arăta viitorul. Şi rezultatul nu s-a lăsat 
aşteptat...“

(L. N. Mitrohin, „Баптисты в советском обществе“, pp. 24-26).

Aproape toate cărţile lui Karghel au fost retipărite de editura „Hristianin“ a UB CEB. În primele re-
viste ale frăţietăţii „Vestitorul mântuirii“ au fost înserate capitole din cartea lui Karghel „În ce relaţii eşti 
cu Duhul Sfânt?“. În cartea „Hristos — sfinţirea noastră“ autorul îi cheamă pe toţi copiii lui Dumnezeu 
la curăţare şi sfinţire, ca Duhul Sfânt să poată locui în noi şi să ne descopere izvorul nesecat de puteri 
duhovniceşti.

Acest principiu al sfinţirii întregului popor al Domnului a devenit scopul principal al slujirii frăţietăţii 
noastre şi a stat la baza trezirii bisericii din ţara noastră. În 1961 mii de credincioşi au răspuns la chemarea 
Duhului Sfânt, şi-au mărturisit păcatele.

Ideologii ateismului nu erau indiferenţi faţă de duhul de neînfrânt al lui I. V. Karghel. V. N. Arestov scria:

„Baptiştii — adepţii Consiliului Bisericilor — se călăuzesc de concepţiile lui I. V. Karghel... 
negând posibilitatea compromisului cu realitatea. CB CEB tipăreşte regulat articolele lui Kar-
ghel în revista de zidire duhovnicească «Vestitorul adevărului»“. (Ed. 1987, p. 57)

„Lumea dorea foarte mult să vadă biserica manevrând în dependenţă de împrejurări, fă-
când compromis, adică — necredincioasă poruncilor lui Dumnezeu. Dar, mulţumiri fie aduse 
Domnului, biserica a păşit pe calea credincioşiei, pe calea sfinţirii şi Domnul, care este cre-
dincios făgăduinţelor Sale, a săvârşit o mare şi minunată biruinţă!“

(„Vestitorul adevărului“, 1997, nr. 3, pp. 44-53).

2.1.2. SCRISOAREA LUI I. V. KARGHEL CĂTRE I. I. JIDKOV. Anul 1931

Scumpe frate Iakov Ivanovici Jidkov şi tot sfatul bisericii de la Leningrad. După toate comunicările pe 
care mi le-a transmis din partea dumneavoastră Elena Ivanovna când s-a întors, permiteţi-mi să-mi expun 
înţelegerea mea asupra tuturor lucrurilor.

Acum un an, când Maria Ivanovna a fost la dumneavoastră şi şi-a luat rămas bun de la Iakov Iva-
novici, dumnealui i-a spus despre intenţiile bisericii de a mă susţine, ca pe un viitor lucrător al Domnului, 
cu finanţele adunării până ce mi se vor întări puterile. Desigur că m-am bucurat auzind aceste ştiri, dar 
n-am reacţionat cu niciun cuvânt, pentru că, în primul rând, despre nevoile mele nu-i spun decât lui Dum-
nezeu; în al doilea rând: ca să nu fie nici cea mai mică influenţă din partea mea asupra acestei afaceri. 
La sfârşitul lunii iulie anul curent Iak. Iv. îmi scrie că „intenţiile s-au realizat, rugăm să ne comunicaţi 
în ce mod să vă transmitem“ ceea ce mi se cuvine. Cât de mult m-am bucurat, cât de mult Îi mulţumeam 
Domnului că toţi au putut vedea şi auzi scrisoarea mea. Vedeam în toate acestea dragostea Tatălui, trezită 
de El în inimile fraţilor.

Ca răspuns la această scrisoare am trimis-o la dumneavoastră pe fiica mea, ca ea să poată re-
aliza propunerea, adică ceea cu ce ne-am învoit la început cu Iak. Iv., apoi cu fratele Kapustinski 
M. P. şi cu Kapalâghin.
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Fiica mea a primit de la dumneavoastră mijloacele băneşti. Am aflat acum că ele vor fi ale mele doar 
în cazul dacă voi accepta unele condiţii, care caută să-mi dedubleze sufletul şi cugetul înaintea Domnului 
şi înaintea oamenilor, ca să procedez contrar voii lui Dumnezeu, descoperită în Cuvântul Său. Nu mi se 
cere un lucru greu: doar să iscălesc două chestionare...

Când am aflat toate amănuntele, mi s-a descoperit: ce mult m-am înşelat văzând în toate dragostea lui 
Dumnezeu şi a fraţilor! Nici pomină de ea! Aici nu e decât o acţiune nemiloasă: a-l duce pe frate pe calea 
nelegiuirii, pe care mergeţi voi înşivă şi pe care i-aţi dus şi pe alţii.

Dar poate că, scumpi fraţi, veţi zice: „Sunt capriciile tale, că nu vrei să faci ceea ce ţi se cere“. Însă 
pot fi numite oare acestea capricii dacă, prin împlinirea condiţiilor puse, eu pierd părtăşia minunată cu 
Domnul meu pentru ultimele zile pe pământ. Nu! În toate acestea eu procedez stând în faţa Domnului meu, 
pe care Îl voi vedea, prea poate, faţă în faţă în zilele apropiate.

Şi dacă aveţi puţină răbdare, am să vă explic din ce cauză nu îndrăznesc să semnez chestionarele pe 
care mi le-aţi propus.

Primul chestionar: privind exercitarea cultului. Gândeam că de el au nevoie fraţii, pentru a avea o jus-
tificare a ajutorului bănesc pe care mi-l vor da din mijloacele bisericii. Dar, ca creştin, nu pot semna acest 
chestionar. Cauza este că viaţa mea se stinge, nu am puteri să îndeplinesc vreo slujire a cultului, fie în 
slujba de prezbiter, fie de predicator, evanghelist etc.

Chestionarul cere un anumit titlu sau rang, chiar şi zona administrativă de activitate. Poate că mi 
se va spune: «Ce naiv eşti! Doar tu te consideri acum în concediu, aştepţi să ţi se refacă puterile, eşti 
în aşteptarea viitorului — semnează“. Dar pot eu, după 82 de ani de viaţă, să-mi adun puterile necesa-
re pentru justificarea vreunui rang al cultului? Legea naturii neagă asemenea propuneri. Şi dacă e să 
semnez pentru vreun titlu, el ar fi fictiv sau pur şi simplu o imaginaţie plăsmuită. Eu nu sunt capabil 
de aşa ceva. [...]

Referitor la chestionarul al doilea cu privire la congresele al IX-lea şi al X-lea ale Uniunii, vreau să 
vă întreb: pentru ce ar trebui eu să-l completez şi să-l semnez?

Eu am vorbit deschis la ambele congrese (al IX-lea şi al X-lea), ca cetăţean al URSS de credinţă 
evanghelică, în faţa tuturor delegaţilor şi în prezenţa reprezentanţilor puterii. La ultimul congres am fost 
nevoit să vorbesc chiar mai mult decât alţii despre problemele cu privire la serviciul militar, deoarece 
tot congresul m-a asaltat cu întrebări pe această temă. Oare nu e de ajuns? „O nu!“ — se aude răs-
punsul. Toţi cei care doresc să fie membri ai bisericii evanghelice pot fi doar pe baza semnării acestui 
chestionar.

Deci devii membru al bisericii nu ca urmare a ceea ce a făcut Domnul pentru tine, că te-a născut din 
nou pentru Sine (Ioan 3: 3) şi în felul acesta adaugă pe cei răscumpăraţi la Biserică (Fapt. 2: 47), cum era 
la început, ci pe platformă politică. Ce întorsătură îngrozitoare! Chiar de la începutul mişcării evanghelice 
cunosc această biserică ca una care nu se amestecă în politică şi care nu-i îngăduie acesteia să pătrundă 
în mediul său. Cum de s-a întâmplat această întorsătură? Aici se menţionează uniunea, congresele. Da, 
acum congresul al X-lea a fost înălţat mult mai presus decât Hristos, mai presus decât slava lui Dumnezeu. 
El poate pune platforma politică mult mai presus decât pe cea a lui Dumnezeu.

Să-mi fie îngăduit a admite pentru un minut că totul e aşa. Dar atunci aş vrea să ştiu: de ce desem-
nează toţi numai aceste congrese? Cu ce sunt ele mai sfinte decât al VIII-lea congres?

Anume la congresul al VIII-lea uniunea s-a situat pe poziţie politică, la el a desfăşurat o adevărată 
politică, deoarece acţiona cu liber consimţământ. [...] Întrucât eu nu făceam parte din Uniune în timpul 
celui de-al VIII-lea congres, n-am fost la el, dar anume acolo s-a adoptat hotărârea împotriva serviciului 
militar obligatoriu. Şi ce durere îmi umplea inima văzând, ca să zic aşa, aceşti îmbătaţi, rătăciţi! Şi atât 
o Uniune, cât şi cealaltă au adoptat aceeaşi hotărâre.

Însă autorităţile au apucat foarte hotărât aceşti „tauri“ de coarne (altfel nici nu era de aşteptat) şi, 
la ultimele două congrese, le-a arătat ce înseamnă politica lor. Şi dacă nu v-a spus încă nimeni, atunci 
vă spun eu că TOT PĂCATUL, tot răul, din a cărui cauză pătimeşte şi suferă zece ani lucrarea Evanghe-
liei, este că, CONTRAR VOII LUI DUMNEZEU, la congresul al VIII-lea Uniunea s-a băgat până peste 
urechi în politică. Această «rugină rea» nu se dezlipeşte de pe nenorocitul cazan (Ezec: 24. 6-12). Şi, cu 
toate că Dumnezeu, prin îndurarea Sa, a poruncit a-i bate peste mâini pe cei ce au pus la cale această 
lucrare, nimeni nu-şi vine în fire, ci au hotărât: dacă n-am reuşit într-o direcţie, vom face politică în 
direcţie opusă.

Dar ca să fiu drept, trebuie să spun că după congresul al VIII-lea nimeni nu făcea încă propagandă 
împotriva comunităţii, prea poate, pentru că în nicio ţară nu-ţi poţi face carieră pe propaganda împotriva 
serviciului militar. Pe de altă parte, nici nu era nevoie de propagandă. Această hotărâre se propaga singură. 
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Ea a umplut bisericile cu o mulţime de tineri care nu erau creştini şi nici nu aveau de gând să fie. Ei au 
vrut doar să evite serviciul militar. După ei au venit şi tinerele.

Sărmana Biserică Evanghelică! Iată ce membri dă platforma politică actuală.
Odată ce această platformă este sfântă şi stă mai presus de tot ceea ce a săvârşit Dumnezeu, ce a făcut 

El asupra sufletului, şi odată ce viaţa şi comportarea nu erau sfinte, nu se vor găsi oare mulţi care vor sem-
na, fără jenă, măcar şi de 10 ori un astfel de chestionar ca să fie membri ai bisericii din interese personale?

Nu vor găsi oare adevăraţii contrarevoluţionari ca fiind potrivit pentru ei acest club politic, care poartă 
denumirea cucernică de biserică Evanghelică? Te iau fiorii când te gândeşti la aceste lucruri.

Să examinăm minuţios acest chestionar — el cere chiar mai mult decât cereau autorităţile la congre-
sele al IX-lea şi al X-lea. El e îmbibat de duhul vremii. El vrea să descopere cine ai fost tu, dragul meu, 
până la renaşterea spirituală, şi cine au fost părinţii tăi, nenorocitule membru al unei asemenea comunităţi 
evanghelice. Dacă tatăl tău sau tu însuţi aţi fost cumva negustori, atunci starea ta de membru a pierdut 
orice preţ, oricât ai fi de consacrat Domnului, şi vai de tine, fiule, dacă tatăl tău a fost ofiţer în armatele 
anterioare; însă ferice de tine, dacă se va afla că tatăl tău a fost în Armata Roşie. Dar o grozăvie şi mai 
mare e dacă părinţii tăi sau tu însuţi aţi fost moşieri. E un păcat pentru care nu există iertare.

Vă întreb înaintea lui Dumnezeu: aceasta e Biserica despre ai cărei membri Capul ei zice: chiar dacă 
cineva a făcut în trecut păcate şi fapte urâte, „...nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile 
lor“ (Evr. 8: 12)?

Şi slujitorii aleşi de Domnul mărturisesc cu tărie despre membrii Trupului lui Hristos: „De acum în-
colo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii...“ (2 Cor. 5: 16), ba şi despre toată Biserica, unde „nu 
mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, 
nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi“ (Col. 3: 11).

Fiind capul Bisericii Sale, Domnul Se îngrijea ca ucenicii Lui să nu se amestece deloc în politică şi 
le-a poruncit: „Luaţi seama, să vă păziţi bine de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod!“ (Marc. 8: 15). 
El punea aluatul fariseilor şi aluatul lui Irod pe aceeaşi treaptă — ambele erau făţărnicie (Luc. 12: 1; 
Marc. 3: 6).

Când aceeaşi farisei şi irodiani au vrut, cu viclenie, să-L prindă cu vorba şi să-L atragă în politică, 
El n-a îngăduit să se amestece atitudinea faţă de Dumnezeu cu atitudinea faţă de autorităţile lumeşti. El le 
separă cu sabia cu două tăişuri: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui 
Dumnezeu!“ (Mat. 22: 16-21). Nu confundaţi, nu amestecaţi ceea ce aparţine cezarului cu ceea ce aparţine 
lui Dumnezeu. Hristos nu ia din ce este al cezarului, dar nici nu dă ce este al lui Dumnezeu. O, de aţi lua 
învăţăminte acum, în clipa cea mai cumplită dinainte de judecata lumii! Când, cu orice preţ, au vrut să-L 
prezinte pe Domnul Isus ca politic, nu L-au putut abate nici câtuşi de puţin de pe platforma Dumnezeiască. 
El priveşte puterea lui Pilat, a acestui judecător nedrept, ca fiind dată de Dumnezeu — Ioan 19: 11. Iar 
despre Sine mărturiseşte: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta“ (Ioan 18: 36).

Îmi imaginez cu groază cum s-ar aduna biserica de la Leningrad la frângerea pâinii cu bilete de mem-
bru, obţinute după semnarea chestionarului. Şi parcă aud vocea apostolului Pavel: „Când vă adunaţi dar în 
acelaşi loc, nu este cu putinţă să mâncaţi cina Domnului“ (1 Cor. 11: 20). Aceşti nenorociţi nu ştiu că pro-
testează negru pe alb împotriva Sângelui vărsat de Domnul pentru ispăşirea păcatelor întregii lumi (1 Ioan 
2: 2), ispăşire pe care ei vin s-o vestească. Nu ştiu că ei au devenit potrivnici ai dragostei lui Dumnezeu, 
care doreşte să mântuiască întreaga lume. Nu ştiu că de fiece dată la frângerea pâinii ei iau în derâdere 
şi îşi bat joc de cea mai înaltă dragoste pe care trebuie s-o serbeze, deoarece ei înşişi devin potrivnicii 
acestei iubiri. Nu ştiu, sărmanii, că îşi mănâncă şi îşi beau osânda!

Cuvintele cele mai delicate care s-ar putea spune despre ei ar fi cele pe care le-a rostit Hristos murind 
pe cruce cu privire la cei ce-L răstigneau. „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!“ (Luc. 23: 34).

În aceste rânduri poate intra doar un orb, călăuzit de firea pământească, şi nu un creştin. Întrucât 
de pe timpul Domnului meu proslăvit niciun membru al bisericii n-a intrat în ea pe platformă politică, 
ba şi eu însumi mai mult de 62 de ani sunt membru al bisericii pe principiile lui Dumnezeu şi, ştiind că 
orice biserică care înlătură principiile Lui, punând la bază hotărârile sale, pierde dreptul de a se numi 
evanghelică, sunt nevoit să renunţ la chestionarul dumneavoastră şi la mijloacele financiare pe care mi 
le-aţi promis. Domnul meu, care a putut să mă conducă 82 de ani, va putea face acest lucru şi în restul 
zilelor vieţii mele.

Împreună cu această scrisoare vă întorc avansul pe care mi l-aţi trimis şi rog să mi se expedieze o chi-
tanţă de primire a lui.

Cu o sinceră dragoste frăţească — fratele dumneavoastră I. Karghel
Anul 1931
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2.2.1. Uniunea Baptistă de Nord (1921-1927)

Uniunea Baptistă de Nord a fost înfiinţată la 1-4 martie 1922 în or. Petrograd la congresul bisericilor bap-
tiste din Regiunea de Nord. Preşedinte a fost ales prezbiterul bisericii de la Petrograd Ivan Nikitovici Şilov.

Participanţii la congres erau fraţii bisericilor baptiste letone, nemţeşti, estone, finlandeze şi ruseşti 
din şapte gubernii ale Regiunii de Nord. La congres a fost adoptat Statutul, a fost aleasă Conducerea 
uniunii. Slujirea Uniunii Baptiste de Nord se ex-
tindea până la marginea pământului. Ea includea 
bisericile şi grupurile de credincioşi din gubernii-
le: Petrograd, Pskov, Novgorod (cu secţia Letonă), 
Cerepoveţ, republica Karelia; din regiunile: Arhan-
ghelsk, Severodvinsk, Murmansk, Vologda, din re-
giunile autonome Komi (Zârean) şi Veatka.

În timp ce multe biserici ale baptiştilor şi creş-
tinilor evanghelici s-au abătut spre înfiinţarea co-
munelor agricole, conducerea Uniunii de Nord se 
străduia să stea la straja locaşului sfânt şi să urmeze 
neabătut adevărul evanghelic. Procesele-verbale ale 
congresului ne sunt o mărturie a grijii primordiale 
a Uniunii pentru evanghelizarea Ţinutului de Nord. 

Despre munca de evanghelizare. Fratele Şilov elucidează problema, atrăgând atenţia celor prezenţi 
asupra necesităţii arzătoare de a începe munca organizată de evanghelizare în Regiunea de Nord.
S-a decis:  După o deliberare detaliată a problemei evanghelizării, spre împlinirea poruncii Domnului 
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici...“, congresul de faţă hotărăşte să nu limiteze lucrarea de evanghelizare 
doar la trimiterea permanentă a câtorva evanghelişti regionali, ci să se îngrijească pe toate căile ca:

1) bisericile să răspândească Evanghelia în localităţile din apropiere, antrenând, pe măsura 
puterilor, toţi membrii în această lucrare şi,

2) pe calea discuţiilor personale, a editării şi răspândirii literaturii duhovniceşti, să contribuie 
la succesul pătrunderii Cuvântului lui Dumnezeu în masele largi ale populaţiei... A însărcina con-
ducerea Uniunii să folosească toate mijloacele pentru a evangheliza în localităţile în care nu s-a 
predicat încă Evanghelia, trimiţând încolo lucrătorii de care este nevoie.

(Extras din procesul-verbal al congresului, or. Petrograd, 1-4 martie 1922) Vezi „Supliment“, pp. 364-366

În anii aceia condiţiile erau favorabile pentru predicarea Evangheliei. Vestitorii călătoreau fără piedici 
prin gubernii pentru a mărturisi Cuvântul Domnului. Însă timpul libertăţii s-a dovedit a fi scurt. La 7 de-
cembrie 1926, cu o săptămână înainte de congresul al XXVI-lea al baptiştilor, care urma să aibă loc la 
Moscova, toată Conducerea Uniunii Baptiste de Nord a fost arestată. Despre cauzele unei măsuri atât de 
drastice a scris în amintirile sale Aleksei Petrovici Petrov, secretarul uniunii:

„Conducerea Uniunii Baptiste de Nord nu era de acord ca problema militară să se pună în dezbatere 
la Congresul panrus. Noi eram convinşi că e mai bine să n-o atingem deloc, ci să-i permitem fiecărui cre-
dincios să ia o hotărâre individuală după cum îi dictează conştiinţa, orientându-se după modelul învăţăturii 
evanghelice... GPU, prin colaboratorii săi secreţi, cunoştea foarte bine opiniile noastre asupra chestiunii date 
şi a înţeles că prezenţa noastră la Congres îi poate împiedica să impună hotărârea lor în această problemă... 
De aceea la 7 decembrie 1926 eu şi cu I. N. Şilov trebuia să ne prezentăm, prin citaţie, la lucrătorul GPU 
Makarov... S-a dat ordin să fim duşi la închisoare.

În februarie 1927 am fost chemat de anchetatorul Makarov la interogatoriu:
— La Moscova a avut loc congresul şi baptiştii dumneavoastră s-au învoit cu propunerea noastră de a re-

cunoaşte serviciul militar obligatoriu pentru toţi membrii Uniunii... Trebuie să adoptaţi această hotărâre şi în 
bisericile dumneavoastră, iar apoi şi în Uniunea de Nord. Dacă semnaţi un asemenea angajament, vă pun în 
libertate, iar dacă nu, veţi pleca pe insulele Solovki.

— Nu, cet. Makarov, nu pot să semnez...
— Dacă Congresul CEB din Rusia a recunoscut serviciul militar obligatoriu pentru toţi membrii, 

atunci Secţia dumneavoastră de Nord trebuie să-l urmeze şi să adopte şi ea această hotărâre...

I. N. Şilov cu soţia, Olga Mihailovna
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— În adunările noastre membrii bisericii merg după Hristos, nu după noi, şi împlinesc voia Lui. Dacă rezo-
luţia congresului nu corespunde convingerilor vreunuia dintre membri, el este liber de ea.

— Cetăţene Petrov, trebuie să lucraţi mână-n mână cu noi... Mai târziu vă veţi convinge că noi vom putea 
să făurim raiul pe pământ şi fără Dumnezeul vostru. Nu-mi obiectaţi, ci mai bine semnaţi un angajament că 
recunoaşteţi rezoluţia Congresului...

GPU a vrut să mă prindă în labele sale tenace, dar nu i-a reuşit. Marele Dumnezeu era cu mine şi n-a 
îngăduit vrăjmaşului să mă biruie.

— Am hotărât să Vă eliberez cu speranţa că vom lucra împreună — îmi întinse mâna anchetatorul 
cu viclenie“.

A. P. Petrov n-a semnat. În curând el şi cu Şilov au fost eliberaţi. În continuare dumnealui scrie:
„După eliberare mi s-a comunicat că Congresul al XXVI-lea a fost foarte nereuşit. Reprezentanţii de la 

GPU erau prezenţi la fiece şedinţă. Delegaţii Uniunii de Nord au fost lipsiţi de dreptul de vot. Toţi slujitorii 
mişcării Evanghelice care se pronunţau ca problema serviciului militar să nu fie atinsă deloc la congres 
au fost declaraţi contrarevoluţionari...

Pentru data de 1 iunie 1927 a fost fixat congresul Uniunii Baptiste de Nord. În acea dimineaţă fratele Şilov 
şi încă 11 delegaţi am fost invitaţi la secţia secretă a GPU la Makarov. El ne-a chemat în cabinet pe câte unul 
şi l-a întrebat pe fiecare ce părere are despre rezoluţia Congresului al XXVI-lea, ne-a ordonat s-o adoptăm 
neapărat. S-a ridicat o mare larmă mai ales când Makarov discuta cu fratele Şilov. Ivan Nikitovici era un 
luptător călit, cu experienţă şi nicio ameninţare nu influenţa asupra lui.

În a treia zi a congresului, după multe discuţii, având în faţă Puterea supremă a marelui Dumnezeu, Care 
împărăţeşte peste toate puterile, am hotărât să emitem o rezoluţie care să ofere fiecărui membru al bisericilor 
noastre dreptul de a lua hotărâre de sine stătător în problema serviciului militar, conform convingerilor proprii 
şi în baza Evangheliei.

Noaptea s-a făcut percheziţie în casa de rugăciune, a fost sigilat apartamentul fratelui Şilov. În timpul per-
cheziţiei au fost confiscate toate registrele de venituri şi cheltuieli ale Uniunii. La 21 iulie iarăşi mi s-a deschis în 
faţă uşa închisorii. O, cum n-aş fi vrut să părăsesc munca în câmpul duhovnicesc! Însă Dumnezeu vrea să mă 
conducă acum pe altă cale — pe calea crucii, ba poate şi a morţii. Facă-se voia Lui!“ 

(„Amintirile unui prigonit pentru dreptate“ din revista „Свет к просвещению“, 1936-1937) Vezi „Supliment“, pp. 368-384

Slujitorii „Casei Evangheliei“, 1920. În centru — I. N. Şilov şi V. G. Pavlov
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Poziţia lui I. N. Şilov şi a Uniunii Baptiste de Nord cu privire la problema militară era următoarea:
„«Dacă un creştin care urmează a-şi face serviciul militar este convins că poate să-şi 

facă serviciul în armată, noi trebuie să-l considerăm de frate al nostru şi să avem păr-
tăşie cu el. Iar dacă cineva dintre membri este convins că nu poate servi în armată con-
form dispoziţiilor generale, nu avem dreptul să-i impunem prin constrângere o altă pă-
rere» — pentru această rezoluţie au votat aproape toţi delegaţii congresului UBN din 
1927. Uniunea de Nord era împotriva obligării credincioşilor de a merge la armată, ci 
propunea să se dea fiecăruia libertatea de a decide de sine stătător. Fiecare să proce-
deze conform convingerilor proprii, orientându-se după modelul învăţăturii Evanghe-
lice. Această problemă nu trebuie să se rezolve la congres“.      (A. P. Petrov)

Nerecunoaşterea hotărârilor Congresului al XXVI-lea al Uniunii Federative Baptiste panruse i-a costat 
libertatea pe toţi membrii Conducerii Uniunii Baptiste de Nord. La 7 iulie 1927 au fost arestaţi:

Şilov Ivan Nikitovici (a.n. 1886),   Mamulin Vasili Vasilievici (a.n. 1895),
Petrov Aleksei Petrovici (a.n. 1885),   Alekseev Grigori Ivanovici (a.n. 1895).
Levart Ivan Iakovlevici (a.n. 1901),

Consfătuirea specială de pe lângă Colegiul OGPU din 13 ianuarie 1928 l-a condamnat pe fiecare la 
trei ani de detenţie în lagărele de concentrare conform învinuirii false: „Uniunea Baptistă de Nord traducea 
în viaţă directivele de peste hotare făcând propagandă în vederea refuzului de a servi în armată şi primind, 
pentru aceasta, recompensă...“

În anii aceia regiunile de nord ale Rusiei, 
Arhanghelsk, Murmansk, au devenit locuri de 
suferinţe şi lacrimi pentru mii de martori ai 
lui Hristos.

Un întemniţat al lagărelor de pe insule-
le Solovki, rămas în viaţă ca prin minune, îşi 
amintea despre acel ţinut posomorât: „Insu-
lele Solovki se află în Marea Albă din Oceanul 
Îngheţat de Nord, în strâmtoarea golfului One-
ga. În Marea Albă sunt multe insule. Unele sunt 
acoperite de păduri nordice şi de iarbă, iar alte-
le nu sunt decât nişte stane de piatră. Vara pe 
insulele Solovki este scurtă, uneori zăpada con-
tinuă să acopere pământul până la jumătatea 

Participanţii la ultimul congres al Uniunii Baptiste de Nord (1-5 iulie 1927, or. Leningrad)

Mănăstirea Solovеţ  
În anii ’30 a fost transformată în lagăr de concentrare
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lunii mai, iar în septembrie încep deja frigurile. Iarna cad ninsori abundente, gerurile ajung până la 30°C. Vara 
este ploioasă. Pe mare se dezlănţuie adesea furtuni. Clima este aspră“.

În aprilie 1930 slujitorii bisericii de la Leningrad au fost eliberaţi din lagărele de concentrare, dar peste 
o lună au fost arestaţi din nou şi, conform Hotărârii Consfătuirii speciale de pe lângă Colegiul OGPU din 
28 iulie 1930, au fost exilaţi pe un termen de 3 ani în Ţinutul de Nord. I. N. Şilov, V. V. Mamulin şi I. I. 
Levart şi-au suferit exilul la Vologda, iar fratele A. P. Petrov — în Arhanghelsk. Calea lor pământească s-a 
sfârşit undeva prin lagărele GULAG-ului şi prin aşezările pentru cei surghiuniţi.

Ei au refuzat „să lucreze mână-n mână“ cu puternicii lumii acesteia, „...au biruit, prin sângele Mielului 
şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte“ (Apoc. 12: 11). E o mare biruin-
ţă a rămâne pe principiile evanghelice în timp ce s-au clătinat uniuni întregi. Uniunea de Nord a Baptişti-
lor a fost lichidată, slujitorii ei au murit în detenţie, nu ştim unde le sunt mormintele, dar „ei au biruit“! Ei 
s-au ridicat în apărarea Bisericii lui Dumnezeu şi, murind, puteau spune împreună cu apostolul Pavel: „De 
aceea vă mărturisesc astăzi, că sunt curat de sângele tuturor“ (Fapt. 20: 26).

2.2.2. Ivan Nikitovici Şilov (1886-1937)

El a fost un păstor credincios, un stâlp al bisericii (1 Cor. 4: 1-2). Uniunea Baptistă de Nord, sub con-
ducerea fratelui Şilov, a fost unica uniune regională din componenţa Uniunii Baptiste din Rusia, care s-a 
împotrivit hotărârilor congresului al XXVI-lea al baptiştilor şi nu le-a îngăduit celor din exterior să introducă 

rânduielile lor la altarele lui Dumnezeu. Uniunea 
de Nord şi-a încetat activitatea, dar Şilov a ridicat 
steagul adevărului şi l-a dus până la moarte. El 
n-a trimis „solie să ceară pace“ (Luc. 14: 32).

Ivan Nikitovici a venit la credinţă la vârsta de 
24 de ani. În 1911, încă până la convertire, slujea 
felcer pe o navă maritimă la Kronştadt. Căpitanii 
navei erau binevoitori faţă de el şi îl lăsau ade-
sea să plece pe ţărm. Acolo el frecventa locurile 
de distracţie, se scufunda în mocirla păcatelor 
şi viciilor. Odată a ajuns la convingerea că viaţa 
nu are niciun sens şi atunci satana i-a insuflat 
gândul să se sinucidă. Fiind felcer pe navă, Ivan 
Nikitovici avea acces la otrăvuri foarte puternice. 
Scoţând otrava din trusa farmaceutică, deodată 

şi-a amintit cuvintele pe care i le spusese mama când îl petrecuse să-şi facă serviciul militar: „Fecioraşule, 
când îţi va fi foarte greu, roagă-L pe Domnul şi El o să te ajute“. Îngenunchind, el spuse: „Dumnezeule, 
dacă exişti, scapă-mă, căci pier!“ Peste câteva zile Şilov a fost lăsat să plece pe ţărm, l-au sfătuit să se dis-
treze. Dar Ivan Nikitovici nu s-a dus în locurile de distracţie, cum făcea mai înainte, ci a plecat pe malul 
pustiu al portului. Mergând pe mal, a văzut în nisip un colier preţios, pierdut de vreo doamnă bogată. 
Întorcându-se pe navă, l-a rugat pe căpitan să scrie un anunţ în „Foaia Petersburgului“ cu privire la coli-
erul găsit. Peste câteva zile a venit la ei pe navă soţia unui general-aghiotant — E. I. Certkova. Elizaveta 
Ivanovna i s-a adresat tânărului marinar: „Colierul pe care l-am pierdut pe mal am vrut să-l donez pentru 
Dumnezeu, dar se vede că v-a fost destinat dumneavoastră. Întrebuinţaţi-l pentru vreo faptă bună“. Ivan 
Nikitovici i-a răspuns: „O faptă mai bună decât cea pentru care aţi vrut să-l folosiţi nici prin minte să-ţi 
treacă. Daţi-I acest colier lui Dumnezeu!“ Certkova a fost surprinsă de răspunsul marinarului, i-a dăruit 
Biblia, spunându-i totodată: „Această Carte este o bogăţie nesecată. Citiţi-o în fiece zi. Astăzi veţi merge 
cu mine la adunarea noastră creştină, care se ţine regulat pe str. Mohovaia în sălile şcolii profesionale 
Tenişev. Cu căpitanul m-am înţeles deja, el vă va da permisie“.

Astfel, Ivan Nikitovici a nimerit pentru prima dată la adunarea de rugăciune. Predica pe tema „Măre-
ţia Domnului“ şi chemarea la sfârşitul ei: „Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit“ l-au îndemnat să 
se pocăiască şi el a declarat îndată: „Vreau să fiu botezat“. În 1912 el a fost botezat şi a devenit membru 
al bisericii de la Petersburg. În 1913 I. N. Şilov a fost demobilizat din armată şi a rămas să locuiască la 
Petersburg pe lângă „Casa Evangheliei“, ducea Vestea Bună în mijlocul matrozilor, îi chema să se lepede 
de viaţa păcătoasă şi să înceapă a trăi cu Hristos.

Fotografia lui I. N. Şilov din dosar. 1923
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Pe lângă adunare era o cantină, în care mâncau fraţii veniţi. Îi deservea sora Olga Mihailovna, ea 
muncea cu râvnă şi cu dragoste pentru slujitorii lui Dumnezeu. În 1914 I. N. Şilov s-a căsătorit cu Olga 
Mihailovna, care a dus apoi fără cârtire toată povara vieţii lor de familie. A fost nevoită să crească cinci 
copii, practic, de una singură.

La începutul anului 1917 Şilov a fost recrutat pe front, dar el luase hotărârea fermă să nu participe la ac-
ţiuni militare şi să nu poarte armă. A fost arestat şi deferit curţii marţiale, care i-a dat sentinţa: împuşcarea! 
Dar n-au reuşit s-o execute. A început revoluţia, soldaţii l-au eliberat pe Ivan Nikitovici din celula cetăţii Pe-
tropavlovsk. Dumnezeu i-a păstrat viaţa robului Său ales şi l-a pregătit pentru o slujire de mare răspundere.

În timpul acela comunitatea „Casa Evangheliei“ nu avea prezbiter. La 30 aprilie 1919 V. G. Pavlov l-a 
rânduit prin punerea mâinilor pe Ivan Nikitovici pentru slujba de prezbiter. Credincioşii îl cunoşteau ca pe 
un creştin principial, cu convingeri ferme, neîngăduitor faţă de păcat în Biserica lui Dumnezeu.

Comunitatea „Casa Evangheliei“ ducea Vestea Bună în mijlocul militarilor. Comandanţii îi persecutau 
pe soldaţii care mergeau la adunările de rugăciune. Pentru rezolvarea acestei probleme, în 1919 I. N. Şilov 
i-a expediat o petiţie lui Lenin cu privire la eliberarea matrozilor credincioşi închişi. Atrăgându-i atenţia 
asupra cazurilor de persecuţii, el şi-a încheiat scrisoarea cu următoarele cuvinte:

„În numele credincioşilor Regiunii de Nord mă adresez Dumneavoastră cu rugămintea de a le 
permite predicatorilor noştri să călătorească liber, ca şi propagandiştii antireligioşi, lucru pen-
tru care Îi vom fi recunoscători Domnului şi Dumneavoastră. [...] Sper că această scrisoare va 
fi examinată de Dumneavoastră şi vor fi luate toate măsurile de lichidare a tuturor confuziilor.“ 
(Petrograd, 1919, revista „Баптист“, nr. 192)     [v. infra, „Supliment“, pp. 362-363]

Curând a fost emis un ucaz care permitea frecventarea liberă a adunărilor baptiştilor de către militari.
Ivan Nikitovici se afla puţin timp în familie. Conform informaţiei de care dispunem, el L-a urmat pe 

Domnul 31 de ani, de cinci ori a fost judecat, s-a aflat în detenţie aproape 20 de ani: a fost arestat în anii 
1917, 1923, 1926, 1927, 1930, 1935. „Crima“ lui principală, pe care i-o imputau persecutorii, era că nu se în-
voia să traducă în viaţă hotărârile greşite ale congreselor baptiştilor (din anii 1923 şi 1926) cu privire la ser-
viciul militar şi în genere nu considera drept a introduce în ordinea de zi a congreselor această problemă.

Iată componenţa familiei lui la momentul arestării din 1927: soţia — Olga Mihailovna, 37 de ani; fiice-
le: Vera — 11 ani, Lidia — 6 ani, Nadejda — 4 ani, Liubov — 1 an şi 6 luni, fiul Viktor — 3 ani.

În 1937 a fost arestată fiica lui cea mai mare (de 20 de ani), Vera Şilova. Troika NKVD din regiunea 
Leningrad a condamnat-o la 10 ani detenţie în lagăre şi fiica a ajuns într-un lagăr din vecinătatea celuia 
în care se afla tatăl ei. Astfel s-au întâlnit ei în valea durerilor. 

Ivan Nikitovici Şilov a primit cununa de martir la vârsta de 51 de ani. Stepele din regiunea Karaganda, 
unde era situat KARLAG-ul, au devenit ultimul lui adăpost. Certificatul de arhivă de la Procuratura gene-
rală a republicii Kazahstan, datat din 22.06.2010, mărturiseşte:

I. N. Şilov cu matrozii, 1923
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„...La 25 august 1935 Şilov Ivan Nikitici, a.n. 1886 [...] pentru participare activă la lucrările organizaţiei contrare-
voluţionare, a fost condamnat de Consfătuirea specială de pe lângă NKVD din URSS la detenţie în LMC pe 5 ani...

La 25 octombrie 1935 a sosit din închisoarea de la Petropavlovsk pentru a-şi executa pedeapsa în Kar-
lag-ul NKVD din URSS.

La 2 septembrie 1937 a fost arestat de secţia a III-a a Karlag-ului NKVD pentru înfiinţarea unui grup sectar 
contrarevoluţionar şi la 10 septembrie 1937 a fost condamnat de Troika Direcţiei NKVD din regiunea Karagan-
da la pedeapsă capitală, împuşcare. La 15 septembrie 1937 sentinţa a fost executată“.

2.2.3. Chemarea la sfinţire. I. N. Şilov (1936)

Ghedeon, ascunzându-se de madianiţi şi bătând grâu în teasc, nu se gândea cum să supravieţuiască 
după secerişul sărac, ci cum să capete din nou prezenţa Domnului şi să vadă minunile Lui. Mulţi cre-
dincioşi din anii ’30 cugetau şi ei cu rugăciune: „...Dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat 
toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile... pe care ni le istorisesc părinţii noştri...“ (Jud. 6: 13). 

În dosarele penale ale membrilor bisericii de la Krasnâe vorota, condamnaţi la împuşcare în anul 1937, 
este un plic cu inscripţia „probe materiale“, în care se află scrisoarea lui I. N. Şilov, scrisă de el din detenţie 
în anul 1936. Autorităţile au apreciat această scrisoare ca o „epistolă contrarevoluţionară“ şi au condamnat 
la împuşcare câteva zeci de credincioşi din oraşele: Leningrad, Moscova, Reazan pentru că, în timpul per-
cheziţiei, în apartamentele lor au fost găsite textele acestei scrisori. În partea de sus a scrisorii este o in-
scripţie scrisă de mâna anchetatorului: „DESCIFRAREA EPISTOLEI CONTRAREVOLUŢIONARE a sectantului 
activ, care se află în deportare, Şilov — prezbiter al bisericii baptiştilor“. Iată textul acestei scrisori.

Despre starea Bisericii lui Dumnezeu
şi ieşirea din situaţia în care se află

„Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava Numelui Tău! Izbăveşte-ne, şi iartă-ne păcatele, 
pentru Numele Tău! Pentru ce să zică neamurile: «Unde este Dumnezeul lor?» Să se ştie... printre neamuri 
că Tu răzbuni sângele vărsat al robilor Tăi!“ (Ps. 79: 9-10).

Toţi copiii lui Dumnezeu sinceri şi devotaţi Lui, gemând din cauza stării de plâns a ogorului lui Dum-
nezeu (poporul Său — 1 Cor. 3: 9), din cauza stării de sărăcie a inimilor credincioşilor, aşteaptă cu durere 

înnoirea duhovnicească. Urmărind triumful celor răi, 
văzând în tot ceea ce face satana, pe de o parte, o în-
curajare a celor răi de a-L nega, de a-L huli şi batjo-
cori pe Dumnezeu şi, pe de altă parte, o împotrivire 
înverşunată faţă de cei credincioşi, care-L mărturisesc 
şi Îl preamăresc pe Hristos, urmaşii fideli Domnului 
se chinuiesc zi şi noapte în sufletele lor neprihănite 
(2 Pet. 2: 8), îşi ridică ochii spre munţi (Ps. 121: 1) şi 
strigă: „Doamne, ce vrei să fac?“

Răspunsul este următorul: e nevoie de curăţarea, 
de sfinţirea minţii şi a inimii creştinilor, de înălbirea 
veşmintelor cu Sângele lui Isus Hristos şi de avântarea 
tuturor gândurilor inimii spre Cuvântul lui Dumnezeu.

Trebuie să ne oprim din calea sărăcirii, să privim 
în jur, să ne recunoaştem toate greşelile, păcatele şi, 
ca o consecinţă a lor, dezonoarea în care ne aflăm, 
să recunoaştem tot cu ce L-am mâniat pe Domnul şi 
să ne pocăim sincer, să ne eliberăm cu hotărâre de 

toate influenţele din exterior şi să ne îndreptăm toate eforturile spre unirea tuturor credincioşilor într-un 
unic organism viu, în trupul lui Hristos.

Pentru atingerea acestui scop mare şi sfânt, noi, credincioşii, trebuie să ne ascundem sufletele în scor-
burile stâncilor, în Hristos: „Du-te, poporul meu, intră în odaia ta, şi încuie uşa după tine; ascunde-te 
câteva clipe, până va trece mânia!“ (Is. 26: 20).

În timpul de faţă aceasta este calea cea dreaptă şi unică a lui Hristos, altă cale nu există. Unul dintre mij-
loacele principale pentru înviorarea credincioşilor este rugăciunea (Est. 4: 1-16; Hab. cap. 3): „Ah! Doamne, 
să ia aminte urechea Ta la rugăciunea... robilor Tăi, care vor să se teamă de Numele Tău!...“ (Neem. 1: 11).
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Rugăciunea în taină, după uşa încuiată: „...Când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te 
Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti“ (Mat. 6: 6).

Rugăciunea în grup: „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul 
lor“ (Mat. 18: 20).

Rugăciunea prin învoire: „Vă mai spun... că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un 
lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri“ (Mat. 18: 19).

Rugăciunea cu statornicie: trebuie să ne rugăm aşa, ca gemetele noastre să se ridice zi şi noapte către 
Dumnezeu (Luc. 18: 1-8).

Să-L rugăm pe Dumnezeul triunic să ne înflăcăreze inimile de dragoste faţă de El şi de dragoste reci-
procă între noi, să-i aducă pe toţi credincioşii la unitatea duhului şi a vieţii prin legătura păcii:

„Doamne, fă inimile credincioşilor un adevărat templu al Tău şi pe ei înşişi — o adevărată 
Biserică a Ta (1 Cor. 3: 16; 1 Pet. 2: 5).
Dăruieşte-le tuturor credincioşilor un duh de înţelepciune, de tărie şi de putere spre a-Ţi sluji 
şi a trăi după legea Ta.
Îndeamnă inimile credincioşilor să jertfească mijloace materiale pentru lucrarea Ta şi pentru 
a-i ajuta pe cei întemniţaţi (1 Cor. 16: 1-4, 13; Evr. 13: 3).
Doamne, apără-i pe credincioşi de prigonitori!
Doamne, eliberează-i pe întemniţaţii lui Hristos. Pune-i în fruntea turmei pe vechii păstori ade-
văraţi, care nu pot niciodată, în niciun fel de împrejurări ale slujirii, să fie necredincioşi, pără-
sind turma, ci sunt gata să-şi dea viaţa pentru oi (Ioan 10: 11-12; Fapt. 20: 28; 1 Pet. 5: 1-3).“ [...]

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, 
să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos... Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi. 
Spuneţi sănătate tuturor fraţilor cu o sărutare sfântă. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie 
citită tuturor fraţilor“. (1 Tes. 5: 23-28). (v. infra, „Supliment“, pp. 366-367)

Când deasupra poporului lui Dumnezeu spumegau valurile prigoanelor, I. N. Şilov îi chema pe cre-
dincioşii împrăştiaţi la curăţare şi sfinţire! Cauza sărăcirii spirituale şi a dezonoarei bisericii el o vedea 
nu în împrejurările exterioare, ci în starea spirituală a bisericii însăşi: „Trebuie să recunoaştem tot ceea cu ce 
L-am întristat pe Dumnezeu, să ne pocăim sincer de toate“. El le atrăgea atenţia credincioşilor asupra păca-
tului colaborării bisericii cu statul şi îi chema: „să ne eliberăm cu hotărâre de toate influenţele din exterior“.

În timpul acela inimile multor credincioşi erau încătuşate de frică. Chiar rudele îi părăseau pe „duşmanii 
poporului“. Puţini îndrăzneau să manifeste grijă faţă de familiile celor întemniţaţi. Ivan Nikitovici îi îndemna 
pe credincioşi „să jertfească mijloace materiale pentru lucrarea lui Dumnezeu şi pentru ajutorarea întemniţaţilor“.

Aceste sfaturi ale slujitorului şi-au găsit ecou în inimile credincioşilor. La 2 noiembrie 1937, în timpul 
unei percheziţii, scrisoarea lui I. N. Şilov a fost găsită în apartamentul unor credincioşi din or. Moscova şi 
a fost intentat imediat un proces penal cu acuzarea de răspândirea „rugăciunii contrarevoluţionare a sec-
tantului Şilov“. În această cauză 11 fraţi şi o soră au fost împuşcaţi şi încă 11 credincioşi au fost condam-
naţi la câte 10 ani de lagăre. În „Rechizitoriul“ lor se menţionează:

Primind de la Leningrad epistola contrarevoluţionară — adresarea către sectanţi, aşa-numitul 
„Textul rugăciunii“ —, au acceptat-o ca pe o platformă pentru activitatea lor contrarevoluţionară 
şi au răspândit apelul contrarevoluţionar în manuscris în mijlocul tovarăşilor de idei. Fiind legaţi 
între ei prin unitatea convingerilor, membrii acestui grup contrarevoluţionar acordau ajutor material 
sistematic sectanţilor deportaţi pentru activitate contrarevoluţionară şi familiilor acestora, îi ajutau 
şi pe cei întorşi din exil. Mijloacele erau strânse la colectă în timpul adunărilor ilegale, precum şi 
făcându-se donaţii benevole (19 noiembrie 1937). (vezi p. 121)

Scrisoarea se încheia cu chemarea: „Doamne! Pune în fruntea poporului Tău... păstori adevăraţi, care 
nu pot niciodată, în niciun fel de împrejurări ale slujirii să fie necredincioşi părăsind turma, ci îşi dau viaţa pen-
tru oi...» Cu aceste cuvinte întemniţaţii anilor ’30 se adresau către Dumnezeu în celulele de închisoare, în 
exiluri, în ultimele clipe ale vieţii, iar credincioşii risipiţi se rugau astfel în libertate. Şi Dumnezeu a auzit ru-
găciunile martirilor şi le-a pus în „potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor“ (Apoc. 5: 8).

Scrisoarea lui Ivan Nikitovici conţine două adevăruri-cheie: „e nevoie de curăţare şi sfinţire“ şi trebuie 
„să ne eliberăm cu hotărâre de orice influenţă din exterior“. Peste 25 de ani şi-a început slujirea Grupul 
de iniţiativă. „Ascultând de îndemnul Duhului Sfânt“, slujitorii au chemat biserica la curăţare şi sfinţire.
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2.3.1. Mişcarea creştinilor „krasnovorotţî“ (1923-1939)

Istoria bisericii de la Krasnâe vorota este istoria celor care au hotărât să meargă pe calea cea 
dreaptă fără a face compromisuri. (Casa de rugăciune a acestei biserici se afla lângă staţia de metrou 
„Krasnâe vorota“, de aici vine denumirea creştinilor „krasnovorotţî“.)

În ispitele care s-au abătut asupra frăţietăţii noastre în anii ’20-’30, fiecare slujitor, delegat la con-
gres, membru al bisericii trebuia să aleagă: calea credincioşiei sau calea compromisului. Slujitorii bi-
sericii de la Krasnâe vorota au făcut alegerea pe care au expus-o, la 22 decembrie 1923, în memoriul 
adresat membrilor guvernului, CECR din URSS, Comisariatului Poporului pentru Justiţie, Judecătoriei 
supreme, Tribunalului militar din regiunea Moscova, redacţiilor ziarelor „Известия“ şi „Безбожник“ 
(„Ateul“), precum şi către UCER (lui I. S. Prohanov):

Noi, creştinii evanghelici ai comunităţii de la Moscova, dorim... să ne expunem atitudinea faţă 
de epistola Consiliului Unional al Creştinilor Evanghelici, publicată în ziarul „Известия“ (nr. 180) 
la 12 august a.c., care i-a prezentat pe creştinii evanghelici într-un mod ce nu corespunde realităţii 
şi i-a pus într-o situaţie neclară. 

Judecătoriile guberniale, bazându-se pe conţinutul „Epistolei“ amintite, le refuză acum tuturor Creş-
tinilor Evanghelici scutirea de serviciul militar, iar circulara Comisariatului Poporului pentru Justiţie 
din 5 noiembrie a.c., cu nr. 237, chiar îi exclude complet pe Creştinii Evanghelici din numărul curen-
telor religioase cărora li se dă posibilitatea substituirii serviciului militar cu vreo altă prestaţie. [...]

Ca şi mai înainte, rămânem credincioşi poruncilor Mântuitorului cu privire la dragostea de Dum-
nezeu şi de aproapele (Mat. 22: 37-39; Ioan. 13: 34). 

Ca şi mai înainte, continuăm să-i iubim pe toţi oamenii fără deosebire de clasă, de categoria soci-
ală, de naţionalitate etc. (Col. 3: 9-11).

Ne străduim, ca şi mai înainte, să-i iubim şi pe duşmani şi credem în nestrămutarea poruncii „SĂ NU 
UCIZI“ ţinând minte că „niciun ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el“ (Mat. 5: 21, 44; 1 Ioan 3: 15).

Ca şi mai înainte, noi mergem şi vom merge şi pe viitor spre acea Împărăţie a păcii, a binelui şi 
a dreptăţii, unde oamenii „din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug“, unde va dispărea minciuna, războiul, 
duşmănia şi ura dintre oameni, orice inegalitate şi apăsare, unde toţi cei chinuiţi şi istoviţi de suferinţe vor 
găsi, în sfârşit, odihnă, bucurie şi libertate (2 Pet. 3: 13) şi unde se va împlini, în sfârşit, rugăciunea noas-
tră către Dumnezeu: „VINĂ ÎMPĂRĂŢIA TA; FACĂ-SE VOIA TA, PRECUM ÎN CER ŞI PE PĂMÂNT“.

De aceea — neavând nimic comun cu contrarevoluţia, nici cu apărătorii capitalismului, fiind 
străini de orice agitaţie antimilitaristă directă, de neachitarea impozitelor, având o atitudine sinceră 
şi loială faţă de Puterea Sovietică [...], precum şi fără să renunţăm la îndeplinirea îndatoririlor civile 
cu caracter paşnic şi social-util, declarăm totodată că, potrivit credinţei noastre creştine şi convin-
gerilor religioase, nu putem participa la acţiunile legate de omucidere. [...]

Iar dacă Guvernul Sovietic, contrar aşteptărilor noastre, va începe să ne persecute pentru con-
vingerile religioase, pentru cele de conştiinţă şi pentru credinţă, suntem gata, cu ajutorul Domnului 
NOSTRU ISUS HRISTOS, să şi suferim, ţinând minte CUVINTELE Lui:

„FERICE VA FI DE VOI CÂND, DIN PRICINA MEA, OAMENII VĂ VOR OCĂRÎ, VĂ VOR PRI-
GONI, ŞI VOR SPUNE TOT FELUL DE LUCRURI RELE ŞI NEADEVĂRATE ÎMPOTRIVA VOAS-
TRĂ!“ (au semnat — 109 persoane, 22 decembrie, 1923).

(ASR ISP, fond. 89, opis. 4, dos. 165, f. 18-25) v. infra, „Supliment“, pp. 338-341

Toţi cei care au semnat această petiţie au fost introduşi în o listă specială şi le-au fost deschise dosare 
informative la GPU. Majoritatea lor au devenit întemniţaţi ai anilor ’30.

2.3.2. Hotărâri cu influenţă decisivă asupra sorţii

Calea de spini a bisericii de la Krasnâe vorota a început după cele două hotărâri luate de biserică în anul 1923:
La 27 august 1923 această biserică a condamnat „Epistola Uniunii Creştinilor Evanghelici 

din Rusia“ (publicată în ziarul central „Известия“, nr. 180), trimiţând conducerii congresului 
hotărârea adunării cu privire la problema în cauză.

La 23 decembrie 1923 biserica a luat hotărârea de a ieşi din componenţa UCER, deoare-
ce nu era de acord cu rezoluţia congresului al IХ-lea. 
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Hotărârea bisericii de la Krasnâe vorota a fost susţinută de mulţi credincioşi din regiunile: Reazan, 
Iaroslavl, Smolensk şi Kursk. Astfel la mijlocul anilor ’20 s-a format mişcarea creştinilor „krasnovorotţî“. 
Cei ce Îl iubeau pe Domnul au ales conştient calea supunerii faţă de Dumnezeu şi lumea s-a tulburat. 
Ateismul a apreciat poziţiile comunităţii de la Krasnâe vorota drept obstacol în realizarea planurilor sale 
de „surpare a evangheliştilor“. Temându-se că aceste poziţii vor răspândi o influenţă de însănătoşire spi-
rituală asupra comunităţilor din jur, la 14 decembrie 1923 autorităţile l-au arestat pe prezbiterul bisericii, 
F. S. Saveliev, şi l-au condamnat la trei ani privaţiune de libertate. El a fost primul întemniţat al bisericii 
de la Krasnâe vorota.

2.3.3. F. S. Saveliev — întemniţat al lagărelor de pe insulele Solovki

Prezbiterul bisericii creştinilor evanghelici Fiodor Savelievici Saveliev a fost arestat în decembrie 1923. 
Care e motivul arestării?

F. S. Saveliev este unul din cei patru slujitori care semnaseră Scrisoarea lui I. S. Prohanov, inserată în 
ziarul „Известия“. În curând şi-a recunoscut necredincioşia faţă de Domnul, s-a pocăit sincer în faţa bise-
ricii şi şi-a anulat semnătura înştiinţând conducerea UCER şi redacţia ziarului „Известия“. La 14 decembrie 
1923 el a fost arestat şi internat în penitenciarul Butârka.

Hotărârea cu privire la „arestarea imediată“ a lui Saveliev a fost luată la şedinţa Comisiei Antireligi-
oase de pe lângă CC al PC(b) din Rusia la 12 decembrie 1923: „S-a decis: GPU să fie însărcinat a lua 
măsuri de neutralizare a influenţei evangheliştilor care s-au abătut şi care nu recunosc serviciul militar 
obligatoriu“. În ziua următoare Fiodor Savelievici a fost inclus în lista deţinuţilor din închisoarea Butârka. 
Conform sentinţei Comisiei NKVD din 28.03.’24, el a fost închis într-un lagăr de concentrare pe 3 ani.

În arhivă s-a păstrat petiţia credincioşilor cu privire la arestarea lui Fiodor Savelievici:

„Printre toţi cei adunaţi la Congres (Notă: 1923, congresul al IX-lea al UCER) a fost un 
grup nu prea mare care a protestat şi a votat împotriva acelei părţi a hotărârii în care se 
menţionează despre alăturarea la epistola lui Prohanov. Acest grup, şi îndeosebi delegaţii Bi-
sericii de la Moscova, au plecat de la congres menţinându-şi atitudinea de mai înainte faţă de 

EXTRAS din procesul-verbal al adunării comune a sectoarelor Meşceanski, Smolensk şi
Taganka din oraşul MOSCOVA (27 august 1923)

Adunarea comună a BISERICII CREŞTINILOR EVANGHELICI din MOSCOVA, examinând sub 
toate aspectele Epistola CONSILIULUI SUPREM AL CER, semnată de fraţii Prohanov, Saveliev, 
Pelevin şi Andreev, a decis: această epistolă să fie considerată părerea a patru persoane, şi de ace-
ea e nulă pentru noi.

Adunarea comună i-a însărcinat pe delegaţii ei la congresul al IX-lea al Creştinilor Evanghelici 
din Rusia să-şi exprime protestul înaintea congresului în numele bisericii cu privire la Epistola dată 
şi să roage Congresul să dea publicităţii o Epistolă în duhul învăţăturii Evanghelice.

Moscova, 27/VIII/1923 
(ASFR, fond 89, inv. 4, dos. 165, f. 24).

EXTRAS din procesul-verbal al adunării bisericii de la Moscova
a creştinilor evanghelici din sectorul Smolensk din 23 decembrie 1923

Cu privire la ieşirea din componenţa Uniunii Creştinilor Evanghelici din Rusia:
„După examinarea din toate punctele de vedere a problemei privind ieşirea membrilor Bisericii 

Creştinilor Evanghelici din sectorul Smolensk (or. Moscova) din componenţa Uniunii Creştinilor Evan-
ghelici din Rusia s-a hotărât, prin majoritatea de voturi (72 pentru, 3 s-au abţinut): din momentul 
luării hotărârii date, sectorul Smolensk al Bisericii de la Moscova să se considere ieşit din Uniunea 
Creştinilor Evanghelici din Rusia şi Consiliul Uniunii să fie pus la curent prin un aviz în scris“.

23 decembrie 1923
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epistolă. Prezbiterul Bisericii de la Moscova, F. S. SAVELIEV (65 de ani), fiind din numărul 
celor care semnaseră epistola, după întoarcerea de la Congresul al IX-lea, a recunoscut în mod 
public că pasul făcut este o abatere de la adevărul Evanghelic.

Această pocăinţă a fost calificată de tov. Tucikov drept un act contrarevoluţionar şi, pe data 
de 14.XII.1923, tocmai în ziua când trebuia să aibă loc adunarea comună a întregii Biserici 
de la Moscova, F. S. Saveliev a fost chemat la GPU şi a fost arestat. După patru luni de arest 
a fost exilat pe insulele Solovki. Toate s-au întâmplat numai pentru că F. S. Saveliev a proce-
dat conform îndemnului conştiinţei sale. Toţi ceilalţi membri ai Bisericii de la Moscova care 
nu s-au învoit cu hotărârea Congresului au nimerit şi ei în numărul celor «suspecţi din punct 
de vedere politic» şi li s-a anulat permisiunea de a se întruni la o nouă adunare de afaceri...“
(15 mai 1924, ASR ISP, fond 89, inv. 4, dos. 165, f. 18-25)  Vezi „Supliment“, pp. 344-349

După câţiva ani, la 9 martie 1927, Fiodor Savelievici a fost arestat pentru a doua oară fiind acuzat 
de propagandă contrarevoluţionară şi, în vârstă de 69 de ani, a fost trimis să-şi sufere termenul nou în 
lagărele de pe insulele Solovki din Nordul Îndepărtat. Biserica de la Krasnâe vorota se străduia să-i uşu-
reze soarta slujitorului său: s-a păstrat petiţia credincioşilor acestei biserici cu mijlocirea pentru eliberarea 
dumnealui.

Nu vom afla niciodată toate amănuntele nenorocirii în care a nimerit biserica în anii ’20 ai veacului 
trecut, dar şi ceea ce cunoaştem ne permite să facem concluzia: în anii aceia mulţi s-au încurcat în mrea-
ja colaborării cu lumea şi doar foarte puţini dintre ei, recunoscându-şi necredincioşia, s-au pocăit sincer şi 
s-au smuls „din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia“ (2 Tim. 2: 26).

Cererea lui F. P. Solomatin către organizaţia „Ajutor deţinuţilor politici“ cu privire la permisiunea de 
a pleca pe Solovki în scopul vizitării fratelui F. S. Saveliev:

(ASR, fond. 8409, opis. 1, dos. 88, f. 2).

C e r e r e

La 28 aprilie 1924 a fost exilat pe insulele Solovki, pe un termen de 
3 ani, prezbiterul Bisericii Creştinilor Evanghelici de la Moscova, de ori-
gine mic-burghez, Fiodor Savelievici Saveliev (65 de ani), învinuit con-
form art. 73 al CP.

Actualmente, dată fiind vârsta înaintată a lui Saveliev şi starea gravă a să-
nătăţii, precum şi lipsa rudelor apropiate care l-ar putea vizita (soţia lui Sa-
veliev are o boală mintală), eu, subsemnatul cet. F. P. Solomatin, prietenul 
apropiat şi coreligionarul lui Saveliev, precum şi membru al bisericii Creşti-
nilor Evanghelici de la Moscova, rog organizaţia „Ajutor deţinuţilor politici“ 
să-şi dea contribuţia ca să primesc de la GPU permisiunea necesară pentru 
a pleca pe ins. Solovki cu scopul de a-l vizita pe exilatul Saveliev.

6 mai 1925
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Petiţia bisericii de la Krasnâe vorota din 22 decembrie 1923 cu privire la eliberarea lui F. S. Saveliev

COMITETULUI  EXECUTIV  CENTRAL  DIN  RUSIA

de la Creştinii Evanghelici membri ai bisericilor de la 
Moscova (din sectorul Smolensk şi din alte sectoare):

PETIŢIE

Subsemnaţii, membri ai BISERICII CREŞTINILOR EVANGHELICI de la MOSCOVA, Vă ru-
găm să-l eliberaţi pe prezbiterul bisericii noastre FIODOR SAVELIEVICI SAVELIEV, arestat la 
14 decembrie a.c. 

Presupunând că arestarea fratelui Saveliev a avut loc în legătură cu pocăinţa dumnealui şi 
renunţarea la „EPISTOLA UCER“, publicată la 12 august a.c. în ziarul „Известия ЦИК“, nr. 180, 
mărturisim că împărtăşim şi susţinem renunţarea dumnealui, fiind adânc convinşi că ea n-a fost 
o urmare a pornirilor contrarevoluţionare sau a altor imbolduri politice, oricare ar fi ele, ci e 
consecinţa cerinţelor insistente ale conştiinţei dumnealui şi a dorinţei de a reveni pe calea curată 
a lui Hristos.

În virtutea celor spuse, sperăm că Puterea Sovietică nu va îngădui în continuare persecuţiile fra-
telui Saveliev din cauza credinţei, ci va satisface cererea noastră cu privire la eliberarea dumnealui.

Membrii BISERICII CREŞTINILOR EVANGHELICI de la MOSCOVA:
1. Dorohin, 2. Eremeev, 3. Asiev, 4. Pankov, 5. Krâlova, 6. Iliinskaia V., 7. P. Sbrodova, 

8. E. Ivanova, 9. M. Liubovinkina, 10. A. Romanova, 11. Ermolaeva 12. Kodeleţ, 13. Alekseeva,  
14. Kirilina, 15. Pimenova, 16. Kovalciuk, 17. S. Mihailova, 18. Busalova, 19. Busalov,  
20. Efimova, 21. Soboleva, 22. Zaharova, 23. A. Pojeluev, 24. V. Komozev, 25. P. Trineak,  
26. G. Trineak, 27. A. Savko, 28. Trifonov, 29. I. Sciotcikov, 30. S. Sciotcikov, 31. Gavrikova, 
32 B. Lunin, 33. V. Skobeleva, 34. Ignatova, 35. Savostenkevici, 36. Sokolov, 37. Matiuhina,  
38. A. Şarova, 39. Podlegari, 40. Domitina, 41. Mihailova, 42. Nikonova, 43. Zamorina,  
44. Potapova, 45. Kuzneţova, 46. Gavrikov, 47. Mihailova, 48. Ivanov, 49. A. Zinoviev,  
50. V. Urştein, 51. Buzova, 52. V. Cirikov, 53. Novosa, 54. Kon..kova, 55. Isaeva, 56. Lizeatina,  
57. Ve...va, 58. Polozova, 59. P., 60. M. Ferber, 61. I. Lapşin, 62. M. Borisova, 63. Mitkina,  
64. Antropova, 65. Avdoşina, 66. Smirnova, 67. Skakun, 68. M. Spiridonov, 69. A. Troiţkaia,  
70. Antonova, 71. Troiţki, 72. P. Samsakov, 73. S. Fiodorova, 74. Ostrogova, 75. S. Fiodorova, 
76. Ostrogova, 77. Morozova, 78. Brilliantova, 79. Efimov, 80. Savelieva, 81. Trubnikov,  
82. Anionov, 83. A. Gorohov, 84. P. Fomicev, 85. Zauşnikov, 86. Kolganov, 87. Zauşnikova,  
88. Kalinin, 89. Guseva, 90. Volkov, 91. Parfionova, 92... 93. Horkov S., 94. Smaznova,  
95. Ivanova, 96. Komaevskaia, 97. Gusev, 98. Gordeeva, 99. Parfionov, 100. Râhlik, 101. Orlova 
Ksenia, 102. Kahanovici, 103. Aleksandrenkova, 104. Kocetkova, 105... 106... 107... 108... 109... 110... 
111. V. Gorohova, 112. Tkacenko, 113... 114. P. Kulikova, 115. S. Susanin, 116. Konovalova,  
117. P. Vahlakov, 118. L. Komkov, 119. P. Solouhin, 120. Solouhina, 121. Aleksandrova.

   22 decembrie 1923
(ASFR, fond 8409, inv. 1, dos. 88, f. 28)

În anul 1937 majoritatea membrilor bisericii de la Krasnâe vorota, care semnaseră această petiţie, 
au fost arestaţi pentru „apartenenţa la secta contrarevoluţionară a evangheliştilor antimilitarişti — 
krasnovorotţî“ şi condamnaţi la surghiun, la detenţie în lagăre şi la împuşcare.
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2.3.4. Anul 1927 — primul val de represiuni

La 12 noiembrie 1927 la şedinţa Comisiei antireligioase a fost adoptată hotărârea:

S-A AUDIAT: p.11. Cu privire la lichidarea a trei comunităţi evanghelice de la Moscova, 
care sunt focarul răspândirii propagandei antisovietice (antimilitariste). (tov. TUCIKOV).

S-A DECIS:  p.11. Recunoscând că existenţa acestor comunităţi este extrem de periculoasă, 
a însărcina OGPU să le lichideze. (ASR ISP, fond. 17, opis. 113, dos. 353, f. 48-49)    Vezi „Supliment“, p. 261

După această hotărâre au urmat persecuţiile. Biserica de la Moscova, alcătuită din 400 de membri, 
avea patru încăperi, unde se ţineau adunări. La 11 februarie 1928 toate localurile au fost închise, proprie-
tatea bisericii a fost confiscată şi opt membri ai bisericii au fost arestaţi. Aflăm amănuntele dureroase ale 
acelor zile din petiţia credincioşilor adresată Comitetului Executiv Central al URSS:

„În noaptea de 11 februarie şi în zilele ulterioare au fost arestaţi membrii bisericii noastre [...]
Au fost închise localurile pentru adunările de rugăciune ale bisericii:
1. Localul din casa nr. 11 de pe strada Kalanciovskaia;
2. Localul din casa nr. 8 de pe strada Tulinskaia;
3. Localul din casa nr. 8 de pe stradela Votkovski;
4. Localul din casa nr. 26 de pe strada Kraineaia din sect. Cerkizov.
În timpul închiderii localurilor pentru slujbele creştine au fost smulse tăbliile cu orarul adu-

nărilor, care erau fixate pe uşile încăperilor, a fost confiscată toată literatura duhovnicească: 
Evangheliile şi Bibliile, culegerile de cântări duhovniceşti au fost luate, în timpul percheziţiei 
au fost rupte de pe pereţi placardele cu citate din Evanghelie. [...]

Odată cu închiderea localurilor pentru adunările de rugăciune bunurile ce se aflau în ele 
au fost luate şi date în folosinţă comunităţii creştinilor evanghelici care intră în Consiliul Uni-
onal (localul de pe stradela Vuzovski): scaune, mese, amvoane, dulapuri, armo' nii, veselă etc.; 
a fost transmisă lor şi literatura duhovnicească luată de la Biserică.

(ASFR, fond. 5263, inv. 2, dos. 5, f. 116-117)      Vezi „Supliment“, pp. 342-343

Din acea zi creştinii evanghelici de la Moscova şi din regiune au trecut în ilegalitate. Se adunau pe 
ascuns în grupuri mici (câte 10-15 persoane) prin apartamente în Moscova şi în suburbia Moscovei. Valul 
arestărilor în loturi (5-10-18 pers.) s-a abătut în acei ani şi peste alte comunităţi şi grupuri de credincioşi care 
susţineau biserica de la Krasnâe vorota şi care au declarat protest contra „hotărârilor congresului al IX-lea al 
UCER“. Persecuţiile credincioşilor căpătau un caracter de masă, ba într-o asemenea măsură, încât la Prezidiul 
CECR al URSS veneau demersuri chiar şi de la oameni care nu aveau nimic comun cu mişcarea evanghelică:

„În ultimul timp în or. Moscova, în gubernia Moscova şi în alte gubernii se observă 
persecuţii sistematice (arestări, detenţie, exiluri) ale reprezentanţilor curentului Creştinilor 
Evanghelici. [...]

Sunt arestate atât persoane aparte, cât şi loturi de câte 5, 6, 10 persoane ş.a.m.d. Totodată 
sunt arestaţi pentru convingerile religioase nu numai bărbaţi, ci, pe alocuri, şi femei. Astfel, în 
or. Râbinsk au fost arestate 6 persoane concomitent, la Starosel şi Gjatsk (Gubernia Smolensk) 
au fost arestate, timp de o săptămână, 18 persoane. Au fost şi cazuri de arestare a femeilor. [...]

Ţinând seama de faptul că Guvernul Sovietic nu prevede, în legea sa, persecuţii împotriva 
curentelor religioase, care mărturisesc sincer concepţiile religioase antimilitariste, persecuţiile 
descrise împotriva Creştinilor Evanghelici, care capătă, în ultimul timp, un caracter de masă, 
sunt, fără îndoială, un fenomen anormal, căruia ar trebui să-i daţi o atenţie deosebită.

După cum ne arată practica multiseculară, persecuţiile pentru credinţă n-au putut servi nici-
odată ca mijloc de dezrădăcinare a ei, ci, de obicei, doar trezeau un mai mare avânt şi aprofun-
dare a sentimentului religios. Probabil, nici persecuţiile actuale împotriva Creştinilor Evanghe-
lici nu vor fi o excepţie în această privinţă şi vor da acelaşi rezultat negativ pentru persecutori.

Cu toate acestea, un şir întreg de persoane sunt supuse acum unor suferinţe evident injuste 
şi nemeritate. Aducându-Vă la cunoştinţă aceste lucruri, sper că nu Veţi refuza să le uşuraţi 
soarta. Cu sincer respect pentru Dumneavoastră — V. Certkov. 10 iunie 1927“

(ASFR, fond 5263, inv. 2, dos. 5, f. 89-92)    Vezi „Supliment“, p. 407
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2.3.5. Anul 1929 — al doilea val de represiuni

În 1929 persecuţiile s-au înteţit pretutindeni şi, în apărarea bisericii prigonite de la Krasnâe vorota, s-a 
pronunţat P. I. Koloskov — prezbiterul bisericii creştinilor evanghelici-trezvenniki. În memoriul său, adresat 
către 16 membri ai CC al PC(b)US, el descria cazuri de persecuţie a creştinilor:

Au fost supuşi unor represalii crude creştinii evanghelici „krasnovorotţî“, cărora, după ares-
tarea prezbiterului, Saveliev, li s-au confiscat patru săli de rugăciune, au fost smulse toate firmele 
de pe casele de rugăciune, iar uşile caselor de rugăciune au fost bătute în cuie, conducăto-
rii au fost arestaţi şi exilaţi în locurile cu cele mai grele condiţii. Reprezentanţii acestui curent 
religios, rămaşi la Moscova, sunt cei mai lipsiţi de drepturi şi cei mai oprimaţi: când se adună 
în număr de 10-15 persoane pentru rugăciune, sunt împrăştiaţi nemilos. Nu au unde oficia nici 
cele mai necesare ritualuri creştine: cununia, cina Domnului etc.

Aceşti „krasnovorotţî“ s-au separat cândva de predicatorul renumit şi conducătorul creş-
tinilor evanghelici, PROHANOV, pe care autorităţile l-au silit, în 1923, să semneze un angaja-
ment de a propaga necesitatea şi aprobarea serviciului militar, promiţându-i că nu vor dizolva 
Uniunea. Acum însă această Uniune este supusă represiunilor. [...] casele lor de rugăciune sunt 
confiscate... La Harkov au fost interzise chiar repetiţiile corului, au fost lichidate orchestrele... 
aceeaşi situaţie e şi în or. Odesa. La Moscova a fost supusă persecuţiilor şi adunarea baptiş-
tilor, a fost deposedată de şapte case de rugăciune. [...]

Vi se pare că odată cu nimicirea bisericilor şi cu închiderea caselor de rugăciune ale 
sectanţilor, precum şi odată cu devastarea organizaţiilor sectanţilor şi cu exilarea cetăţenilor 
religioşi pe insulele Solovki şi în alte locuri, în condiţii insuportabile, veţi nimici astfel religia 
şi veţi dezrădăcina credinţa din inimile oamenilor, dar aceasta e o mare rătăcire. [...] Violenţa 
brutală n-a putut încă niciodată să dezrădăcineze din inimile oamenilor necesitatea de a crede 
şi credinţa însăşi, ba nici nu poate. [...] Asemenea încercări de nimicire violentă a credinţei 
din oameni s-au făcut şi mai înainte. Îmi voi permite să citez un fragment din cartea „Viaţa 
creştinilor din secolul al III-lea“.

„Începând din timpul lui Decius, în politica internă a Romei încep transformări radicale. 
Guvernul se înarmează cu legi speciale îndreptate împotriva creştinilor ca corporaţie reli-
gioasă, emite noi legi represive, iniţiază prigoane. [...] Astfel, al doilea edict al împăratului 
Valerianus, apărut în anul 258, ordona: episcopii, prezbiterii şi diaconii să fie omorâţi [...] iar 
averile lor să fie confiscate în folosul vistieriei împăratului; cimitirele să fie lipsite de protecţie 
din partea legilor de stat. [...]

Acest edict a dat naştere, pe de o parte, lepădării aparente de Hristos a celor şovăielnici, iar 
pe de alta, martirajului triumfător şi măreţ prin caracterul său şi prin numărul celor martirizaţi.“

Cât de mult se aseamănă toate acestea cu timpul în care trăim! Oare hotărârile ana-
logice ale Puterii Sovietice de a-i priva de drepturile cetăţeneşti şi umane pe cei care sunt 
clasaţi de autorităţi în rândul „slujitorilor cultului“ nu vă amintesc, tovarăşi, de edictul îm-
păratului Valerianus, emis de autorităţile romane cu 16 veacuri în urmă?... DAR ATUNCI ERA 
SECOLUL AL III-LEA, IAR ACUM E SECOLUL AL XX-LEA, SECOLUL ŞTIINŢEI ŞI ILUMINĂRII.

Care sunt concluziile? Nici un împărat, oricât de crud, n-a putut opri propăşirea creştinismului, 
căci rădăcinile lui nu sunt pe pământ şi oamenilor nu le stă în putere să lupte cu Dumnezeu. [...]

În prezent toţi sectanţii care locuiesc în URSS sunt lipsiţi nu numai de dreptul electoral 
formal, ci, de fapt, sunt lipsiţi de dreptul la viaţă. Ei nu se pot angaja într-un serviciu de stat, 
nu pot să lucreze nici în agricultură, nici la fabrici, nici la uzine; ei sunt alungaţi din colhozuri, 
nu sunt înregistraţi nici la Bursa Muncii; odată cu pierderea dreptului de vot îşi pierd şi locu-
inţa, sunt defăimaţi în ziare şi sunt abandonaţi de societate. Suferinţele lor depăşesc patimile 
creştinilor din timpul lui Nero. [...] Şi toată această cruzime faţă de credincioşi se manifestă 
contrar par. 13 din Constituţia URSS, care proclamă libertatea de conştiinţă şi de religie. Acest 
memoriu e înaintat în scopul înlesnirii destinului mucenicilor religioşi persecutaţi (15.01.1929).

ASFR, fond. 393, inv. 43а, dos. 1776, f. 38-43. v. infra, „Supliment“, pp. 350-351

Apărarea îndrăzneaţă a celor prigoniţi l-a costat viaţa pe autorul memoriului: Piotr Ivanovici Ko-
loskov (a.n. 1898) pentru „petiţia contrarevoluţionară“, a fost condamnat, conform hotărârii troicii NKVD 
din reg. Moscova de pe data de 11 martie 1938, la pedeapsa capitală — împuşcarea.
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2.3.6.  „Biserici de casă“
„Sfinţii, care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt 

toată plăcerea mea“.   Ps. 16: 3

Confiscarea averii, arestările şi deportările n-au dezrădăcinat bisericile de la Moscova. Credincioşii comunită-
ţii de la Krasnâe vorota îndurau cu fermitate toate lipsurile. Când erau arestaţi fraţii, membrii rămaşi făceau co-
lectă pentru a le acorda ajutor întemniţaţilor şi familiilor acestora. Când bisericii i s-au luat patru localuri, ea s-a 
separat în grupuri mici, adunându-se pe ascuns prin apartamente. Credincioşilor li s-a confiscat literatura, încă-
perile, autorităţile le luau totul, ca să-i facă să-şi schimbe poziţiile ferme şi să-i întoarcă sub conducerea uniunii 
oficiale (UCER). Dar, rămânând fideli lui Hristos, ei nu şi-au trădat principiile duhovniceşti, n-au acceptat unirea.

În capitala statului ce lupta cu credinţa în Dumnezeu biserica trăia. Era sfâşiată de lume, dar, în pofi-
da prigoanelor, se înmulţea numeric: în 1923 erau 109 membri, în 1928 — deja 400.

În anii ’30 au fost întemniţaţi majoritatea membrilor plini de râvnă ai bisericii. Arestările continuau în 
ordine crescândă.

La 26 aprilie 1930 6 pers. au fost arestate şi la 22.06.1930 — condamnate la câte 3 ani de detenţie 
în lagăre de concentrare.

La 30 aprilie 1931, conform hotărârii consfătuirii speciale a OGPU, 25 de pers. au fost condamnate 
la câte 3 ani de surghiun.

La 20 mai 1931, conform hotărârii OGPU, 10 pers. au fost întemniţate pe 5 ani în lagăre de concentrare, 
21 pers. au fost exilate pe 3 ani, 3 pers. au fost private de dreptul de domiciliere în 12 localităţi ale ţării (în 
numărul acestor întemniţaţi era şi Konstantin Pavlovici KRIUCIKOV, condamnat la 5 ani de detenţie în lagăre). 

La 29 mai 1933 10 persoane au fost expulzate în Kazahstan.
În condiţii de ilegalitate credincioşii bisericii de la Krasnâe vorota continuau să I se închine lui Dum-

nezeu în duh şi în adevăr: multe apartamente ale creştinilor au devenit case de rugăciune, surorile, în locul 
fraţilor arestaţi, îşi asumau grija spirituală pentru cei pocăiţi de curând. Împrăştiindu-se, credincioşii continu-
au, în grupuri mici, să ţină adunări, împlinind porunca lui Hristos: „Acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în 
Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor“ (Mat. 18: 20).

Despre adunări în grupuri mici s-au păstrat mărturiile întemniţaţilor în procesele-verbale ale interogatoriilor:
„După închiderea caselor de rugăciune ne ţineam adunările ilegal în apartamentele credin-

cioşilor. Din mai 1931, după al doilea val de arestări ale conducătorilor şi membrilor bisericii 
noastre, am început să ne adunăm în grupuri a câte 5-7 persoane. Adunările se ţineau în 
apartamentul meu, veneau 4-5 pers. Concepţiile şi convingerile mele cu privire la persecuţiile 
religiei sunt următoarele: în Uniunea Sovietică acum există persecuţii şi ele nu diferă cu nimic 
de cele din timpul cârmuirii împăratului Nero sau ţarului Nikolai al II-lea“ (semnătura). [Extras 
din procesul-verbal al lui Serghei Alekseevici Sidorov (a.n. 1900) de la 10 iunie 1932].

„Am devenit membră a bisericii de la Krasnâe vorota în 1922. [...] După închiderea adu-
nărilor noastre oficiale am început să ne adunăm în grupuri mici prin apartamente. O astfel 
de adunare a fost şi în apartamentul nostru. Eu şi cu soţul acordam ajutor material coreligio-
narilor surghiuniţi. Uneori ne adunăm la noi în grupuri mici a câte 3-5 persoane, soţul citeşte 
Evanghelia. Eu îi vizitez la domiciliu pe tovarăşii noştri de idei cu scopul întăririi în credinţă“. 

(Extras din procesul-verbal al interogatoriului Elenei Timo-
feevna Semeşeva [a.n. 1892], datat de la 7 septembrie 1932).

„Sunt membră a comunităţii de la „Krasnâe vorota“ din 
anul 1928. Am cântat în cor, participam la declamaţii. După 
închiderea oficială a comunităţii ne adunam câte două-trei 
persoane şi aveam părtăşie duhovnicească. Refuz să spun ce 
legături am cu membrii comunităţii, nu pot spune unde au 
loc adunările şi cine îi ajută pe deportaţi, ca să nu-i ares-
taţi“.  (Extras din procesul-verbal al interogatoriului Annei 
Mihailovna Valeastova [a.n. 1902] de la 29 ianuarie 1932).

Notă informativă: În 1932 Anna Mihailovna a fost condamnată la 3 ani detenţie în lagăre de muncă 
corecţională (LMC), în 1934 — la 5 ani detenţie în LMC, în 1939 — la 5 ani detenţie în LMC, în 1949 — la 
10 ani de surghiun.

După cum un lăstar străbate prin asfalt învingând obstacolele, la fel şi creştinii adevăraţi, născuţi din 
nou tindeau spre părtăşia cu sfinţii învingând urmăririle, denunţurile vecinilor, interzicerile, temerile din 
propria inimă şi atacurile din exterior (2 Cor. 7: 5).
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Din dosarul penal de arhivă nr. П-26737

Către NKVD
al sectorului Sovetski, or. Moscova
de la JAKT * nr. 653
pe str. M. Gruzinskaia, nr. 46

Cerere
Prin prezenta rugăm să examinaţi cererea noas-

tră repetată cu privire la sectanţii evanghelici, care 
locuiesc în blocul nostru şi care se adună în ap. 
nr. 6 la cetăţeana Zenkina, următoarele persoa-
ne: Kriukova Anas. şi fiica ei, Kriukova Antonina, 
Korenkova St. (care locuieşte în ap. 14). Cetăţeana 
Drodnova K. (ap. 2) face agitaţie în mijlocul copiilor 
şi maturilor. Vin persoane necunoscute în număr de 
10-12 inşi. Copiii mici de 5 ani, de vârstă preşcolară, 
ai următoarelor cetăţence: Kulikova — fiica de 5 ani, 
Şciukina Galina — 5 ani, Şciukina Valentina — 5 ani, 
Stepanov — Viktor şi Boris. Rugăm să luaţi măsuri 
urgente de cercetare.

* JAKT — Cooperativa de arendă a locuinţelor — N. red.

EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL
al şedinţei troicii de pe lângă Direcţia NKVD a URSS,  

reg. Moscova din 14.IX.1937

S-A  EXAMINAT:
Dosarul nr. 5859 privind acu-

zarea cet. 35. ZENKINA Elizaveta 
Ivanovna, a.n. 1884, originară din 
or. Tula, neavând o anumită ocupa-
ţie, este acuzată că, fiind o sectantă 
activă din 1927, atrăgea cetăţenii în 
secta evangheliştilor. Ţinea adunări 
ale sectanţilor în locuinţa sa, împre-
ună cu ei, făcea agitaţie antisovietică.

S-A DECIS:

ZENKINA 
Elizaveta Ivanovna 
SĂ FIE ÎMPUŞCATĂ.

Secretarul troicii

Mulţi credincioşi de la Moscova, care, în acei ani, nu-şi închideau inimile pentru părtăşia cu sfinţii şi îşi 
puneau la dispoziţia bisericii locuinţele, au plătit cu viaţa pentru această dragoste creştină. Unica lor crimă 
era că „şi-au oferit apartamentul pentru adunările ilegale“. Mergea la închisoare oricine lua parte la nevoile 
familiilor celor întemniţaţi, oricine dădea dovadă de bărbăţie nesemnând mărturiile false ca să nu-i pună în 
primejdie pe coreligionari. Prin asemenea fapte fiecare putea deveni erou al credinţei, indiferent de darul şi 
de talentul pe care îl avea. Era destul să aibă o inimă plină de dragoste pentru Dumnezeu şi pentru aproapele.

În septembrie 1937, ca „membre active ale sectei evangheliştilor“, au fost arestate la Moscova patru 
locatare ale blocului nr. 46 de pe strada M. Gruzinskaia. Ele se adunau în apartamentul nr. 6 la Elizave-

ta Ivanovna Zenkina ca să se roage împreună. Ve-
cinii vigilenţi au scris un denunţ. Despre rezultatul 
examinării plângerii vecinilor, în rechizitoriul UNKVD 
din regiunea Moscova, datat de la 6 septembrie 
1937, se spune:

„La Secţia raională Sovetski a UGB a UNKVD din reg. 
Moscova au sosit materiale compromiţătoare împotriva 
grupului sectanţilor din care fac parte: ZENKINA Elizaveta 
Ivanovna, KRIUKOVA Anastasia Vasilievna, KORENKOVA 
Stepanida Mitrofanovna, NOVIKOVA Aleksandra Mihai-
lovna. Având tendinţe ostile, ele fac sistematic propa-
gandă antisovietică exprimându-şi intenţiile teroriste“.

Fiind interogată, Zenkina E. I. a declarat: „Sectan-
tă-evanghelistă am devenit în 1927 în or. Tula. Din anul 
acela răspândesc în jur religia evanghelică. Adunările 
au loc în apartamentul meu în serile de duminică. Eu 
citesc cărţi, revista «Hristianin», cântăm toţi împreună...“

Pentru „adunări ilegale în locuinţă cu atragerea 
a noi membri“, conform hotărârii troicii din 14.09.1937, 
E. I. Zenkina (a.n. 1884) a fost condamnată la îm-
puşcare, iar trei surori, care locuiau în acelaşi bloc:
 Kriukova A. V. (a.n. 1889), ap. nr. 11,
 Korenkova S. M. (a.n. 1888), ap. nr. 14,
 Novikova A. M. (a.n. 1906), ap. nr. 5,
pentru „participare activă la predicarea Evangheliei şi 
propagandă antisovietică“, au fost condamnate fieca-
re la câte 8 ani de detenţie în lagăre. 

Zenkina Elizaveta Ivanovna, a.n. 1884
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Extrase din dosarul nr. П-75334

Extras din dosarul din arhivă nr. П-77069

Condamnaţi pentru adunările din locuinţa lor

EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL
al şedinţei troicii de pe lângă Direcţia NKVD a URSS,  

reg. Moscova din 26.IX.1937

S-A   EXAMINAT:
129. Dosarul nr. 5297 privind 

acuzarea lui ZARUBO Trofim Niko-
laevici, a.n. 1875, originar din gu-
bernia Grodno, judeţ. Kobrensk, căt. 
Belsk, lucra mai înainte şef de staniţă.

E învinuit că, având tendinţe c-r, 
este membru al sectei ilegale c-r, 
organiza sistematic în locuinţa sa 
adunări ilegale ale sectanţilor, unde 
făcea agitaţie c-r.

S-A DECIS:

ZARUBO 
Trofim Nikolaevici 
SĂ FIE ÎMPUŞCAT 

Secretarul troicii

EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL
al şedinţei troicii de pe lângă Direcţia NKVD a URSS,  

reg. Moscova din 26.IX.1937
S-A  EXAMINAT:

126. Dosarul nr. 5297 privind 
acuzarea lui TEREHIN Nikita Va-
silievici, a.n. 1885, originar din reg. 
Voronej, r-nul Algasovsk, s. Samo-
durovka, meşteşugar-cizmar parti-
cular, fără domiciliu.

Este acuzat că, fiind sectant cu 
tendinţe antimilitariste, a organizat şi 
conducea grupul ilegal al sectanţilor 
antimilitarişti, ţinea permanent adu-
nări ilegale, unde făcea agitaţie c-r.

S-A DECIS:

TEREHIN  
Nikita Vasilievici 
SĂ FIE ÎMPUŞCAT

Secretarul troicii

Nefiind satisfăcuţi de adunările de rugăciune legal existen-
te, acuzaţii RÂBKIN, ŞCIUROV şi NIKOLAEVA au organizat 
în apartamentele lor adunări ilegale, au predicat în mijlocul po-
pulaţiei ideile lor sectante şi recrutau în sectă noi membri (filele 
dos. 31, 33, 40, 52, 54, 56 verso, 58 verso, 60, 62, 66, 68, 68 verso)

Nikolaeva Elena Mihailovna, a.n. 1888 Râbkin Vasili Ivanovici, a.n. 1890

Zarubo Trofim Nikolaevici, a.n. 1875

Terehin Nikita Vasilievici, a.n. 1885



Partea a II-a. Anii 1928-1937 — un deceniu de suferinţe

118

2.3.7. Toamna anului 1937 — al treilea val de represiuni

Un nou val de arestări a loturi de credincioşi, membri ai comunităţii de la Krasnâe vorota, a început 
la 15 august 1937.

La 19 noiembrie 1937 troika NKVD din reg. Moscova a condamnat 17 persoane: 7 au fost condam-
nate la împuşcare; 9 — la detenţie în lagăre de muncă corecţională pe termen de 10 ani; 1 pers. — la 
8 ani în lagăre de muncă corecţională (dosarul nr. П-22355). 

La 1 decembrie 1937 troika NKVD din reg. Moscova a condamnat cinci persoane la împuşcare, două 
persoane — la câte 10 ani de detenţie în lagărele de muncă corecţională. Sentinţa de împuşcare a fost 
executată în aceeaşi noapte pe poligonul Butovo (dosarul nr. П-64220).

Cum au fost formulate „crimele“ lor în concluziile de acuzare? 
„opuneau izolarea lor bisericilor oficiale, considerându-se un grup deosebit al sectanţilor“;
„prin explicări alegorice ale Bibliei, făceau propagandă c-r împotriva convingerii în con-

struirea unei societăţi socialiste“;
„acordă sistematic ajutor material tovarăşilor de idei deportaţi, familiilor acestora, precum 

şi celor întorşi din surghiun“;
„primind de la Leningrad scrisoarea contrarevoluţionară a lui Şilov «Textul rugăciunii», 

au luat-o drept platformă pentru activitatea contrarevoluţionară, răspândeau acest apel c-r“;
„ţineau regulat în apartamente, în mod ilegal, ritualuri şi rugăciuni“;
„recunosc serviciul în Armata Roşie Muncitorească-ţărănească, dar, potrivit convingerilor 

religioase, refuză să participe nemijlocit la omorârea fizică a oamenilor“;
„răspândesc zvonuri inventate c-r cum că în URSS există persecuţii împotriva bisericii, că 

cei exilaţi «suferă pentru credinţă»“;
„atrag şi botează noi membri în grupul lor“.

Fiecare punct al învinuirii este împlinirea exactă a poruncii lui Hristos, e Cuvântul lui Dumnezeu aplicat 
în practică. Documentul acesta va deveni, în Împărăţia lui Dumnezeu, cea mai înaltă decoraţie a bisericii 
martirilor, care a trăit acolo, unde era scaunul de domnie al satanei: „...Ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul 
Meu, şi n-ai tăgăduit Numele Meu“ (Apoc. 3: 8).

La 21 septembrie 1937 a fost arestat prezbiterul bisericii — FATEEV Stepan Mihailovici. Drept motiv 
pentru arestare a servit slujba de binecuvântare a căsătoriei lui Podlegaev Matvei, care fusese eliberat din 
exil, cu mireasa lui, Maria. Fateev a oficiat-o în locuinţa sa de la Moscova. Vecinii au denunţat organelor 
securităţii şi această faptă a fost calificată drept crimă contrarevoluţionară, deoarece, conform legislaţiei 
cultelor, se permitea a ţine ritualuri religioase numai în localurile de cult.

Extrase din procesele-verbale ale interogatoriilor lui Fateev Stepan Mihailovici din 3 octombrie 1937.

Aceste file îngălbenite ale 
proceselor-verbale, cu o vechime 
de 70 de ani, mărturisesc că re-
feritor la oamenii sfinţi, aruncaţi 
în cuptorul de foc al suferinţelor 
în anii ’30, s-a împlinit făgăduin-
ţa lui Dumnezeu: „Celui cu inima 
tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, 
pacea, căci se încrede în Tine“ 
(Is. 26. 3).

Ultimele două rânduri ale 
interogatoriului sunt scrise de 
mâna lui Stepan Mihailovici.

Declaraţiile acuzatului: Fateev Stepan  
Mihailovici, 3 octombrie, 1937.

Întrebare: Numiţi-i pe adepţii dumneavoastră 
care au participat la adunările ilegale în locuinţa 
dumneavoastră ——————————————

Răspuns: Refuz să fac declaraţii referitor la 
tovarăşii mei de idei.   (Semnătura)

Întrebare: Organele de anchetă penală dispun de 
date că în locuinţa dumneavoastră se adunau sectan-
ţii „krasnovorotţî“ la rugăciuni ilegale. Confirmaţi 
aceste lucruri?

Răspuns: La întrebarea dată şi la următoarele în-
trebări ale anchetatorului refuz să răspund.   Fateev
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La 19 noiembrie 1937, peste două luni după binecuvântarea căsătoriei, Fateev Stepan Mihailovici a fost 
condamnat la împuşcare; „mirele“ — Podlegaev Matvei —, conform hotărârii troicii NKVD, a fost condam-
nat la împuşcare la 29 noiembrie 1937; soţia dumnealui — Maria Podlegaeva — la 1 decembrie 1937 a fost 

condamnată la 10 ani de detenţie.
În anul 1949 Maria Ivanovna 

a fost condamnată la „deporta-
re“. Din surghiun a fost pusă în 
libertate în anul 1954. Iată preţul 
rugăciunii de binecuvântare pen-
tru viaţa de familie în anii ace-
ia. În anul 1959 Maria Ivanovna 
s-a adresat Direcţiei KGB cerând 
informaţii asupra destinului so-
ţului: „Rog K.G.B. să contribuie la 
căutarea soţului meu Podlegaev 
Matvei Timofeevici. A fost arestat 
la 28 noiembrie 1937, lucra cizmar, 
a fost condamnat pe 10 ani şi 
până în prezent nu cunosc soarta 
lui... Dacă a murit, atunci în ce an 
şi în ce localitate? Rog să nu-mi 
respingeţi cererea. Îl caută soţia 
dumnealui, Podlegaeva. 3 octom-
brie 1959“. În curând ea a primit 
răspunsul: „Soţul dumneavoastră 

EXTRAS DIN ACT

Hotărârea troicii UNKVD din RM din 19/XI/1937 
cu privire la împuşcarea lui Fateev  
Stepan Mihailovici 
a fost executată la 25.XI.1937

  Semnătura

EXTRAS DIN ACT

Hotărârea troicii UNKVD din RM din 1/XII/1937 
cu privire la împuşcarea lui Podlegaev  
 Matvei Timofeevici 
a fost executată la 8.XII.1937

  Semnătura

Declaraţiile inculpatului (martorului) Podlegaeva  
 29 noiembrie 1937

Răspuns: Da, afirm că în locuinţa lui Fateev S. M. se 
ţineau convorbiri religioase şi rugăciuni şi 
se îndeplineau ritualuri religioase, ca, de 
exemplu, căsătoria mea.

Conform instrucţiunii KGB de pe lângă SM al URSS nr. 108/strict secret 
din 24 august 1955  SUNT DE PĂRERE:
Să se înregistreze decesul condamnatului, fapt care trebuie comunicat 
la Oficiul stării civile din raionul Naro-Fominski, reg. Moscova precum 
că Podlegaev Matvei Timofeevici, executându-şi pedeapsa în lagărele de 
muncă corecţională, a decedat la 18 ianuarie 1942 de cardioplegie 
şi să se comunice autorului cererii informaţia privind locul înregistrării 
decesului celui condamnat.

Fateev Stepan Mihailovici, a.n. 1882

Podlegaev Matvei Timofeevici, a.n. 1893

Podlegaeva Maria Ivanovna, a.n. 1904
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a decedat la 18.01.1942 de cardioplegie“. Motivul adevărat al morţii martirilor se păstra strict în taină. El 
a devenit cunoscut abia după anul 1991.

20 de ani a sperat să se întâlnească cu soţul iubit. Mai mult de 20 de ani l-a aşteptat păstrând fideli-
tatea conjugală. Iată eroismul văduvelor întemniţaţilor creştini!

Fateeva Vassa Vasilievna (a.n. 1888), soţia slujitorului Stepan Mihailovici, a fost arestată în aceeaşi zi cu 
soţul, la 21 septembrie. A fost condamnată la 10 ani de detenţie în lagăre, imputându-i-se că, „fiind soţia 
unui sectant (antimilitarist) activ al comunităţii de la Krasnâe vorota... împărtăşea convingerile lui antisovie-
tice şi îl ajuta la colectarea mijloacelor pentru a acorda ajutor tovarăşilor de idei, care îşi ispăşesc pedeapsa 
în lagărele de muncă corecţională; coresponda cu cei deportaţi, le expedia colete cu produse alimentare în 
locurile de detenţie; administra mijloacele băneşti colectate pentru a-i ajuta pe tovarăşii de idei condamnaţi“.

Fraţii şi surorile noastre în Hristos nu şi-au închis inima faţă de întemniţaţii pentru Numele Lui şi 
de aceea au devenit ei înşişi întemniţaţi. Ei au împlinit cuvântul: „...Am fost în temniţă, şi aţi venit pe la 
Mine“ (Mat. 25: 36) şi de aceea vor auzi din gura Domnului: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşte-
niţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii“ (Mat. 25: 34).

Multe soţii ale creştinilor întemniţaţi erau trimise în lagăre ca şi soţii lor, iar copiii, rămaşi fără pă-
rinţi, erau plasaţi în aziluri speciale ale NKVD pentru a fi reeducaţi în spiritul ateist, fiind consideraţi 
„copii ai duşmanilor poporului“.

În 1947 Vassa Vasilievna, deja înaintată în vârstă, invalidă, a fost eliberată din lagăr. În 1955 a început 
procesul de reabilitare a celor condamnaţi în anul 1937. Mărturiile ei nu pot fi citite cu inimă rece:

Declaraţiile ce mi s-au citit, scrise, chipurile, din cuvintele mele la 3 octombrie 1937 (dos. 
pers. 25 şi 25 comun) nu corespund realităţii. N-am făcut parte din niciun grup contrarevo-
luţionar... Pentru ce am fost eu şi soţul meu, Fateev S. M., arestaţi în 1937, nu ştiu. În lagăr 
mi s-a comunicat că sunt condamnată la 10 ani de detenţie conform art. 58 al Codului Penal.

La cel dintâi interogatoriu am spus că eu şi soţul suntem creştini evanghelici şi că la noi 
veneau credincioşi ca şi noi, care se aşezau împreună cu noi la masă, întrucât, după convinge-
rile religioase, trebuie să împărţim cu aproapele ceea ce avem. Împreună cu oaspeţii ne rugam 
lui Dumnezeu, cântam psalmi, citeam din Evanghelie. Apoi anchetatorul m-a întrebat dacă am 
să apăr cu arma în mână Statul Sovietic. I-am răspuns la întrebarea dată că, fiind o femeie 
de 51 de ani, nu pot lupta, dar aş fi putut să-l pansez pe un rănit. Pentru răspunsul acesta 
anchetatorul m-a pus să ridic mâinile şi astfel am stat 12 ore, iar când mi se lăsau mâinile 
în jos de oboseală, anchetatorul mă bătea peste faţă. M-a bătut aşa, încât am asurzit apoi. 
Anchetatorul îmi fuma în faţă, din care cauză tuşeam până la vomitare. Iar când îl rugam să 
nu-mi fumeze în faţă, anchetatorul mă batjocorea cu înjurături necenzurate.

La al doilea interogatoriu, care a avut loc cam peste vreo lună, m-a interogat un alt anche-
tator, care nu mă întreba nimic, ci mi-a spus numai să semnez procesul-verbal, pe care nu-l citi-
sem, dar l-am semnat, pentru că sunt analfabetă şi credeam că aşa trebuie (Profitând de analfa-
betismul oamenilor, prigonitorii îi sileau, prin înşelare, să semneze procesele-verbale — Nota red.). 
După acest interogatoriu am fost trimisă curând în Siberia la st. Berkul, unde am lucrat 9 ani... 

(Arh. nr. П-22355, f. dos. 368-370, din 16.09.1955).

În anul 1955 toţi participanţii la mişcarea creştinilor-„krasnovorotţî“ au fost reabilitaţi din cauza „lipsei 
criminalităţii în faptă“:

„E absolut evident că apartenenţa la organizaţia evanghelică, participarea la adunările 
de rugăciune şi convingerile ce nu admit a face uz de armă nu pot fi considerate drept cri-
mă“, — citim în recursul în supraveghere al procurorului din or. Moscova cu privire la cauza 
evangheliştilor-„krasnovorotţî“ (f. dos. 404-412).

„Podlegaeva M. I., fiind, potrivit convingerilor religioase, sectantă antimilitaristă, nu recu-
noştea apărarea cu arma în mână şi şi-a expus părerea că în URSS sunt persecuţii împotriva 
religiei. Aceste împrejurări nu pot fi apreciate drept agitaţie antisovietică şi dovadă a activităţii 
criminale“, — găsim în decizia prezidiului judecătoriei de la Moscova (29.06.1959). 

Pe baza legilor ţării convingerile antimilitariste ale creştinilor nu sunt o crimă. Atunci de ce au 
fost omorâţi? Pentru a împlini hotărârile congreselor (din 1923 şi 1926) privind chestiunea militară, 
OGPU—NKVD aplica o presiune dublă asupra comunităţilor CEB care nu se supuneau acestor hotărâri: 
pe linia centrelor duhovniceşti (erau excomunicaţi din comunităţi) şi pe calea urmăririi administrative şi 
penale (erau lipsiţi de autorizaţie, deposedaţi, privaţi de libertate şi ucişi).
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       RECHIZITORIU
       în cauza penală nr. 2306  

       cu privire la acuzarea persoanelor:
1. FATEEV Stepan Mihailovici
2. CIUNEAKOV Fiodor Ivanovici
3. JOGOV Piotr Alekseevici
etc. — în total 17 persoane.

La Secţia a IV-a a UNKVD din reg. Moscova au sosit informaţii cum că în or. Moscova 
există un grup contrarevoluţionar foarte ramificat de sectanţi-antimilitarişti din numărul creştini-
lor evanghelici ai bisericii închise de la Krasnâe vorota, precum şi din numărul baptiştilor care 
nu fac parte din bisericile sectante oficiale. În fruntea grupului c-r se află fostul predicator al 
bisericii creştinilor evanghelici de la Krasnâe vorota FATEEV Stepan Mihailovici. Acest grup c-r 
ţine adunări ilegale, face propagandă c-r defetistă, răspândeşte zvonuri c-r, acordă ajutor material 
sectanţilor exilaţi pentru activitate c-r şi familiilor acestora, recrutează noi membri, răspândeşte 
epistola-apel contrarevoluţionară cu denumirea „Textul rugăciunii“ şi oficiază ilegal prin aparta-
mente ceremonii religioase şi rugăciuni.

Urmărirea penală în cauza dată a constatat:
Într-adevăr, în or. Moscova există grupul c-r foarte ramificat de sectanţi antimilitarişti condus 

de fostul predicator al bisericii închise a creştinilor evanghelici de la Krasnâe vorota, FATEEV 
Stepan Mihailovici, care actualmente nu are vreo ocupaţie determinată, şi de alţi predicatori ile-
gali: CIUNEAKOV Fiodor Ivanovici, JOGOV Piotr Alekseevici, JEGLOV Semion Nikitici şi alţii. 
[...] Una din sarcinile principale ale acestui grup c-r este refuzul de a apăra URSS şi Puterea so-
vietică cu arma în mână. Anume în această direcţie ei făceau propagandă c-r defetistă în mediul 
persoanelor din jurul lor [...]

Membrii acestei grupări contrarevoluţionare ţineau sistematic adunările ilegale atât într-o com-
ponenţă lărgită, cât şi în grupuri prin apartamente: la S. M. FATEEV (stradela Kojevniceski, bl. 4, 
ap. 7), la F. I. CIUNEAKOV (pasajul B. Simanovski, bl. 13, ap. 2), la S. V. ERMAKOV (Spar-
takovskaia 20, ap. 5), la D. E. IVANUŞKIN (stradela Perevedionovski, bl. 28, ap. 3) şi la alţii, 
unde nu numai că se oficiau ceremonii religioase şi rugăciuni, ci şi se ţineau predici antisovietice, 
se făcea propagandă contrarevoluţionară, se răspândeau zvonuri calomnioase şi provocatoare „de-
spre pieirea în curând a Puterii Sovietice“, „despre persecuţiile credincioşilor din URSS“ etc. [...]

Primind din Leningrad o epistolă-apel c-r către sectanţi, numită „Textul rugăciunii“, con-
ducerea acestui grup c-r, în persoana lui CIUNEAKOV şi a lui FATEEV, a acceptat-o ca pe 
o platformă a activităţii lor contrarevoluţionare şi au răspândit acest apel c-r, în manuscris, 
printre tovarăşii lor de idei. [...]

Legaţi prin unitatea convingerilor antisovietice c-r, membrii acestui grup c-r acordau sistematic 
ajutor material sectanţilor exilaţi pentru activitate c-r şi familiilor acestora, precum şi tot felul de 
ajutor celor întorşi din exil. Mijloacele sunt strânse la colectă în timpul adunărilor ilegale. Condu-
ce această activitate FATEEVA Vassa Vasilievna, precum şi BATMANOVA Vasilisa Frolovna. [...]

Un şir de membri ai grupului c-r (ŞULEATIEV, FATEEV şi alţii) au avut legături cu sectan-
tul activ Max FERBER, care a fost expulzat peste hotare şi se află acum în Germania, şi, prin 
intermediul lui, au primit din Germania ajutor bănesc prin Torgsin până la închiderea acestuia. [...]

Din dosarul de arh. nr. П-22355

* Textul rugăciunii — scrisoarea lui Şilov, care îi chema pe credincioşi la rugăciuni comune.
** Torgsin – Organizaţie comercială specială pentru comerţul cu cetăţenii străini în valută străină. 
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Sagan Nikolai Antonovici, a.n. 1898Cereapkin Fiodor Vasilievici, a.n. 1894

Hromov Ivan Platonovici, a.n. 1894 Ratnikov Serghei Stepanovici, a.n. 1889

CREDINCIOŞI PÂNĂ LA MOARTE

2.3.8. Lista martirilor pentru Numele lui Hristos, împuşcaţi în 1937 pe poligonul Butovo:

 1. Fateev Stepan Mihailovici, a.n. 1882, condamnat la 19.11.1937, împuşcat la 25.11.1937
 2. Aleksandrov Piotr Aleksandrovici, a.n. 1879, condamnat la 19.11.1937, împuşcat la 25.11.1937
 3. Zinoviev Aleksei Mihailovici, a.n. 1903, condamnat la 19.11.1937, împuşcat la 25.11.1937
 4. Dunaev Aleksei Lukianovici, a.n. 1882, condamnat la 19.11.1937, împuşcat la 25.11.1937
 5. Şuleatiev Aleksei Stepanovici, a.n. 1883, condamnat la 19.11.1937, împuşcat la 25.11.1937
 6. Batmanov Ivan Vartanovici, a.n. 1887, condamnat la 19.11.1937, împuşcat la 25.11.1937
 7. Azarkin Makar Tihonovici, a.n. 1879, condamnat la 19.11.1937, împuşcat la 25.11.1937
 8. Kartavov Stepan Ivanovici, a.n. 1882, condamnat la 29.11.1937, împuşcat la 08.12.1937
 9. Podlegaev Matvei Timofeevici, a.n. 1893, condamnat la 29.11.1937, împuşcat la 08.12.1937
 10. Soldatov Vasili Antonovici, a.n. 1883, condamnat la 29.11.1937, împuşcat la 08.12.1937
 11. Krautman Liba Ianovna, a.n. 1898, condamnată la 29.11.1937, împuşcată la 15.12.1937
 12. Muhortov Ivan Kapitonovici, a.n. 1875, condamnat la 29.11.1937, împuşcat la 08.12.1937
 13. Maşkov Ivan Alekseevici, a.n. 1877, condamnat la 17.11.1937, împuşcat la 19.11.1937
 14. Teriohin Nikita Vasilievici, a.n. 1885, condamnat la 26.09.1937, împuşcat la 27.09.1937
 15. Zarubo Trofim Nikolaevici, a.n. 1875, condamnat la 26.09.1937, împuşcat la 27.09.1937
 16. Ratnikov Serghei Stepanovici, a.n. 1889, condamnat la 26.09.1937, împuşcat la 27.09.1937
 17. Hromov Ivan Platonovici, a.n. 1894, condamnat la 26.09.1937, împuşcat la 27.09.1937
 18. Sagan Nikolai Antonovici, a.n. 1898, condamnat la 17.10.1937, împuşcat la 18.10.1937
 19. Cereapkin Fiodor Vasilievici, a.n. 1894, condamnat la 17.10.1937, împuşcat la 18.10.1937
 20. Zenkina Elizaveta Ivanovna, a.n. 1884, condamnată la 14.09.1937, împuşcată la 17.09.1937

Au fost reabilitaţi post-mortem.
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Aleksandrov Piotr Aleksandrovici, a.n. 1879

Dunaev Aleksei Lukianovici, a.n. 1882

Şuleatiev Aleksei Stepanovici, a.n. 1883

Batmanov Ivan Vartanovici, a.n. 1887

Azarkin Makar Tihonovici, a.n. 1879

Soldatov Vasili Antonovici, a.n. 1883

Muhortov Ivan Kapitonovici, a.n. 1875

Kartavov Stepan Ivanovici, a.n. 1882
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2.3.9. Anul 1939. Ultimul proces al unui lot de creştini-„krasnovorotţî“

„La Moscova a fost lichidat focarul contrarevoluţionar de la Krasnâe vorota“ — găsim în raportul strict 
secret al Direcţiei Generale a Securităţii de Stat a NKVD din URSS, datat din luna martie 1939.

La finele anului 1938 asupra membrilor mişcării creştinilor-„krasnovorotţî“ s-a abătut ultimul val de 
arestări în lot. Organele OGPU-NKVD îi căutau cu perseverenţă pe credincioşii „krasnovorotţî“ în regiunile 
Moscova, Iaroslavl, Smolensk şi în alte regiuni, unde ei se mutaseră la întoarcerea din surghiunuri şi din 
lagăre. Zece fraţi şi surori arestaţi în diferite oraşe şi regiuni ale Rusiei au devenit iarăşi deţinuţi ai închiso-
rii Butârka. Materialele dosarelor au fost unite într-un dosar comun. M. T. Saveliev (a.n. 1898) a fost arestat 
în or. Saratov şi adus la Moscova.

Saveliev Mihail Trofimovici, a.n. 1898

De anexat la dosarul  creştinului „krasnovoroteţ“

SAVELIEV Mihail.

1. SAVELIEV Mihail, aparţinea focarului contra-
revoluţionar lichidat al creştinilor-„krasnovortţî“ con-
dus de FATEEV Stepan Mihailovici şi doar întâmplător 
a fost arestat mai târziu decât toţi tovarăşii lui de idei.

Putem judeca despre geografia şi proporţiile mişcării creştinilor-„krasnovorotţî“ după concluzia de 
acuzare din 1939, în care este scris: „După ce şi-au executat pedeapsa în lagărele de muncă corecţională, 
au organizat iarăşi un grup ilegal antisovietic. În locuinţele tovarăşilor de idei făceau rugăciuni, adunări 
ilegale. Gruparea contrarevoluţionară îi unea pe toţi sectanţii — baptişti, evanghelişti, krasnovorotţî — între 
care fusese formată o coaliţie. Organizaţiile ilegale de bază ale sectanţilor nu se supuneau centrului şi des-
făşurau o activitate de sectă în alte raioane“.

Acest document important pune în lumină relaţiile dintre credincioşii a două uniuni înrudite: a celei 
evanghelice şi a celei baptiste. Pe fundalul procesului scindării din anii '20-'30 avea loc procesul unirii 
celor credincioşi lui Dumnezeu. Cei excomunicaţi din comunităţi şi lipsiţi de posibilitatea de a participa 
la cina Domnului se adunau pentru a se ruga, a citi Evanghelia, purtau grijă de cei surghiuniţi, acordau 
ajutor multilateral întemniţaţilor şi familiilor acestora, se îmbărbătau unii pe alţii. Ei se adunau câte 3-5 
persoane în ascuns pentru a avea părtăşie în Duhul. Îi unea năzuinţa de a rămâne credincioşi Domnului 
în orice împrejurări. Citeau scrisorile celor deportaţi, inclusiv pe a lui I. N. Şilov, şi, după sfatul celui din 
urmă, se pocăiau împreună şi se rugau fierbinte Domnului pentru curăţarea bisericii. Era o unitate a celor 
credincioşi inspirată de Duhul Sfânt.

Anchetatorii au dat o definiţie exactă acestei asocieri sfinte a credincioşilor: „Gruparea contrarevolu-
ţionară îi unea pe toţi sectanţii — baptişti, evanghelişti, krasnovorotţî — între care fusese formată o co-
aliţie“. Ateii se temeau cel mai mult anume de o astfel de unitate dintre baptişti, evanghelişti şi creşti-
nii-„krasnovorotţî“, bazată pe curăţie şi fidelitate faţă de adevăr. În anii ’30 posibilitatea existenţei legale 
la Moscova rămânea numai pentru adunarea UCER sub conducerea lui Orlov şi a lui Andreev. Celelalte 
grupuri de creştini urma să fie exterminate. Bărbaţi şi femei, tineri şi bătrâni — nimeni nu era cruţat.

Pe credincioşii risipiţi de prigoane Duhul Sfânt i-a unit prin dragostea pentru Dumnezeu şi prin iubirea 
cu sacrificiu faţă de aproapele, îi îndemna să se îngrijească de întemniţaţi, le dădea râvnă pentru adunările 
de rugăciune în grupuri. Pe ei îi unea dorinţa de a se păstra curaţi şi neîntinaţi de lume. Şi această unitate 
era bazată pe credincioşia faţă de Dumnezeu: când fiece membru al bisericii avea în inimă sentinţa morţii 
(2 Cor. 1: 9). De aceea în părtăşia lor se şterseseră deosebirile dintre uniunea evanghelică şi cea baptis-
tă. Aceasta era o frăţietate a creştinilor născuţi din nou, care refuzaseră să accepte calea compromisului.

Existenţa numeroaselor comunităţi ilegale ale credincioşilor CEB, care nu erau conduse de niciun organ 
oficial, a fost apreciată de puterea ateistă drept un pericol inevitabil de a se înfiinţa un centru duhovnicesc 
independent în frunte cu slujitori devotaţi principiilor evanghelice. Iată cauza principală care a determinat 
organele puterii, în 1944, să-i ia sub control pe toţi copiii lui Dumnezeu risipiţi, creând centrul unional 
VSEHB, ai cărui slujitori erau de acord să lucreze sub conducerea celor din exterior. Însă unirea adevărată 
a celor credincioşi Domnului a avut loc cu mult mai înainte. Drept mărturie ne serveşte dosarul amintit.
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Tiuteakov Aleksei Danilovici, a.n. 1879 Pojaluev Afanasi Fomici, a.n. 1879

Ermakov
Egor Mihailovici,

a.n. 1905

Celokaev Aleksei Aleksandrovici, a.n. 1876

Semeşov Ilia Anisimovici, a.n. 1890 Larionov Aleksei Larionovici, a.n. 1885

Petuhov Fiodor Danilovici, a.n. 1903

Ustinov
Moisei Ivanovici,

a.n. 1893

ÎI UNEA DRAGOSTEA PENTRU DUMNEZEU ŞI PENTRU APROAPELE:

„Grupul c-r îi unea pe toţi sectanţii — baptişti, evanghelişti, krasnovoronţî —, 
 între care a fost formată o coaliţie“

Conform hotărârii Consfătuirii speciale de pe 
lângă NKVD al URSS din 9 iunie 1939, 10 pers. au 
fost condamnate la câte 5 ani detenţie în lagăre. 
Din 10 creştini condamnaţi 8 au murit în lagăre, 
două pers., după suferirea pedepsei, au fost ares-
tate din nou ca „elemente social periculoase“ şi, 
în 1949, au fost exilate pe un termen de 10 ani. 
Din 10 condamnaţi către anul 1955 a rămas în 
viaţă numai unul — Ermakov E. M. Numai Dum-
nezeu cunoaşte locul mormintelor celorlalţi fraţi.
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2.3.10. Varennikova Zinaida Ivanovna (1904-1941)

În anul 1932 sora Zinaida a fost condamnată la 3 ani de deportare pe cale administrativă în oraşul 
Arhanghelsk. În dosarul penal s-a păstrat procesul-verbal al interogatoriului din 20 septembrie 1932:

În comunitatea evanghelică am intrat în anul 1927. Din comunitatea evangheliştilor am ieşit la 
sfârşitul anului 1931. Am depus cerere să fiu exclusă din membrii comunităţii, drept motiv a servit 
nerespectarea adevărurilor şi poruncilor Evangheliei de către comunitatea evangheliştilor, pre-
cum şi dezacordul meu cu privire la hotărârea asupra chestiunii militare, adoptată la congres.

La mijlocul lunii august a.c. a venit la mine acasă Baranov, din comunitatea evangheliştilor, 
care mă convingea să mă întorc în adunare şi să cad de acord cu hotărârea privind chestiu-
nea militară. Eu însă nu-mi voi schimba niciodată concepţiile cu privire la serviciul în Armata 
Roşie Muncitorească-ţărănească.

Când am ieşit din comunitatea evangheliştilor, am început să am părtăşie cu comunitatea 
creştinilor-„krasnovorotţî“. Întreţin legături cu ei fiindcă sunt copii ai lui Dumnezeu adevăraţi, 
sinceri. Sunt la curent că e o comunitate clandestină, totuşi eu am părtăşie cu ei şi voi avea 
şi mai departe, dacă va fi voia Domnului şi dacă nu vor fi piedici.

În ce priveşte organizarea adunărilor ilegale, refuz să fac declaraţii, pentru că nu vreau 
să fiu „iuda“ şi să-i trădez pe alţii. Le-am acordat ajutor material surghiuniţilor „krasno-
vorotţî“: lui Frolov şi lui Cirikov, întreţin cu ei corespondenţă şi i-am ajutat trimiţându-le 
colete şi câteodată — bani, la rugămintea lor... Consider că Puterea Sovietică persecută 
religia. Mai departe refuz să fac declaraţii pe fondul acţiunii. (semnătura)

După ce s-a întors din surghiun, Zinaida Ivanovna s-a aflat în libertate mai puţin de un an şi a ni-
merit din nou în închisoarea Butârka. La 9 iulie 1939 a fost condamnată la 5 ani de detenţie în lagăre în 
numărul a 10 membri ai mişcării creştinilor-„krasnovorotţî“. A decedat la 12 noiembrie 1941, suferindu-şi 
termenul de întemniţare în Karlag. Duhul înalt al acestei creştine curajoase n-a fost frânt de încercările de 

care a avut parte. Procesele-verbale ale inte-
rogatoriilor ei sunt o dovadă convingătoare 
că un adevărat creştin poate fi biruitor şi fi-
ind de unul singur!

Extras din procesul-verbal al interogato-
riului din 22 noiembrie 1938 (interogatoriul 
a început la ora 1820; s-a sfârşit la ora 150):
Întrebare: Când venea la dumneavoastră la 

Maloiaroslaveţ Tiuteakov Aleksei 
Danilovici şi care era scopul ve-
nirii lui?

Răspuns:  La această întrebare refuz să fac 
declaraţii. (semnătura)

Întrebare:  De ce refuzaţi să răspundeţi la 
întrebarea pusă?

Răspuns:  Şi la această întrebare refuz să 
răspund. (semnătura)

Întrebare:  Faceţi declaraţii cu privire la ac-
tivitatea dumneavoastră contra-
revoluţionară în organizaţia de 
sectă ilegală, antimilitaristă.

Răspuns:  Neg mărturiile anchetei. Niciun 
fel de activitate contrarevoluţio-
nară în organizaţia de sectă nele-
gală n-am desfăşurat. (semnătura)

Întrebare: Organele de anchetă ştiu că dum-
neavoastră aţi lucrat activ la cre-
area grupurilor ilegale de sectă. 
Ce puteţi declara privind chesti-
unea dată?

Varennikova Z. I. (1904-1941)



127

Biserica trebuie să rămână Biserică

Răspuns:  Eu, Varennikova Zinaida Ivanovna, neg mărturiile organelor de anchetă. Niciun fel de activitate 
de creare a grupurilor ilegale de sectă n-am desfăşurat. (semnătura)

Întrebare: Faceţi declaraţii cu privire la însărcinările pe care le-aţi îndeplinit, primite de la Tiuteakov 
Aleksei Danilovici, Prudnikov Vasili Feoktistovici şi alţii?

Răspuns: Neg mărturiile anchetei. Nici Tiuteakov A. D., nici Prudnikov V. F., nici altcineva nu mi-au dat 
niciun fel de însărcinări (semnătura).

Întrebare: Minţiţi. Organele de anchetă ştiu exact că Tiuteakov Aleksei Danilovici şi Prudnikov Vasili 
Feoktistovici, care au venit la Maloiaroslaveţ, în timpul întâlnirii cu dumneavoastră, v-au dat 
anumite însărcinări pe linia organizaţiei sectante ilegale. Faceţi declaraţii veridice.

Răspuns: Eu neg aceste informaţii, aşa ceva n-a fost (semnătura) (f. dos. 72)

Extras din procesul-verbal al interogatoriului de la 10 decembrie 1938 (interogatoriul a început la ora 
1545; s-a încheiat la ora 2115).

Interogatoriul a durat 5 ore şi 30 de minute:

Declaraţiile inculpatei: Varennikova Zinaida Ivanovna  
10 decembrie 1938. Am început interogatoriul la 1545

   Am sfârşit interogatoriul la 2115 
Întrebare: Cetăţeană Varennikova, cu cine dintre ac-

tiviştii ilegali ai sectei antimilitariştilor aţi avut întreve-
deri după întoarcerea din deportare?

Răspuns: Eu, Varennikova Zinaida Ivanovna, declar, 
că nu voi răspunde la întrebările care mi se pun şi refuz 
să fac declaraţii. (semnătura)

Extras din procesul-verbal al interogatoriului de la 23 decembrie 1938 (Interogatoriul a început la ora 
1545; s-a încheiat la ora 1945.):
Întrebare: Vă recunoaşteţi vinovată de acuzările formulate conform art. 58 pct. 10 (p. I) şi 11 din CP al RSFSR?
Răspuns: Refuz să fac declaraţii privind chestiunea dată. (semnătura)
Întrebare: Cum motivaţi refuzul de a face declaraţii în timpul anchetei?
Răspuns: Să fac declaraţii la anchetă eu, Varennikova Zinaida Ivanovna, refuz în virtutea convingerilor 

mele religioase. (semnătura)
Întrebare: Ancheta nu se face cu privire la convingerile dumneavoastră religioase, ci referitor la activita-

tea contrarevoluţionară ilegală de sectă şi asupra acestor lucruri trebuie să faceţi declaraţii!
Răspuns: Eu, Varennikova Z. I., nu voi face niciun fel de declaraţii organelor de anchetă. (semnătura) (f. dos. 78)

Numai Dumnezeu ştie ce metode de înjosire erau aplicate la aceste interogatorii faţă de sora noas-
tră în Domnul pentru refuzul de a recunoaşte acuzaţiile false. Numai cel în care locuia marea putere 
a lui Dumnezeu putea să reziste acest „duel“ şi să nu se frângă, să nu se defăimeze nici pe sine, nici 
pe aproapele, să nu divulge taina bisericii.

„Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire 
vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci“ (Dan. 12: 3).

Dosarele penale din anii ’30 au menţiunea: „A se păstra veşnic“. După 70 de ani aceste dosare 
au devenit accesibile pentru cercetare. În depărtaţii ani ’30 nimeni dintre întemniţaţi nu presupunea 
că procesele-verbale ale interogatoriilor la care au fost supuşi vor deveni un bun al bisericii din seco-
lul al XXI-lea. Ei au luptat cu neadevărul, au apărat adevărul şi au suferit în singurătate. Procesele-ver-
bale ale interogatoriilor lor sunt o dovadă că fiece creştin plin de puterea Duhului Sfânt este biruitor!
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2.3.11. Ultimul întemniţat al comunităţii de la Krasnâe vorota

FERBER Max Robert (a.n. 1899) a fost arestat la mii de kilometri de Moscova. După o căutare îndelun-
gă şi perseverentă, a fost găsit în Germania.

La 30 august 1948 M. R. Ferber a fost arestat de Secţia a VI-a a Sectorului operativ al Administraţiei 
militare sovietice din oraşul Berlin.

La 29 august 1949 Tribunalul Militar al garnizoanei sectorului Sovietic din oraşul Berlin l-a con-
damnat pe M. Ferber, conform articolelor 58 pct. 6 p. I, 58 pct. 10 p. II din CP al RSFSR, la 25 de ani 
de detenţie în lagăre. Pentru ce?

Informaţia de arhivă conform dosarului penal nr. K-518956:
Max Ferber, neamţ, originar din or. Lugansk, RSSU, cetăţean al Germaniei, traducător 

din limba rusă şi predicator al misiunii de trezire mondială, căsătorit, domicilia în or. Berlin-
Tiergarten, Krefelder Strasse, nr. 4;

a domiciliat la Moscova, a fost membru al comunităţii baptiştilor, iar în anul 1928, după 
schisma sectei baptiştilor în două grupări, dintre care una recunoştea serviciul militar, iar 
alta îl sabota, Ferber a aderat la comunitatea ilegală de la Krasnâe vorota, care îşi desfăşura 
activitatea în clandestinitate.

Ferber participa activ la adunările ilegale, acorda ajutor material tovarăşilor de idei supuşi 
represiunilor de către puterea sovietică şi le trimitea colete cu provizii. În anul 1933 Ferber 
a fost expulzat din Uniunea Sovietică în Germania. La plecarea din Uniunea Sovietică Fer-
ber a dus cu sine date despre cei care se aflau în lagărele de muncă corecţională din cauza 
refuzului de a face serviciul în Armata Roşie în virtutea convingerilor religioase. Locuind în 
Germania, Ferber coresponda (cu Odinţov, Prudnikov, Daţko ş.a.) şi acorda ajutor material 
baptiştilor din URSS.

În anul 1935 Ferber s-a înscris la misiunea „Licht im Osten“ („Lumină la răsărit“). Din 
1936 până în 1939 Ferber a călătorit prin oraşele din Germania, ţinea conferinţe cu conţinut 
religios, făcea colectă pentru baptiştii din URSS. Ferber a declarat că avea peste 200 de adre-
se de-ale baptiştilor în toate colţurile URSS, cu care ţinea corespondenţă şi le transfera bani 
prin „Torgsin“ în mărci germane şi colete cu provizii.

Îşi multiplica articolele şi le trimitea prin alte ţări. Ferber a stabilit corespondenţă cu 
credincioşi de diferite curente din America, Anglia, Elveţia şi Suedia, cărora le expedia ar-
ticolele (Notă: cu privire la prigonirile bisericii din URSS) cu rugămintea de a le publica în 
presa religioasă.

Fragmente din procesul-verbal al interogatoriului lui M. Ferber, 1948:
Locuind în Uniunea Sovietică, n-am fost membru al niciunui partid politic, ci am desfă-

şurat o activitate religioasă. În anul 1914, la începutul primului război imperialist autorităţile 
Rusiei ţariste i-a deportat pe toţi nemţii în Siberia, acolo a fost exilată şi familia noastră, 
inclusiv eu. M-am aflat în surghiun în Siberia din 1914 până în 1917. Revenind la Moscova, 
în anul 1921 am devenit membru al comunităţii creştinilor evanghelici, unde ţineam predici 
pentru credincioşi. Deşi Guvernul Sovietic interzicea întrunirile credincioşilor, noi organi-
zam ilegal adunări ale membrilor, pe care le ţineau Cirikov şi Belavin. La aceste adunări, 
în afară de citirea Evangheliei, organizam colectarea ajutorului material pentru familiile 
celor arestaţi din grupul nostru, expediam colete cu provizii celor arestaţi în locurile de 
detenţie. Eu personal luam parte activă la toate acestea. În fruntea comunităţii creştinilor-
„krasnovorotţî“ era „Sfatul fraţilor“, în anul 1928 în acest „sfat“ intra Belavin, Cirikov, iar 
după arestarea lor, în componenţa „sfatului“ au fost incluşi Treneak, Prudnikov, Lebedev, 
Kriucikov etc.

Din partea Puterii sovietice eu personal n-am fost supus represiunilor, însă cunosc fapte de 
represiuni ale fraţilor mei după credinţă. Arestarea lor mă obliga să continui munca înfăptuită 
de ei. Cele mai uluitoare impresii mi le-au produs arestările din anii 1931-1932. După pleca-
rea mea din URSS în Germania, în 1933, am fost membru al comunităţii ruseşti a baptiştilor 
de la Berlin, în anul 1935 am devenit colaborator la misiunea „Licht im Osten“ („Lumină la 
răsărit“). Datoria mea era să dirijez munca de acordare a ajutorului material baptiştilor din 
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Uniunea Sovietică şi să ţin evidenţa coletelor trimise. Până în anul 1936 expediam bani prin 
„Torgsin“, iar din 1936 trimiteam colete prin Reprezentanţa sovietică comercială de la Berlin. 
Totodată activam în comunitatea rusească a baptiştilor.

Unica „infracţiune“ a lui Max Ferber este dragostea creştină manifestată faţă de familiile întemniţaţilor. 
Coletele cu produse alimentare şi ajutorul bănesc expediat prin „Torgsin“ au fost o mângâiere pentru 
multe familii ale întemniţaţilor. Acest ajutor era fixat de serviciile speciale vigilente, care îi arestau şi pe 
cei ce îl acordau, şi pe cei ce îl primeau.

Cu 60 de ani în urmă Max Ferber a fost arestat şi a dispărut pentru totdeauna în lagărele sovietice. 
Dar jertfa lui de iubire va fi răsplătită de Cel în Numele căruia a făcut-o:

„Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: «Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, 
care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, 
şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit 
să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine... ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti 
foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut»“ (Mat. 25: 34-40).

Max Ferber a fost arestat la vârsta de 50 de ani şi condamnat la 25 de ani privaţiune de libertate. În 
fond, termenul acesta a devenit pentru el un termen pe viaţă. În acei ani ajutorul acordat familiilor celor 

întemniţaţi echivala 
cu a-ţi semna sentinţa 
morţii. Potrivit concep-
ţiilor anilor ’30, numai 
duşmanii erau gata 
să-i ajute pe duşmanii 
poporului şi ei trebuia 
să fie nimiciţi. Cei care 
Îl iubeau pe Domnul 
îşi împărţeau pâinea 
cu familiile înfometa-
te ale întemniţaţilor, 
le dădeau ajutor pe 
ascuns. Dar asemenea 
credincioşi, cuprinşi de 
duhul compătimirii, 
erau foarte puţini. Pu-
ţini se hotărau să rişte.

Legătura creştinilor 
din Rusia cu frăţieta-
tea mondială a baptiş-
tilor (AMB şi FBE) era 
stimulată de organele 
puterii atât în Rusia 
ţaristă (1905-1914), cât 
şi în timpul Puterii So-
vietice (1923-1990), fi-
indcă această colabo-
rare aducea în mediul 
creştinătăţii din Rusia 
o decădere duhovni-
cească (modernismul, 
liberalismul). Dar co-

laborarea cu creştinii din Occident care participau cu jertfire la zidirea frăţietăţii şi acordau ajutor celor 
persecutaţi era considerată o faptă pasibilă de pedeapsă şi aceşti creştini erau introduşi în „lista neagră“. 
De aceea ajutorul acordat creştinilor prigoniţi din Rusia era însoţit întotdeauna de sacrificiu!

Extras din rechizitoriul E. M. Nikolaeva,
or. Moscova, 22 noiembrie 1935

Secret
DE UZ INTERN
INO (Secţia Străinătate — trad.) a UGB a UNKVD din reg. Moscova
INO a GUGB informează că cetăţeanului german FERBER Max Ro-

bert, în 1933, i s-a interzis să locuiască în URSS pe motiv că este un 
sectant activ (scrisoarea SPS a GUGB a NKVD nr. 151415 din 1.VII.1933).

Din ordinul Locţ. Comisarului Poporului, tov. PROKOFIEV, în 
1934 lui FERBER i s-a permis întoarcerea în URSS, dar nu avem ştiri 
despre sosirea lui la noi.

LOCŢ. ŞEF. INO GUGB a UNKVD /Gorojanin/
ŞEFUL secţ. a II-a a INO a UNKVD /Vodesko/
“3“XII.’35

La SPS a UGB a UNKVD din reg. Moscova au venit informaţii că 
sectanţii baptişti, care locuiesc la Moscova, RÂBKIN Vasili Ivanovici, 
ŞCIUROV Fiodor Pavlovici şi NIKOLAEVA Elena Mihailovna, fac propa-
gandă c-r în mijlocul populaţiei, exercită influenţă asupra tineretului 
pentru a refuza să-şi facă serviciul în ARMŢ, organizează în locuinţe-
le lor adunări de rugăciune ilegale, recrutează noi membri în sectă 
şi au legături cu organizaţia sectantă de după cordon  „Uniunea de 
ajutorare a fraţilor în nevoi“, care se află în Germania.



Partea a II-a. Anii 1928-1937 — un deceniu de suferinţe

130

2.3.12. Moştenirea credincioşiei

Letopiseţul suferinţelor bisericii de la Krasnâe vorota, expus anterior, este doar o parte mică a luptei 
lor duhovniceşti. Dar ne impresionează şi puţinul ce a devenit cunoscut. Din anul 1928 până în 1939 au 
fost supuşi represiunilor 117 persoane, dintre ei:

 ● condamnaţi la împuşcare    — 19 pers.;
 ● au decedat în lagăre     — 18 pers.;
 ● „deportaţi pe viaţă“      — 15 pers.;
 ● termenul general de detenţie în LMC  — 391 ani;
 ● termenul general al celor condamnaţi la surghiun — 171 ani.

Numai Dumnezeu cunoaşte soarta celor mai mulţi dintre întemniţaţii acestei biserici. Erau mobili-
zate toate forţele pentru a-i întoarce pe credincioşi pe poziţiile UCER sau a-i extermina din Moscova. 
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu: ei n-au fost învinşi!

Aflându-se chiar în capitala statului ateist, comunitatea de la Krasnâe vorota n-a vrut să accepte com-
promisul cu păcatul şi a suferit, de fapt, cea dintâi presiunea persecuţiilor din anii ’20-’30. Celor din exte-
rior li se părea că, odată cu împuşcările de pe poligonul Butovo, focarul de rezistenţă a fost lichidat. Însă, 
prin harul lui Dumnezeu, s-a păstrat o rămăşiţă a celor sfinţi şi credincioşi, după cum a spus Domnul: 
„Voi lăsa câteva rămăşiţe dintre voi, care vor scăpa de sabie...“ (Ezec. 6: 8). „Şi ce va mai scăpa... iarăşi va 
prinde rădăcini dedesubt, şi va aduce rod deasupra“ (Is. 37: 31).

În anul 1962 împuternicitul Consiliului Afacerilor Religioase în oraşul Moscova scria: 

După congresul al X-lea al UCER şi congresul al XXVI-lea al baptiştilor, care au avut loc în 
anul 1926, din asociaţiile religioase de la Moscova s-a separat un grup de antimilitarişti, care au 
desfăşurat o muncă activă în mijlocul coreligionarilor. [...]

Creştinii-„krasnovorotţî“ îşi răspândeau influenţa asupra credincioşilor din alte oraşe şi regiuni 
ale Uniunii Sovietice. [...]

În ultimul timp Golev S. T. (Reazan), Kriucikov K. P. (Moscova) şi alţii s-au încadrat activ în 
munca „Grupului de iniţiativă“. Kriucikov K. P. a declarat deschis că susţine pe deplin toate cerin-
ţele „Grupului de iniţiativă“, că pe fiul său Ghennadi „Domnul Însuşi l-a îndreptat pe această cale, 
iar pe urmele fiului mai mare merge şi fiul mai mic Iuri“....

Toate acestea ne dau temeiul să facem următoarea concluzie: conducătorii „Grupului de iniţiati-
vă“ îşi trag rădăcinile din trecut, beneficiază de moştenirea creştinilor „krasnovorotţî“ —

Împuternicitul Consiliului Afacerilor Religioase în or. Moscova  
şi în regiunea Moscova — (Lişankov)

09.08.1962
Din dosarul penal de arhivă nr. У-12899 „Notă cu privire la «krasnovorotţî»“, f. dos. 431

(v. infra, „Supliment“, p. 361)

Numai Hristos este rădăcina bisericii, care îi hrăneşte, cu puterea învierii, pe toţi cei ce cred în El. 
Numai din această rădăcină toţi luptătorii îşi sorbeau forţa pentru o viaţă biruitoare şi călcau peste 
toată puterea vrăjmaşului!
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3. SUCCESIUNEA DUHOVNICEASCĂ
 

În istoria lui Avraam citim minunatele cuvinte spuse de el fiului său Isaac: „«Fiule... Dumnezeu Însuşi 
va purta grijă de mielul pentru arderea de tot.» Şi au mers amândoi împreună înainte“ (Gen. 22: 8). Arde-
rea de tot era adusă de tata şi de fiul. Nu ei şi-au ales această cale, Dumnezeu îi conducea pe ea.

În capitolul dat, prin exemplul biografiilor slujitorilor din anii ’20 şi ’60, vom elucida cum două gene-
raţii merg împreună şi în acelaşi duh pe calea îngustă.

Slujitorii Consiliului Bisericilor — Gh. K. Kriucikov, N. Gh. Baturin, N. P. Hrapov, B. T. Artiuşcenko, P. F. Zaha-
rov, M. I. Horev etc. —, aleşi şi trimişi de Dumnezeu în apărarea bisericii la începutul anilor ’60, erau, în ge-
neral, copii ai întemniţaţilor pentru Hristos. Taţii I-au rămas fideli Domnului, mergând în închisori, şi fiii, ajun-
gând maturi, au păşit şi ei pe calea suferinţelor. Taţii au trăit prin credinţă, încredinţându-şi familiile în grija 
Domnului, şi copiii au ales şi ei calea credinţei, consacrându-se lui Dumnezeu. Credinţa neprefăcută a părin-
ţilor le-a fost o moştenire binecuvântată: „Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta, şi slava Ta fiilor lor!“ (Ps. 90: 16).

La 20 octombrie 1926 în familia tinerilor creştini Konstantin Pavlovici şi Aleksandra Evdokimovna 
KRIUCIKOV s-a născut al doilea copil — fiul Ghennadi (în total în această familie au fost ulterior 10 copii). 
Minunat este Domnul! Nu voia întâmplării sau o coincidenţă, ci planul lui Dumnezeu s-a descoperit în faptul 
că anume în toamna anului 1926, când, la congresele frăţietăţii, au fost legalizate poziţiile colaborării biseri-
cii cu statul, când puterile întunericului îşi serbau biruinţa, întocmind planul de nimicire deplină a creştinilor 
sinceri, Dumnezeul plin de iubire a binevoit să-i dea viaţă celui pe care l-a ales mai dinainte pentru marea 
Sa lucrare — să devină pentru mulţi ani conducătorul poporului Său şi, timp de 50 de ani ai slujirii sale, să 
zdrobească întăriturile diavolului, să dezrădăcineze păcatul secular al colaborării bisericii cu statul şi să 
înrădăcineze principiile slujirii lui Dumnezeu independente de lume. Nimeni nu ştia şi nici nu putea pre-
supune ce plan înfăptuia Dumnezeu în perioada întunericului disperat care se abătuse peste poporul Lui.

Despre zilele din vechime, când Israel gemea sub jugul robiei egiptene, s-a spus: „Pe vremea aceasta 
s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său“ (Fapt. 
7: 20). Un amănunt important: „pe vremea aceasta“. Şi ce fel de vreme era aceasta? „...S-a ridicat un alt îm-
părat, care nu cunoştea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru, şi a chinuit pe părinţii 
noştri, până acolo ca să-şi lepede pruncii, ca să nu trăiască. Pe vremea aceasta s-a născut Moise...“ (Fapt. 7: 
18-20). Da, vremurile şi hotarele traiului sunt în puterea Celui Preaînalt (Fapt. 17: 26), care Îşi aduce la împli-

nire planurile ascunse: dă viaţă unor oameni de care El are nevoie, îi aşează 
într-un loc ales de El pentru o lucrare destinată de El — spre slava Sa.

La sfârşitul anilor ’20 tatăl lui Ghennadi Konstantinovici KRIUCIKOV — 
Konstantin Pavlovici KRIUCIKOV — era dirijor de cor în biserica de la 
Krasnâe vorota din or. Moscova. La 2 aprilie 1931 fraţii s-au adunat într-un 
apartament, pentru a discuta asupra problemelor bisericeşti, în special 
problema privind acordarea ajutorului necesar familiilor celor întemni-
ţaţi. Pe neaşteptate în apartament au dat buzna lucrătorii OGPU şi i-au 
arestat pe 16 membri ai bisericii, printre care era şi Konstantin Pavlovici.

La vârsta de 28 de ani, conform hotărârii Colegiului OGPU din 20 mai 
1931, el a fost condamnat la cinci ani de detenţie în lagăre de concentra-
re. Împreună cu el au fost condamnaţi încă 25 de membri ai bisericii de 
la Krasnâe vorota. Hotărârea cu privire la luarea măsurilor de reprimare 
glăsuia: «Kriucikov K. P. [...] conform art. 58 pct. 11 al CP al RSFSR, este 
dovedit vinovat că făcea parte din organizaţia contrarevoluţionară a creş-
tinilor krasnovorotţî (17 aprilie 1931)“.

K. P. Kriucikov
(1903-1976)

Gh. K. Kriucikov N. Gh. Baturin N. P. Hrapov B. T. Artiuşcenko P. F. Zaharov M. I. Horev
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(Dosarul nr. Р-27051, f. dos. 71).

„Bine te-am găsit, scumpul meu 
Kostiuşa!

Te salut... la fel şi copilaşii îţi 
transmit salutări. Demult n-am primit 
scrisori de la tine. [...] Îţi comunic că 
am avut de îndurat multe, toţi copi-
ii au bolit de rujeolă (cori — Nota 
red.). Acum toţi se însănătoşesc, 
de-acum aleargă toţi... dar a mu-
rit bucuria mea — Nadiuşa. Ea n-a 
putut suporta rujeola şi pneumonia. 
A murit la 19 iulie la miezul nopţii. 
Mult am avut de suferit cu ea, dar 
aşa este planul lui Dumnezeu şi tre-
buie să mă smeresc, deşi mi se rupe 
inima de durere... Nu te întrista nici 
tu, întăreşte-te în El, bucură-te oriun-
de şi în orice timp. Ţi-am trimis un 
colet cu pesmeţi şi puţin zahăr... — 
Şura“.  (22.07.1933)

Iată componenţa familiei lui 
Konstantin Pavlovici la momen-
tul arestării lui: soţia — Aleksan-
dra Evdokimovna (26 de ani) şi 
patru copii de vârstă preşcolară: 
fiica Valentina — 6 ani, Gen-
nadi — 4,5 ani, Iuri — 3 ani, 
Boris — 1,5 ani. Curând după 
arestare s-a născut fiica Nadea. 
Konstantin Pavlovici şi-a suferit 
termenul de 5 ani în lagărul din 
or. Potma. În ajunul eliberării 
micuţa Nadea a decedat. În ar-
hiva familiei s-a păstrat o scri-
soare, în care Aleksandra Evdo-
kimovna îi comunică soţului de-
spre moartea fiicei şi îl mângâie:

Mandatul de arestare a fost semnat de Locţiitorul Preşedintelui OGPU — Ghenrih Iagoda. În operaţia 
de lichidare a bisericii de la Krasnâe vorota au fost încadraţi conducători ai OGPU de rang foarte înalt.

(f. dos. 316)
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În anii aceia familia îndura foame, copiii se bucurau de orice bucăţică de pâine în plus. Credincioşii 
compătimitori, care locuiau unii la Moscova, alţii în suburbia Moscovei, i-au luat la ei să-i crească pe copiii 
mici ai lui Konstantin Pavlovici. Această perioadă a vieţii a devenit o şcoală binecuvântată a Domnului, în 
care Tatăl Ceresc îl pregătea pe cel care avea să răspundă fără rezerve la chemarea Duhului Sfânt şi să 
stea în spărtură pentru a apăra lucrarea lui Dumnezeu! 

În 1936, după întoarcerea din detenţie, lui Konstantin Pavlovici nu i s-a permis să locuiască la Moscova, 
i s-a refuzat vizarea şi familia a fost nevoită se pribegească găsindu-şi adăpost la creştinii temători de Dum-
nezeu. Aici era planul lui Dumnezeu. Mulţi întemniţaţi ai bisericii de la Krasnâe vorota, cărora li se permi-
sese să se stabilească la Moscova după executarea termenului, în toamna anului 1937 au fost arestaţi din 
nou şi împuşcaţi. În acele zile de prigoane cumplite familia lui K. P. Kriucikov se afla în Turkmenia îndepăr-
tată, sub ocrotirea Celui Preaînalt. Domnul l-a păstrat pe tata pentru a le purta grija duhovnicească copiilor.

Abia în vara anului 1955 Konstantin Pavlovici s-a întors să locuiască la Moscova şi a fost numit dirijor 
secund al corului din biserica centrală. În timpul acela lui Ghennadi Konstantinovici i s-a propus să-şi 
facă studiile la cursurile biblice în Anglia în componenţa unui grup de tineri cursanţi, dar în curând el 
a aflat că accesul la aceste studii i se va oferi numai după acordul de a colabora cu KGB, lucru la care 
se străduiau să-l atragă angajaţii acestor organe şi lucrătorii centrului duhovnicesc al VSEHB. Ghennadi 
Konstantinovici îşi amintea:

Domnul mi-a descoperit că în biserică nu se poate face nimic fără controlul din partea celor 
din exterior. Anume prin faptul că slujitorii oficiali mă îndemnau să colaborez cu organele secrete, 
Dumnezeu mi-a dezvăluit taina vieţii reale a lucrătorilor VSEHB. Şi din timpul acela am început 
să conştientizez tragedia frăţietăţii. Apoi am cercetat tot mai mult această chestiune, am analizat-o. 
Astfel acumulam experienţă şi mă apuca groaza de starea în care se afla frăţietatea. Deja atunci 
slujitorii bisericilor, chiar şi diaconii, fără a mai vorbi de lucrătorii centrului VSEHB — toţi absolut 
aveau legături cu organele KGB. Deci erau trădători de sute de ori mai inveteraţi decât Iuda. Şi de 
aceea Domnul îi lepădase demult.

În acele zile de grea cumpănă, ca nicicând mai înainte, mi-am dat seama în mod deosebit că 
Domnul nu poate să apere poporul Său, în care sunt răspândite asemenea principii extrem de pă-
cătoase ale slujirii. Gândul: „cum să-L întoarcem pe Dumnezeu?“ mă ducea la ideea congresului. 
După ce ne vom pocăi, după ce ne vom curăţa, după ce ne vom smeri, Domnul Se va întoarce la 
noi. Iar dacă El va fi cu noi, atunci va lucra puterea Lui atotbiruitoare şi „orice armă făurită îm-
potriva ta va fi fără putere...“ (Is. 54: 17). Dar cum să introducem acest mod de gândire în poporul 
lui Dumnezeu? Nu putem zice: «Noi suntem mai buni decât VSEHB». A proceda astfel e o impostură. 
Toate problemele fundamentale se pot rezolva numai la soborul general al moştenirii Domnului, la 
adunarea tuturor slujitorilor — atât a celor care s-au abătut de la adevărul evanghelic, dar mai 
sunt la putere, cât şi a celor care veghează. Deci, E NEVOIE DE CONGRES! 

3.1.1. Restabilirea principiilor pierdute

În 1961, sub conducerea lui Ghennadi Konstantinovici, a fost înfiinţat Grupul de iniţiativă pentru con-
vocarea Congresului unional al bisericii CEB, apoi Comitetul organizatoric, al cărui scop principal era che-
marea la convocarea Congresului întregii biserici a CEB (a adunărilor înregistrate şi a celor neînregistrate) 
pentru a rezolva la el problemele duhovniceşti de importanţă vitală — curăţarea şi sfinţirea, unitatea 
întregii biserici în baza curăţării.

Comitetul organizatoric Îl roagă pe Domnul să ne trimită binecuvântări, puteri, capacităţi şi în-
ţelepciune de sus pentru realizarea acestei lucrări enorme, dorind să ne păstrăm curaţi şi credincioşi 
faţă de Dumnezeu până la sfârşit şi îi roagă pe toţi copiii lui Dumnezeu să susţină munca Comite-
tului organizatoric în rugăciuni şi prin participare personală, având credinţă că toată biserica va 
ajunge, cu ajutorul Domnului, la curăţare şi orânduire Dumnezeiască spre binele întregului popor al 
lui Dumnezeu şi spre slava Lui.  (Consfătuirea lărgită a Comitetului organizatoric din 3 iunie 1962)

Domnul vede necazul nostru, e gata să binecuvânteze Biserica Sa preaiubită, dar atâta timp 
cât păcatul e în biserică, El ne dă o singură poruncă: „Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă!...“ (Is. 1: 16).

Iată de ce scopul principal al tuturor celor care au fost însărcinaţi, prin îndurarea lui Dum-
nezeu, cu o asemenea slujbă a devenit: a ajunge, cu puterea lui Dumnezeu, cu participarea tuturor 
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sfinţilor, la curăţia Bisericii lui Hristos şi la unitatea cu toţi sfinţii conform învăţăturii lui Isus Hristos 
(1 Tes. 4: 7; Ioan 17: 21-22), făcând nu pe placul oamenilor, ci pe placul lui Dumnezeu prin Isus Hristos.

Acesta, preaiubiţilor, este scopul principal al bisericii CEB în momentul de faţă! Iată ce vrea 
Dumnezeu! Începând această lucrare, ne-am pus întrebarea: pe ce cale trebuie să mergem spre a ne 
atinge scopul? Potrivit învăţăturii lui Hristos, înţelepciunea de sus constă în a atinge scopul sfânt 
pe căi curate. De aceea s-a şi hotărât să mergem pe calea care,

în primul rând, ar fi curată şi plăcută lui Dumnezeu (Osea 14: 9);
în al doilea rând, ar fi legitimă şi deschisă faţă de stat (Dan. 6: 22);
în al treilea rând, să fie o cale pe care să poată merge întreaga biserică, deoarece tindem spre 

curăţia şi unitatea tuturor copiilor lui Dumnezeu (Efes. 4: 3-6);
şi în al patrulea rând, să fie, pe cât se poate din partea noastră, calea cea mai nedureroasă şi 

mai paşnică (Rom. 12: 18).
Pe o astfel de cale, care ar corespunde tuturor cerinţelor expuse mai sus, trebuia să mergem 

spre congres, pentru a cărui pregătire a şi fost ales Grupul de iniţiativă din rândurile slujitorilor 
Bisericii (Fapt. 15: 6).     (Comitetul Organizatoric, 22 septembrie 1962)

Preaiubiţilor! Înţelegând că Domnul vine după Mireasa Lui — Biserica —, care trebuie să fie 
sfântă, fără prihană şi fără vină înaintea Lui, simţim îndemnul Duhului de a ne adresa încă o dată, 
din dragoste pentru frăţietatea noastră, cu apelul de a porni în mod hotărât pe calea curăţării de 
orice întinare a trupului şi a duhului şi de legătura păcătoasă cu lumea, după cum a spus Domnul 
poporului Său: „...Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă... nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă 
voi primi“ (2 Cor. 6: 17).

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că poporul Israel a devenit sfânt pentru Domnul numai când, 
după porunca Lui, a ieşit cu totul din ţara Egiptului, fără să lase „o unghie“ măcar (Ps. 114: 1-2). 
Şi nici după acest exod nu trebuia să aibă nimic comun cu popoarele străine, căci orice legătură 
cu străinii era un mare păcat, care provoca mânia lui Dumnezeu şi ei pierdeau binecuvântările 
Lui, erau biruiţi de vrăjmaşi. Aflându-se în robie, îşi recunoşteau păcatul şi strigau în rugi către 
Domnul: „Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce Te mânii pe turma păşunii 
Tale? ...Îndreaptă-Ţi paşii spre aceste locuri pustiite fără curmare! Vrăjmaşul a pustiit totul în lo-
caşul Tău cel sfânt. Potrivnicii Tăi au mugit în mijlocul Templului Tău; şi-au pus semnele lor drept 
semne“ (Ps. 74: 1, 3-4). Aşa se întâmpla cu Israel când încălca poruncile lui Dumnezeu.

„Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim 
după lucruri rele, cum au poftit ei“ (1 Cor. 10: 6).

(Apelul Comitetului organizatoric către toate bisericile CEB, 13 august 1963).

Comitetul organizatoric efectuează şi e plin de hotărârea să efectueze şi mai departe curăţarea 
bisericii şi restabilirea orânduirii evanghelice în ea în ceea ce priveşte separarea ei de stat şi unirea 
tuturor credincioşilor de credinţă evanghelico-baptistă atât din bisericile înregistrate, cât şi din cele 
neînregistrate într-o frăţietate unică în Hristos, cu un statut unic — Evanghelia.

Anume această sarcină a curăţării bisericii CEB, pe care acum statul, contrar legii, vrea s-o 
zădărnicească cu orice preţ, ne obligă să ne adresăm Dumneavoastră făcând o analiză mai profundă 
a stării bisericii CEB din ţara noastră, stare a lipsei de drepturi necesare şi legitime.

Facem lucrul acesta numai dată fiind necesitatea, deoarece atingând problemele interne ale bi-
sericii şi mustrându-i pe slujitorii ce s-au lepădat de adevăr, atingem involuntar şi organele puterii, 
care s-au infiltrat în biserică şi au intrat în cea mai strânsă legătură ilegală cu ea. Căci e absolut 
imposibil a te referi la unii fără a-i atinge pe ceilalţi, fiindcă slujitorii ce s-au abătut de la adevăr 
s-au unit cu reprezentanţii puterii lumeşti.

Congresul pentru care mijlocim trebuie să soluţioneze problemele pur bisericeşti şi să lichideze 
totodată legătura ilicită a statului cu biserica.

(Memoriul Comitetului organizatoric adresat lui N. S. HRUŞCIOV, 13 august 1963)

În ţara noastră Biserica Domnului, Trupul Lui, îndură acum suferinţe pentru că i-a exclus pe 
membrii renumiţi, ca acţiunile lor de destrămare a întregii biserici să fie oprite. Nimeni nu se bu-
cură, este durerea noastră. Şi totuşi, dacă, din compătimire faţă de slujitorii care s-au abătut de la 
învăţătura Domnului, am dori, ca Moise sau ca apostolul Pavel (Exod. 32: 32; Rom. 9: 3), să fim 
noi înşine şterşi din Cartea vieţii sau despărţiţi de Hristos, tot ar fi imposibil să schimbăm voia lui 
Dumnezeu, căci El nu este un om, ca să-Şi schimbe hotărârea, şi El ne-ar răspunde cum a răspuns 
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la rugăciunea lui Moise: „Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din cartea 
Mea... în ziua răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!“ (Exod. 32: 33-34).

Dumnezeu ne spune prin apostolul Pavel: „Dacă nu iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hris-
tos, să fie anatema! "Maranata"...“ [adică: să fie excomunicat] (1 Cor. 16: 22).

Şi încă: oricine „ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am 
propovăduit-o noi, să fie anatema!“ (Gal. 1: 8). […]

După fiece curăţare de felul acesta, mlădiţele Domnului aduc mai mult rod şi primesc, ca rezul-
tat, putere de viaţă din binecuvântările Lui îmbelşugate. Deja acum se văd roadele trezirii bisericii 
CEB din ţara noastră, ceea ce umple de bucurie inimile tuturor copiilor credincioşi ai lui Dumnezeu.

(Procesul-verbal nr. 7a)
 
3.1.2. Binecuvântat pentru suferinţe

În 1961 Konstantin Pavlovici Kriucikov şi-a binecuvântat fiul „să primească cununa de martir în lup-
ta pentru curăţia bisericii“. Menţionează acest amănunt împuternicitul Consiliului Afacerilor Religioase 
în or. Moscova şi în regiunea Moscova:

Activitatea „rascolnicilor“

În anul 1961 în or. Moscova şi în regiunea Moscova s-a răspândit zvonul că tineretul baptist 
depune eforturi colosale pentru a-şi crea centrul lor religios. Împuternicitul Consiliului le-a recoman-
dat în repetate rânduri conducătorilor asociaţiei religioase de la Moscova să-i cheme la disciplină 
pe sectanţii care produc această tulburare. La început conducătorii asociaţiei n-au dat însemnătate 
purtării tinerilor sectanţi şi ziceau: „Tinerii baptişti sunt plini de entuziasm spiritual, toţi se avântă 
să predice Cuvântul lui Dumnezeu. Bineînţeles că îi vom invita la convorbire şi, la un ceai, îi vom 
îndruma pe calea adevărată“.

Urmărind purtarea tinerilor sectanţi, s-a constatat că în această mişcare s-au încadrat activ: 
ajutorul de dirijor al corului de la Moscova, Kriucikov K. P., fost antimilitarist, adept al mişcării 
creştinilor „krasnovorotţî“, tatăl lui Ghennadi şi al lui Iuri, care sunt conducătorii şi organizatorii 
rascolnicilor. [...] 

În convorbirile cu împuternicitul Consiliului, Kriucikov K. P. a subliniat cu o mândrie deose-
bită că fiii lui Îi slujesc cu râvnă Tatălui ceresc şi nu recunosc destinul pământesc: „Peste ei s-a 
coborât harul ceresc, ca să preamărească Numele Mântuitorului; eu i-am educat astfel şi nu e 
nimic rău aici!“ Kriucikov-tatăl nu şi-a ascuns nici convingerile sale pacifiste: „Pentru această 
cauză eu am suferit în anii ’20. Poate că şi copiii mei vor primi cununa de martir în lupta pentru 
curăţia bisericii“.

În una din primele lor epistole, Kriucikov şi Prokofiev scriau: „Dacă noi vom împărtăşi soarta 
lui Ioan Botezătorul sau a lui Ştefan, nu vă mâhniţi, căci Domnul va trimite în locul lui Ioan Bote-
zătorul oameni asemenea apostolilor, iar în locul lui Ştefan va ridica din rândurile noastre sauli...“ 
În august 1962 Prokofiev a fost condamnat la detenţie. Ghennadi Kriucikov a rămas în libertate şi 
a desfăşurat o activitate şi mai furtunoasă. [...] Aproape în toate epistolele, credincioşilor li se pro-
punea să susţină grupul de iniţiativă (pe rascolnici) cu post şi rugăciune: „Iar dacă cineva dintre 
dumneavoastră nu ne susţine, asemenea oameni să ştie: «Dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea 
vor veni din altă parte... şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri»“ [...]

Împuternicitul Consiliului AR în Moscova şi regiunea Moscovei — (E. Lişankov)
7 februarie 1964

(„Dare de seamă informativă“, AMCM, fond 3004, inv. 1, dos. 81, f. 27-34)

În 1970 Împuternicitul în regiunea Tula, A. Krapivin, cerea, într-o discuţie cu Gh. K. Kriucikov, să fie 
dizolvat Consiliul Bisericilor şi totodată i-a propus: „Sunteţi tânăr încă, toată viaţa vă este înainte şi, dacă 
veţi dizolva «consiliul bisericilor», iar dumneavoastră personal veţi lua o poziţie dreaptă, atunci gândesc 
că nu veţi rămâne fără vreun post vrednic în religie. Puteţi fi ales conducător al bisericii şi la Tula, şi în 
alte oraşe...“ Neînvoirea slujitorului de a-şi aranja bine viaţa personală pe contul cedărilor păcătoase lumii 
a devenit cauza noii lui vieţi în ilegalitate. Ocrotit de Domnul, el a scăpat de arestare pentru a continua 
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Fraţii de sânge şi de credinţă (1963):
Ghennadi Konstantinovici şi Iuri Konstantinovici

lucrarea Domnului în conspirativitate, ca cei din 
exterior să nu biruie Biserica Domnului pe ca-
lea substituirii conducerii cu slujitori concilianţi, 
prin care, în anii ’70, au vrut să ducă frăţietatea 
pe calea înregistrării autonome. Ghennadi Kon-
stantinovici şi-a consacrat anii trăiţi unei munci 
pline de jertfire şi a stat la straja casei Domnu-
lui până în ultima zi a vieţii! Jertfa lui n-a fost 
zadarnică: peste 45 de ani slujirea Grupului de 
iniţiativă pentru curăţarea bisericii, începută în 
1961 cu susţinerea credincioşilor CEB, s-a trans-
format în mişcarea Uniunii Internaţionale a Bi-
sericilor CEB cu Statut, Mărturisire de credinţă 
şi slujire independentă de lume, întrunind pes-
te 70 000 de membri din 17 state.

3.1.3. Jertfa celor neprihăniţi nu este zadarnică

Când vâltoarea persecuţiilor a pustiit bisericile din capitala ţării ateiste, se părea că biserica nu va 
putea să se ridice niciodată din ruine. Însă, „dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, 
rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod“ (Ioan 12: 24). Multe seminţe bune au căzut în pământ. 
Puteau ele să rămână singure, fără rod?

În 1961 un grup nu prea mare de credincioşi de la Moscova a pornit pe calea curăţării şi sfinţirii şi, în 
numărul multor altor biserici, a susţinut slujirea duhovnicească a Consiliului Bisericilor CEB. Biserica prigoni-
tă a căpătat libertatea în Hristos şi independenţa de lume şi, deşi a fost nevoită să se adune prin păduri, 
să îndure urmăriri, maltratări, împrăştierea adunărilor, amenzi, percheziţii, detenţie, i-a rămas totuşi credin-
cioasă Domnului. În anii ’60 Konstantin Pavlovici Kriucikov a fost ales evanghelist al bisericii. A fost un 
slujitor bun şi credincios Domnului. În biserica de la Moscova au fost 15 întemniţaţi (anii 1961-1988): 11 fraţi 
şi 4 surori. Termenul comun al întemniţării lor este 45 de ani privaţiune de libertate. 4 surori au muncit 
în editura „Hristianin“. Această slujire se făcea în taină. Nu sunt oare acestea răsăriri minunate a ceea ce 
a fost semănat cu credinţă şi cu lacrimi în anii ’20-’30? Prigonitorii au declarat nu o dată: „Nu vom îngădui 
existenţa bisericii neînregistrate în capitala Statului sovietic“. Această tactică a lichidării bisericii neînregistra-
te de la Krasnâe vorota, începută în anii ’20 ai secolului trecut, se menţine până în zilele de azi cu privire 
la biserica de la Moscova din componenţa frăţietăţii UIB CEB. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, biserica 
nu s-a abătut de pe calea îngustă şi, pe data de 1 aprilie 2007, a avut o zi de sărbătoare: şi-a deschis uşile 
o nouă casă de rugăciune pe bulevardul Petrovski şi biserica s-a adunat să înalţe rugăciuni de mulţumire 
Domnului pentru acest lăcaş. La adunarea solemnă a răsunat cuvântul scumpului îndrumător Ghennadi 
Konstantinovici, în care el şi-a împărtăşit trăirile sufletului din cei 50 de ani de slujire.

„Aşteptam cu bucurie ziua când biserica de la Moscova avea să intre în această casă şi să o con-
sacre Domnului. Astăzi Dumnezeu, ca şi în orice vreme, «nu locuieşte în temple făcute de mâini», 
ori, cum se zicea în vechea Rusie: «Бог не в брёвнах, а в рёбрах»*. Templele făurite de mâini ome-
neşti sunt zidite şi dărâmate, Dumnezeu însă caută şi astăzi un loc în inima omului şi îi vede pe cei 
care se străduiesc din toate puterile să trăiască sfânt. «Fiule! Dă-Mi inima ta!» — zice Duhul Sfânt.

«A consacra» înseamnă a da. «A sfinţi» înseamnă a face sfânt. Dumnezeu nu are nevoie de 
o jertfă cu vreun cusur. Ce-I vom da Domnului dacă inima nu ne este sfinţită? Sfinţirea are loc prin 
pocăinţă, prin Sângele lui Hristos. De aceea mai întâi trebuie să ne sfinţim pe noi şi tot ce avem: 
soţia, copiii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu putem fi ucenicii lui Hristos dacă nu ne vom urî 
viaţa. Dacă firea ta pământească îţi este sfetnic, atunci eşti cel mai sărac om, pentru că sfetnicul tău 
este cel mai rău dintre toţi care există. Adevărata plinătate a vieţii în Hristos începe atunci când ne 
eliberăm de sub robia firii şi suntem cârmuiţi de Duhul — aceasta e o viaţă de biruinţă şi de binecu-
vântări! Au trecut 15 ani de când ne-am eliberat de dominaţia ateistă. Ne uităm la urmele bunăvoinţei 
lui Dumnezeu şi vedem că El, cu atotputernicia Sa, a făcut lucruri măreţe! Lucrul cel mai îngrozitor 

* «Бог не в брёвнах, а в рёбрах» — joc de cuvinte, ce vrea să însemne: „Dumnezeu nu e între bârne (pe atunci 
în Rusia lăcaşurile sfinte se zideau îndeosebi din lemn), ci între coaste“, adică în inima omului.
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era că regimul ateist s-a strecurat până la ceea ce ne e mai scump — până la părtăşia noastră cu 
Dumnezeu — şi ne-a lipsit de ea. Biserica, în persoana prezbiterilor superiori ai VSEHB, a intrat în 
slujba ateismului. De aceea în anul 1961 le-am scris o epistolă şi am spus că biserica nu va face mai 
departe nici un pas în întâmpinarea ateismului, ea va păşi pe calea sfinţirii. Noi am scris: «[...] As-
cultând de îndemnul Duhului Sfânt, nu ne-am sfătuit cu carnea şi cu sângele, ci am pornit pe calea 
scoaterii la iveală a păcatului şi a înlăturării păcatului, care dăduse naştere urmărilor dezastruoase 
pentru biserica noastră». Ne putem elibera de păcat numai prin pocăinţă. Atunci începe să lucreze în 
noi Sângele lui Hristos, depăşind toate obstacolele, şi ne face mai albi decât zăpada. Omul curăţat e 
plăcut înaintea lui Dumnezeu. Noi am trecut prin sfinţire şi Dumnezeu a săvârşit minunea eliberării 
noastre. El i-a spus ateismului: Destul! «Până aici să vii, să nu treci mai departe» (Iov 38: 11). Iată 
de ce de 15 ani deja şi-a încetat existenţa puterea ateistă mondială. Dată fiind o asemenea înar-
mare a suprastatelor cu arme atomice, noi am fi plâns până acum cu lacrimi de sânge şi ne-am fi 
căutat fără succes rudele pe undeva prin necropole ori morminte comune — iată în ce s-ar fi putut 
transforma toate. Dar, la rugăciunea sfinţilor, Domnul a ocrotit ţara noastră de această nenorocire 
şi ne-a izbăvit în chip minunat de sub puterea ateismului fără nicio împuşcătură, fără răscoale! Câte 
a îndurat biserica timp de 45 de ani! Dar, prin mila lui Dumnezeu, a rezistat! Acum Dumnezeu le-a 
interzis tuturor puterilor întunericului să-i pricinuiască vreun rău bisericii.

Epistolele noastre erau cifrate pentru lume şi pentru diavolul, ei nu puteau descifra ce înseamnă 
«nu ne-am sfătuit cu carnea şi cu sângele».... În anul 1961 fiecare creştin trebuia să aleagă: să intre 
în lupta cu păcatul sau nu? Va rezista oare firea pământească presiunii prigoanelor? Va merge oare 
ea la închisoare sau nu va merge? Va dori să stea la amvon într-o casă de rugăciune autorizată ori 
va accepta să stea la închisoare neavând nicio speranţă de eliberare? În general, fraţii din Consiliul 
Bisericilor porniseră la luptă fiecare individual şi la o jertfire de sine individuală. Noi eram gata să 
murim fiecare în singurătate şi nu ne aşteptam la o asemenea biruinţă măreaţă, pe care ne-a dat-o 
Domnul, căci ea era tăinuită de Dumnezeu. Noi nu puteam şti lucrul acesta. În ceruri fusese luată 
hotărârea şi nimeni dintre puternicii lumii acesteia nu s-a putut opune biruinţei Dumnezeieşti! Aşa 
este Domnul nostru!

Timp de 45 de ani niciodată nu ne-am pus nădejdea în darurile din milă ale lumii acesteia, 
fiindcă pentru toate casele de rugăciune pe care ni le-ar fi dat, lumea ne-ar fi luat ceea ce avem 
mai scump — sufletele noastre.

Domnul ne încerca, închisorile şi lagărele ne erau însoţitori permanenţi. Dar anume acolo se că-
lea frăţietatea lui Hristos. Credinţa încercată e întotdeauna mai tare şi mai înaltă, numai dacă nu ne 
eschivăm de la suferinţe şi nu căutăm căi proprii. Poate, va veni timpul când nu va rămâne aici piatră 
pe piatră şi ni se vor cere şi sufletele, dar şi atunci trebuie să dăm dovadă de credincioşie. Iar acum 
trebuie să spunem: «Doamne, Îţi întoarcem ceea ce ne-ai dat şi adăugăm şi inimile noastre spre o veş-
nică întrebuinţare», şi atunci vom vedea încă multe minuni, pe care le va face El în locul acesta...“

1 aprilie 2007, or. Moscova Bd. Petrovski 19/2
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3.2.1. Nikolai Gheorghievici Baturin (1927-1988)

N. Gh. Baturin a fost secretarul Consiliului Bisericilor CEB (1979-1988), răs-
punzător de Secţia de evanghelizare a CB CEB, a suferit mulţi ani în închisori 
pentru Numele Domnului.

Tatăl dumnealui, Gheorgi Stepanovici, a venit la credinţă în 1920, în timpul 
serviciului militar. Vizitând odată biserica de la Novosibirsk, în inima lui s-au în-
tipărit cuvintele Evangheliei: „Sângele lui Isus Hristos ne curăţeşte de orice pă-
cat“. Prin cunoaşterea lui Hristos cel răstignit el a căpătat iertarea păcatelor şi 
a fost renăscut pentru o viaţă nouă. Avea pe atunci 20 de ani. Curând, pentru 
noile convingeri, a fost exilat în ţinuturile de dincolo de lacul Baikal la tăierea 
pădurilor. El a fost ales conducător al comunităţii de la Ilansk.

În anul 1930 a fost exilat în nordul Siberiei pe un termen de 5 ani. La mo-
mentul arestării lui Gheorgi Stepanovici fiul Nikolai împlinise trei ani.

Iată mărturia lui Nikolai Gheorghievici:
„În toamna anului 1935 în pridvorul care ducea spre bucătăria grădiniţei de copii a apărut mult aşteptatul 

nostru tată! «A venit tata!» — exclamă mama bucuroasă. Eu stăteam plin de uimire: oare acesta să fie tata, 
pe care l-am aşteptat atât de mult? Dar bucuria întâlnirii a fost scurtă. După sărbătoarea Paştelui, noaptea, 
în ajunul zilei de 28 aprilie anul 1936, lucrătorii GPU au făcut percheziţie şi i-au prezentat lui Gheorghi Ste-
panovici mandatul de arestare. «Sunteţi arestat! Urmaţi-ne!» — i-au ordonat oaspeţii nepoftiţi. «Permiteţi-mi 
să mă rog, să-mi iau rămas bun de la familie». — «Rugaţi-vă, numai nu mult». Pentru ultima dată Gheorghi 
Stepanovici a îngenuncheat în cercul familiei şi a încredinţat-o în mâinile Domnului“.

La 15 iulie 1936 Gh. S. Baturin a fost condamnat la 3 ani detenţie în lagăre în numărul a opt slujitori 
şi predicatori activi ai bisericii de la Krasnoiarsk. 

În 1937-1938, în baza ordinului nr. 00447 pct. 6 din 30.07.’37, în locurile de detenţie s-a desfăşurat 
operaţia de lichidare „din lagăre şi închisori a celor mai active elemente antisovietice din numărul [...] acti-
viştilor sectanţi, al clericilor“. Gheorghi Stepanovici, ca slujitor al bisericii, a nimerit în numărul celor sortiţi 
morţii. La 12 martie 1938, prin Hotărârea troicii UNKVD din regiunea Novosibirsk, 156 de deţinuţi au fost 
condamnaţi la împuşcare. Printre ei era şi Gheorghi Stepanovici Baturin.

De o perioadă nespus de scurtă — doar două săptămâni — a fost nevoie pentru a încheia procesul  
unui lot de 156 de întemniţaţi şi deja peste 20 de zile după arestare, la 17 martie 1938, a executa în gra-
bă sentinţa. Dosarul păstrează 156 de hotărâri ale troicii cu privire la împuşcare, 156 de acte cu privire la 
executarea sentinţei. Iar la 9 iunie 1956 Tribunalul militar din Regiunea militară Siberia i-a reabilitat pe toţi 
post-mortem „din lipsă de dovezi a vinii lor“.

Notă informativă de la arhivă:
„Baturin Gheorgi Stepanovici (1899-1938), originar din s. Ust-Batai, ţinutul Krasnoiarsk, domiciliază la 

Krasnoiarsk, „slujitor al bisericii evangheliştilor“. Executându-şi pedeapsa la Mina Temir-Tau din lagpunctul* 
Ahpunsk, a fost arestat din nou la 28 februarie 1938. Baturin Gh. S. a fost acuzat fără temei că era membru 

al organizaţiei contrarevoluţionare insurecţi-
onal-teroristă, făcea propagandă în mijlocul 
deţinuţilor. La 12 martie 1938 troika din re-
giunea Novosibirsk l-a condamnat, pe baza 
art. 58 pct. 2, 8, 9, 10, 11 al CP al RSFSR, la 
împuşcare. În dosarul de arhivă datele cu pri-
vire la locul împuşcării şi înhumării lipsesc“.

* Lagpunct sau lagăr-ocnă — un lagăr 
mai mic şi situat la o mare depărtare de 
cel de bază, în care deţinuţii erau supuşi 
la muncă silnică (de obicei, erau alese cele 
mai grele şi insuportabile lucrări, în fiece 
lagăr munca era deosebită) şi cu un regim 
alimentar redus. În lagpuncte erau trimişi, 
de regulă, cei incorigibili, condamnaţii din 
motive religioase, cei care nu voiau să de-
vină denunţători etc.
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3.2.2. Depoziţii ale anchetatorilor

În anul 1955 a început procesul de reabilitare a celor condamnaţi fără vină şi foştii anchetatori depu-
neau mărturii „privind împrejurările intentării, în 1938, a procesului de acuzare a 156 de deţinuţi care se 
aflau în Siblag (reţeaua de lagăre Siberia a NKVD — Nota trad.) şi despre metodele anchetării:

„În procesul anchetei penale conducerea secţiei a III-a a ordonat să se facă actele de 
anchetă încălcând normele Codului de procedură penală şi eram nevoiţi să îndeplinim aceste 
dispoziţii. În caz de refuz de a împlini aceste indicaţii, am fi fost supuşi represiunilor. Ştiu că 
arestaţii stăteau în picioare ore în şir în timpul interogatoriilor. O vedeau toţi, inclusiv locţi-
itorul procurorului regiunii militare de frontieră şi al trupelor din interior. În acea perioadă 
arestările se făceau fără sancţiunea procurorului. Chiar lucrătorii Siblag-ului NKVD erau 
arestaţi în baza unor certificate“ (f. dos. 76).

„...Toţi acuzaţii erau pregătiţi pentru interogatoriu şi, în timpul convorbirii, începeau îndată 
să declare. Până la interogatorii ei se aflau în baraca arestaţilor care erau sub anchetă pe-
nală în secţia lagărului din Mariinsk. În această baracă intra numai locţiitorul şefului secţiei 
a III-a, P., şi şeful unităţii a III-a a secţiei lagărului din Mariinsk, numit K. Ei îi pregăteau pe 
arestaţi de interogatorii.

De regulă, în acea perioadă, din indicaţiile conducerii secţiei, anchetatorii încălcau le-
galitatea şi era imposibil să împiedici aceste încălcări. Ţin minte, împuternicitul operativ al 
Siblag-ului NKVD, S., i-a comunicat în scris procurorului despre încălcările legalităţii sovietice. 
Din această cauză el a fost arestat, iar apoi împuşcat şi s-a comunicat lucrătorilor Siblag-ului 
NKVD. După acest caz nimeni nu se mai plângea de nimic. Eu personal eram învinuit de la-
şitate şi de liberalism faţă de contrarevoluţionari“ (f. dos. 82).

„În realitate cauza fiecărui arestat se încheia timp de 24 de ore. Ea consta din hotărârea 
privind alegerea măsurii de reprimare şi formularea acuzării, procesul-verbal al interogatoriu-
lui inculpatului şi procesul-verbal cu privire la terminarea anchetei penale.

Înainte de a face declaraţii prin care «îşi recunoşteau vina» în prezenţa anchetatorului, 
acuzaţii erau prelucraţi şi pregătiţi în prealabil de anchetă încă în celulă atât prin închide-
rea acolo a unor persoane corespunzătoare, cât şi prin lucrătorii conducători ai Siblag-ului. 
Dacă acuzatul nu era «pregătit» îndeajuns de interogatoriu, atunci declaraţiile de recunoaştere 
a culpei erau smulse de la el direct în timpul interogatoriului. Lucrătorii operativi scriau pro-
cesul-verbal al interogatoriului numai atunci când acuzatul făcea declaraţii «recunoscându-şi 
vina», pentru celelalte chemări la interogatorii nu se întocmeau procese-verbale“ (f. dos. 151-154).

„Mai-marii noştri declarau: «Treaba voastră e să îndepliniţi ordinul, pentru toate celelalte 
răspundem noi». La sosirea în secţia Ahpunsk nouă, lucrătorilor de rând, ni s-au dat schemele 
proceselor-verbale ale interogatoriilor (în aceste scheme erau date întrebările şi răspunsurile), 
iar pe acuzat ni-l dădeau atunci când el era gata deja să declare, să-şi confirme activitatea 
antisovietică în lagăr. În acest mod anchetatorii sau lucrătorii operativi puteau să perfecteze 
procesele-verbale ale interogatoriului pentru câteva persoane pe zi. Dacă lucrătorul perfecta 
puţine procese-verbale pe zi, el devenea obiectul persecuţiilor.

Trebuie să explic de ce n-am refuzat să îndeplinesc directivele contrare legii ale condu-
cătorilor mei. Dintr-un motiv foarte simplu: lucrătorul nostru S. a încercat să pună, înaintea 
procuraturii militare de la Novosibirsk, problema privind caracterul ilicit al anchetărilor şi, 
ca urmare, în aceeaşi noapte a fost arestat, iar peste 17 zile a fost împuşcat ca spion ş.a.m.d. 
Puteai oare, în genere, în acei ani să găseşti vreo legalitate? Cine erau cei care luau parte 
la anchetare? În timpul acela lucrau multe persoane din numărul cekiştilor întemniţaţi, erau 
încadraţi în această treabă şi lucrătorii păzii militarizate“ (f. dos. 89-92).

Aceste mărturii ale foştilor anchetatori s-au aşternut pe hârtie peste 20 de ani după împuşcări. Aceşti 
oameni erau doar împlinitori ai ordinelor. Aşa a fost în toate vremurile. Împăratul Irod a poruncit să i se taie 
capul lui Ioan Botezătorul şi ostaşul a executat supus ordinul — a adus capul prorocului pe o farfurie. Omul 
care se află sub jurământ este cel mai lipsit de libertate, căci ordinul şefului e lege pentru subaltern. Libere 
erau jertfele lor, creştinii, care aveau credinţă că cel ce crede în Isus Hristos, chiar dacă va fi murit, va trăi 
şi de aceea mergeau în întâmpinarea morţii rugându-se pentru prigonitori, pentru biserică, pentru familie.
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În 1938 „operaţia de lichidare a duşmanilor poporului“ s-a încheiat şi anchetatorii au fost învinuiţi de „în-
călcarea legalităţii socialiste“. Mulţi dintre ei au avut de împărtăşit ceea ce săvârşiseră ei înşişi cu cei nevinovaţi.

3.2.3. O soartă fericită

În 1945 Nikolai Gheorghievici a încheiat legământ cu Domnul. În 1949, pentru participare activă la 
munca în mijlocul tineretului, a fost arestat. Iată amintirile dumnealui despre acele timpuri:

„După război comunitatea din Krasnoiarsk, datorită afluenţei de tineret şi de studenţi, s-a mărit până la 
300 de membri şi a întrecut numărul celor trei comunităţi închise în anii 1936-’37. Lucrul acesta a neliniştit mult 
organele MGB. Ei au început să-i cheme pe mulţi tineri credincioşi la convorbiri secrete; îi speriau, căutând să-i 
identifice pe cei mai activi din rândurile tineretului, dar mai mult se interesau de mine. În timpul acela eu pro-
povăduiam, cântam în cor, participam cu râvnă la viaţa duhovnicească a tineretului. În august 1949 am fost 
arestat. La închisoare am împlinit 21 de ani.

Două luni şi jumătate m-am aflat în închisoarea internă a direcţiei MGB de la Krasnoiarsk. Ancheta-
rea se făcea la nivel de crime contrarevoluţionare extrem de periculoase. Interogatoriile se ţineau în ge-
neral noaptea, iar ziua ni se interzicea să dormim. Aceasta ne istovea foarte mult. Dacă, şezând, începeai 

să picoteşti, erai ameninţat cu carcera. Eu eram cel mai  
tânăr dintre arestaţi.

Nu ştiam cum să mă comport la închisoare. Au-
zisem de la mama că fraţii, îndată ce nimeresc aici, 
îşi pleacă genunchii şi se roagă ca Domnul să bine-
cuvânteze primii lor paşi în locurile de detenţie. Aşa 
făceam şi eu. Temnicerii, cu strigăte şi înjurături, încer-
cau să-mi întrerupă rugăciunile, dar eu nu cedam.

Pe primul meu anchetator, locotenentul major 
Goloşceapov, îl iritau foarte mult răspunsurile mele 
simple: «Eu sunt creştin şi n-am făcut nimic decât că-I 
slujeam lui Dumnezeu». — «Noi te vom trage jos din 
cer pe pământ!» — striga el. În decursul multor ani de 
privaţiune de libertate m-am convins că unicul scop al 

persecutărilor e de a-i «îmbrânci» pe creştini de pe calea adevărată a lui Dumnezeu, de a-i «trage din cer 
pe pământ». Tatăl meu a fost condamnat fără vină şi eu, ca «fiu de infractor» (anchetatorul sublinia în 
mod deosebit lucrul acesta), trebuie să sufăr «pedeapsa cuvenită»“.

În dosarul lui Nikolai 
Gheorghievici este un cer-
tificat cu privire la împuş-
carea tatei. În baza lui, „fiul 
infractorului“ trebuie să 
sufere „cea mai aspră pe-
deapsă“.

La 19 februarie 
1949 Consfătuirea specială 
de pe lângă MGB al URSS 
l-a condamnat pe Baturin 
la 10 ani de lagăre. Rechi-
zitoriul glăsuia: 

„Acuzatul N. Gh. Ba-
turin nu cânta cântece so-
vietice, nu citea literatură 
sovietică, nu mergea la 
cinema, la teatre, la dan-
suri. Dimpotrivă: cânta 
cântece religioase, prea-

Nikolai Baturin, 1949

Strict secret
N O TĂ   I N F O R M AT I VĂ

BATURIN Gheorghi Stepanovici, a.n. 1899, originar din r-nul 
Sovetski, ţinutul Krasnoiarsk, rus, în trecut — adept al lui Kol-
ceak, fost predicator activ al evangheliştilor.

La 15 mai 1936 Consfătuirea Specială de pe lângă NKVD al 
URSS l-a condamnat pentru activitate antisovietică la 3 ani de 
LMC. După executarea pedepsei el îşi continua activitatea anti-
sovietică, lucru pentru care, în 1938, a fost condamnat de fosta 
troikă din regiunea Novosibirsk la pedeapsa capitală.

ŞEF. SUBSECŢIEI “A“ a UMGB
 LOCOTENENT-MAJOR (SAMOILOV)
“10“ decembrie 1948
or. Krasnoiarsk
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mărea viaţa de dincolo de mormânt, frecventa adunările de rugăciune, citea Evanghelia şi îi chema şi 
pe alţii la acelaşi mod de viaţă“.

De la aceste învinuiri, în al 21-lea an al vieţii a început calea lui de dureri şi pribegiri prin închisori. 
Aproape 24 de ani s-a aflat departe de cei scumpi, pribegind, ca slujitor al Domnului, prin închisori, lagă-
re şi în ilegalitate. În decursul celor şapte termene de întemniţare a trecut prin 50 de închisori şi lagăre.

Al doilea termen — 12.01.1962, în or. Şahtî, condamnat la un an de muncă corecţională.
Al treilea termen — 13.12.1962, condamnat la 5 ani de deportare, eliberat în martie, 1965.
Al patrulea termen — 17.05.1966, la Moscova, condamnat la 3 ani de LMC.
Al cincilea termen — 07.10.1972, în or. Rostov pe Don, condamnat la 4 ani LMC.
Al şaselea termen — 5.11.1979, în or. Smela, condamnat la 5 ani LMC cu regim sever.
Al şaptelea termen — 28.09.1983, din lagărul din or. Belovo a fost transferat în închisoarea de la Ke-

merovo, condamnat la 3 ani LMC cu regim sever. A fost pus în libertate în septembrie 1986 şi supus 
supravegherii administrative. Ulterior a fost reabilitat pentru toate condamnările.

Nikolai Gheorghievici scria: „În august 1961 în ţara noastră deasupra poporului istovit al lui Dum-
nezeu au răsărit zorii îndurării Domnului. Mişcarea de curăţare şi sfinţire în biserici n-a fost o acţiune 
de provenienţă omenească, ea a fost începută de Dumnezeu. De aceea nici împotrivirile subtile, nici cele 

vădite n-au putut opri năzuinţa poporului lui 
Dumnezeu de a trăi în libertatea pe care ne-a 
dăruit-o Hristos. Vreau să spun cu siguranţă că 
mişcarea dinăuntrul bisericii din ţara noastră 
este unică, în sensul că Domnul a scos frăţi-
etatea noastră pe calea independenţei depline 
a bisericii de stat. Lucrul acesta corespunde, în 
primul rând, duhului Sfintei Scripturi şi nu con-
trazice cerinţele legii de bază a statului“.

În iunie 1962 bătrânul A. A. Şalaşov l-a 
rânduit prin punerea mâinilor pe Nikolai 
Gheorghievici pentru slujba de evanghelist şi 
i-a urat să fie credincios până la moarte, iar 
peste jumătate de an, la 13 decembrie, tână-

rul slujitor a fost condamnat la 5 ani de surghiun în regiunea Irkutsk.
Nikolai Gheorghievici L-a îndrăgit pe Domnul din prima tinereţe: 43 de ani a fost membru al bisericii, 

din ei — 26 a fost slujitor al Consiliului Bisericilor CEB şi 9 ani secretarul lui. În perioadele scurte dintre 
aresturi el muncea împreună cu alţi fraţi în lucrarea de zidire duhovnicească a frăţietăţii.

3.2.4. În audienţă la A. I. Mikoian

La 22 septembrie 1965 Nikolai Gheorghievici Baturin a fost conducătorul delegaţiei credincioşilor 
CEB la întâlnirea cu preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, A. I. Mikoian. Scopul întâlnirii 
cu conducătorul statului era a expune situaţia credincioşilor CEB din URSS.

„Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această 
posibilitate...“ — şi-a început cuvântarea în Kremlin 
Nikolai Gheorghievici Baturin înainte de a expune 
situaţia bisericilor neînregistrate ale CEB pe baza 
fotografiilor şi petiţiilor: privitor la moartea de 
martir a lui N. Hmara, la confiscarea şi năruirea 
caselor de rugăciune, la exmatricularea din institu-
ţiile de învăţământ. Conducătorului statului i s-au 
transmis peste 30 de documente de mustrare şi 
dumnealui a promis că se vor reglementa relaţii-
le dintre biserică şi stat. Dar în acelaşi an Mikoian 
a fost scos din post şi atitudinea negativă faţă de 
frăţietatea prigonită a CEB a rămas aceeaşi.

Delegaţia CEB care a fost în audienţă la Preşedintele 
Prezidiului SS al URSS, or. Moscova, 1965

Gh. K. Kriucilov şi N. Gh. Baturin, 1969
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Stenograma convorbirii tov-lui Mikoian A. I.

La 22 septembrie 1965 Mikoian A. I. le-a acordat audienţă creştinilor evanghelici baptişti (5 pers.) 
la rugămintea lor. La audienţă au fost prezenţi: locţ. Procurorului general al URSS — Malearov M. P., 

preşedintele Consiliului Afacerilor Religioase de pe lângă SM al URSS — Puzin A. A., 
şeful Anticamerei Prezidiului SS al URSS — Sklearov M. P.,
consultantul superior al Anticamerei — Kazakevici N. N.

BATURIN. Îi mulţumim Domnului Dumnezeului nostru că ne-aţi primit. Vă mulţumim Dumnea-
voastră în numele credincioşilor, care, de 4 ani deja, mijlocesc pentru această întrevedere. Dumnea-
voastră cunoaşteţi problema noastră. Va trebui să expunem mai pe larg conţinutul petiţiilor. În primul 
rând, rugăm să fie recunoscut Comitetul organizatoric al bisericii creştinilor evanghelici baptişti, 
care mijloceşte pentru convocarea congresului. În al doilea rând, rugăm să fie eliberaţi întemniţaţii 
care sunt supuşi represiunilor pentru susţinerea Comitetului organizatoric. În al treilea rând, cerem 
permisiune de a convoca congresul, pentru care fac demersuri multe mii de credincioşi şi Comitetul 
organizatoric. Suntem siguri că rugămintea noastră Vă este clară şi Dumneavoastră, şi Guvernului. [...]

Acum să trecem la cazuri concrete. Toate nenorocirile poporului lui Dumnezeu: arestările, nă-
ruirea caselor de rugăciune, lucru despre care mărturisesc aceste fotografii (îi transmite tovarăşului 
Mikoian fotografiile), toate aceste represiuni se fac în mod centralizat şi purced de la Consiliul Afa-
cerilor Religioase.

Ne adresăm Dumneavoastră ca membru al Prezidiului CC al PCUS şi Preşedinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS. Iată un caz. La 28 februarie 1965 împuternicitul Consiliul Afacerilor 
Religioase din or. Tula, Kneazev, ne-a citit o scrisoare din al cărei conţinut rezultă că activitatea 
Comitetului organizatoric e considerată ilegală: „comunităţile neînregistrate, indiferent de scopul pe 
care şi-l pun, trebuie să-şi înceteze activitatea“. Aceasta este o sancţiune directă pentru un nou val 
de persecuţii împotriva credincioşilor.

Următorul caz. La 22 ianuarie 1965 împuternicitul pentru afacerile religioase în regiunea Crimeea, 
tov. Gluhov, în timpul discuţiei cu credincioşii din or. Saki, a declarat că toţi fraţii şi surorile noas-
tre care se află în detenţie sunt condamnaţi pentru activitate antisovietică şi condamnaţi just. Ce-i 
aceasta? Cu privire la arestările din anii 1937, 1947, 1956 s-a confirmat că niciunul dintre creştinii 
evanghelici baptişti nu era vinovat de activitate antisovietică. Gluhov declară în continuare că: pentru 
a li se întoarce casa de rugăciune, credincioşii trebuie să merite. Ce trebuie să subînţelegem din aceste 
cuvinte? Noi suntem persecutaţi numai pentru că nu recunoaştem conducerea VSEHB. Prezbiterul 
bisericii neînregistrate din or. Saki, reg. Crimeea, a fost arestat a doua oară în anul acesta numai 
pentru că nu s-a dus în comunitatea înregistrată. Dar acestea sunt probleme interne ale bisericii. De 
la Consiliul Afacerilor Religioase a venit o scrisoare (înmânează fotografia). În ea e scris: „Luaţi 
măsurile necesare de curmare a activităţii ilegale a adepţilor Comitetului organizatoric“. [...] Există 
cazuri proaspete.

MIKOIAN A. I. Cazurile sunt din anul acesta?

IAKIMENKOV. Da. La Podolsk zilele acestea a fost confiscată casa în care se adunau credin-
cioşii. O săptămână întreagă cineva spărgea geamurile casei, arunca pietre. Ne-am adresat la miliţie, 
dar nu ne-a ajutat nimeni. Săptămâna trecută, marţi, stăpânei i s-a confiscat casa. Miercuri lucrătorii 
miliţiei i-au maltratat pe credincioşi, inclusiv pe o femeie însărcinată. Şi toate acestea s-au făcut în 
ajunul audienţei de azi. Oamenii care făceau aceste nelegiuiri ştiau că Dumneavoastră ne veţi primi 
la 24 septembrie. Ei ne-au spus-o. Aceste acţiuni purced de la colonei, locotenenţi-colonei şi de alţi 
ofiţeri ai miliţiei veniţi de la Moscova. Acesta nu e unicul caz. [...]

La sfârşitul discuţiei Baturin îl roagă pe tov. Mikoian să primească petiţiile de la credincioşi. 
Tov. Mikoian l-a însărcinat pe tov. Sklearov să le ia în primire.

Stenograma discuţiei 22.09.1965

(Secretariatul Prezidiului SS al URSS, ASFR, fond 7523, inv. 83, dos. 97, f. 1-15).
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3.2.5. Un om al rugăciunii

N. Gh. Baturin a adus o contribuţie binecuvântată la lucrarea de trezire a bisericii muncind în vre-
muri aspre. De fiece dată când păşea pragul închisorii, el se încadra activ în slujirea de rugăciune, pe 
care, fără exagerare, o putem numi eroism. Îngrijorându-se pentru lucrarea lui Dumnezeu, el renunţa 
chiar şi la tainul insuficient din închisoare şi postea o dată la două zile. Nici în libertate nu se abătea 
de la această regulă. Rugăciunea era a doua respiraţie a lui.

Mihail Ivanovici Horev îşi împărtăşea amintirile despre N. Gh. Baturin:
„La închisoarea de la Volgograd l-am întâlnit pe un 

deţinut care venise cu convoiul de arestaţi din ţinutul 
Altai. Când a aflat că sunt credincios (m-a văzut seara 
îngenuncheat lângă pat), m-a întrebat: «Îl cunoşti pe Ba-
turin?» — «Îl cunosc». — «Am stat cu el în puşcăria din 
oraşul Belovo (reg. Kemerovo). Da, voi ştiţi a vă apăra 
ferm convingerile». — «Ce ştii despre Baturin?» — m-am 
interesat eu. «Ceea ce altora nu li se poate, lui i se poa-
te». — «Cum adică?»

Interlocutorul mi-a povestit o istorie din viaţa de lagăr 
a lui N. Gh. Baturin: 

«La ora 22 toţi trebuie să fie culcaţi în pat, iar el stă 
în genunchi lângă patul său şi se roagă. După stingere 

temnicerii controlează secţiile, ca să vadă dacă toţi s-au culcat. Văzând că Baturin se roagă (iar el era un 
novice, abia venise), temnicerul s-a apropiat pe la spate şi l-a lovit cu piciorul. „Ce, la tine nu se referă stin-
gerea?“ Dar Baturin continua să se roage. L-au târât în ŞIZO. După 15 zile s-a întors în detaşament şi conti-
nua să se roage în genunchi seara şi dimineaţa. Când temnicerii au văzut că el stă iarăşi în genunchi după 
stingere, îşi ziceau unul altuia: „Las’ să se roage, lui i se poate“. Şi noi am înţeles că ceea ce altora nu li se 
poate, lui i se poate. El şi-a apărat acest drept. Când mă trezeam uneori noaptea, îl vedeam rugându-se 
lângă pat» — şi-a încheiat istorisirea interlocutorul meu.

Această mărturie despre fratele şi conlucrătorul meu m-a încurajat foarte mult. Întemniţaţii pentru Hristos, dis-
tribuiţi din Moscova prin lagăre pe întreg teritoriul URSS, duceau solia în închisori, înălţând spre ceruri mâini curate...“

3.2.6. „Golgota — temelia încrederii noastre“

Din ultimul termen de închisoare Nikolai Gheorghievici a fost pus în libertate în 1986.
„Golgota — iată centrul credinţei noastre. Ea e temelia încrederii noastre. Anul acesta 

(Nota red.: 1987) s-au împlinit 44 de ani de când Îl urmez pe Domnul şi exact jumătate din ei 
m-am aflat în lagăre şi închisori... Nu-mi imaginez viaţa fără Golgota, fără Hristos cel răstig-
nit, de la care ne sorbim forţa pentru a îndura toate suferinţele...“

(Dintr-o predică a lui N. Gh. Baturin la Chişinău.)
Notiţă în jurnal: „Închisoarea din Kemerovo 27.11.’83:

„Spre rai prin Golgota doar mergem...“ Astăzi acest gând a răsunat în inima mea cu 
toată claritatea şi puterea de convingere. Abia acum am priceput pe deplin lucrul acesta şi, 
„cu inima zdrobită, stau înaintea Ta...“ Şi totuşi ce puţin încă se reflectă în noi evenimentele 
acelei unice zile pe pământ, „când murea pentru oameni Isus, pentru lumea ce zace-n cel 
rău“. Ce puţin cunoaştem încă Golgota...

Moise cunoştea bine preţul comorilor Egiptului, dar, cumpănind totul, a socotit „ocara 
lui Hristos ca o mai mare bogăţie... a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui 
Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului“ (Evr. 11: 26, 25).

Golgota nu e numai un fapt istoric realizat. Golgota e un eveniment continuu. Oca-
ra lui Hristos nu încetează să răsune la adresa fraţilor Lui mai mici, prigoniţi pentru 
dreptate. Însă Domnul îi îmbărbătează pe urmaşii Săi: „Ferice va fi de voi când, din 
pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele 
şi neadevărate împotriva voastră!“ Pentru un om condus de firea pământească aceas-

M. I. Horev şi N. Gh. Baturin, 1987



Partea a II-a. Anii 1928-1937 — un deceniu de suferinţe

144

Darea de seamă cu privire la munca Secţiei de evanghelizare a CB CEB 
(La o consfătuire clandestină a Consiliului Bisericilor. Moldova, 1987)

tă fericire este de neconceput, el nu e în stare să înţeleagă prioritatea comorii cereşti.
Ba şi eu însuşesc anevoie această lecţie, îndeosebi acolo „unde voinţa proprie, într-o 

înjosire şi o sărăcie dezgolită, trebuie să fie adusă pe altar; unde oamenii ne judecă pe ne-
drept, unde eşti nevoit să îngropi în tăcere şi în singurătate cele mai dragi visuri...“ Ai vrea 
să dezminţi, să negi toate ocările şi defăimările aruncate de oameni. El însă „n-a deschis 
gura deloc... şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura“.

Doamne, ajută-mă! Ţie Ţi-a fost incomparabil mai greu. Pe Tine Te-au vândut preoţii 
cei mai de seamă şi cărturarii, iar apoi Te-au clevetit şi Te-au învinuit. În chinurile nespus 
de mari de pe cruce ai fost părăsit chiar şi de Tatăl Tău. Pe mine însă, în suferinţele şi 
necazurile mele mici, după făgăduinţa Ta plină de credincioşie şi dragoste, Tu nu m-ai lăsat 
singur — ce mare fericire şi bucurie este aceasta! Slavă Ţie în veci!“

În Consiliul Bisericilor Nikolai 
Gheorghievici era responsabil al 
Secţiei de evanghelizare. 

В 1988, la o întrunire a tinere-
tului într-o pădure din apropierea 
Kievului, Nikolai Gheorghievici i-a 
îndemnat pe tinerii creştini să se 
pregătească pentru vestirea Evan-
gheliei: „În curând se va deschide 
o uşă largă pentru vestirea Evan-
gheliei în instituţii de învăţământ, 
în închisori, în spitale, în sălile de 
concerte. Pregătiţi-vă inimile, ca să 
fiţi semănători ai veştii bune pe 
câmpurile vaste ale ţării noastre...“  
Mulţi ascultau atunci cu nedume-
rire: „Ce vrea să spună? N-a venit 
încă timpul pentru asemenea pla-
nuri! Încă nu toţi întemniţaţii au 

fost puşi în libertate...“. Şi nimeni nu presupunea că vocea profetică a păstorului răsuna pentru ultima 
dată la o adunare atât de numeroasă a tineretului.

„La 4 octombrie 1988 s-a întrerupt viaţa acestui om al rugăciunii care mijlocea pentru frăţietatea 
noastră. Toată ziua scrisese «Lecţii de clarviziune Dumnezeiască după cartea prorocului Isaia». I s-a mărit 
tensiunea şi, peste jumătate de oră a intrat în locaşurile Domnului. Pe masă ardea lampa; era deschisă, ca 
de obicei, Biblia, caietele cu notiţe, iar alături, în carnetul de note — sute de versete din Sfânta Scriptură 
pe această temă“ (vezi „Vestitorul adevărului“ 1981, nr. 3-4; 1988, nr. 4).

O credinţă neprefăcută se sălăşluia în inimile părinţilor lui, de ea era inspirat şi Nikolai Gheor-
ghievici. Nu i-a fost dat să vadă roadele slujirii misionare, să asculte dările de seamă ale vestitorilor 
la conferinţe, dar el vedea zilele noastre cu ochii credinţei şi a adus o contribuţie binecuvântată la 
realizarea libertăţii predicării Evangheliei.

„Cu 30 de ani în urmă Domnul ne-a spus şi nouă aceste cuvinte îmbucurătoare: «Eu sunt cu voi! 
Sfinţiţi-vă, curăţaţi-vă — veţi obţine biruinţe mari». Şi a fost aşa cum a spus Domnul nostru plin de iubire.

Iar astăzi nu numai ţara noastră este eliberată de inf luenţa ateistă, ci şi în toată lumea 
Dumnezeu face schimbări. Să nu credem şi să nu ziceţi că a fost ceva întâmplător şi au survenit 
unele schimbări în societate. Nu, fraţi şi surori! Aceasta este biruinţa dumneavoastră! Acesta 
e răspunsul la rugăciunile dumneavoastră!

Nicio biserică tradiţională, oficială, nici la noi, nici în alte ţări, înrobite de concepţia ateistă, 
nu s-a pronunţat pentru apărarea adevărului. Ele au acceptat instrucţiunile nelegiuite, din a că-
ror cauză s-a vărsat mult sânge de-al copiilor lui Dumnezeu. Ele au lăudat regimul care lupta 
împotriva credinţei în Dumnezeu, au contribuit la răspândirea ateismului în toată lumea. Dar s-a 
rugat poporul prigonit al Domnului, s-au rugat oamenii suferinţei şi Dumnezeu le-a răspuns“.

(Extras din predica lui Gh. K. Kriucikov, 1991, or. Nahabino,  
„Numai Hristos“, 2004, p. 59).
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„Dumnezeu a auzit rugăciunile poporului Său şi ne-a dat libertate nu pentru un timp scurt. 
Nu pentru o zi- două, aşa ca azi să avem libertate, iar mâine — nu. Şi dacă Dumnezeu a început 
deja să schimbe împrejurările, El nu face lucrul acesta cu mână tremurândă şi nu-l face numai 
pentru noi. El schimbă faţa întregului pământ. Iar când Domnul este cu noi, ne va fi asigurată 
biruinţa şi asupra legiunilor de puteri ale întunericului. În orice chip ar veni vrăjmaşul sufle-
telor omeneşti împotriva noastră cu război, el nu va prezenta absolut niciun pericol pentru cei 
răscumpăraţi!

Remarc şi subliniez în mod deosebit: Domnul a făcut lucruri mari în zilele noastre! Anume El, 
întorcându-Se la poporul Său, a schimbat totul!“

(Gh. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, pp. 80-83).

3.3. „Doamne! Pune în fruntea turmei păstori adevăraţi...“

Frăţietatea noastră constituie o verigă succesorală adevărată (nu doar formală) a tuturor slujitorilor 
credincioşi, călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu, din toată istoria bisericii CEB de pe aceste meleaguri. La ru-
găciunile întemniţaţilor din anii ’30 Dumnezeu a cercetat poporul Său trimiţându-i trezire duhovnicească 
în 1961, a trezit duhul bisericilor spre a se curăţa de orice păcat, a-i susţine pe întemniţaţi cu daruri de 
bunăvoie, a se uni în rugăciuni şi a fi independentă de lume! Slujitorii a două generaţii, fără a se cunoaş-
te, trăind în perioade diferite, erau umpluţi de unul şi acelaşi Duh — de Duhul lui Dumnezeu. Ei Îi slu-
jeau lui Dumnezeu în condiţii istorice diferite, dar acţiunea Duhului Sfânt se manifesta în mod evident în 
slujirea lor, „căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu“ (Rom. 8: 14). 
Felul de a acţiona al Duhului lui Dumnezeu este acelaşi în toate timpurile. În pofida depărtării în timp, 
în pofida împrejurărilor diferite, a tendinţelor politice ale epocii, acţiunile slujitorilor bisericii, călăuziţi de 
Duhul lui Dumnezeu, sunt într-o minunată armonie.

În slujirea Consiliului Bisericilor s-a împlinit ceea pentru ce se ruga, din îndemnul Duhului Sfânt, 
Ivan Nikitovici Şilov: „Doamne! Pune-i în fruntea turmei pe vechii păstori adevăraţi, care nu pot niciodată în 
niciun fel de împrejurări ale slujirii să fie necredincioşi, părăsind turma, ci îşi dau viaţa pentru oi“.

Slujitorii Consiliului Bisericilor CEB au devenit astfel de păstori adevăraţi, care îşi dădeau viaţa 
pentru oi.

Noi nu cerem nimic din ce este al lumii şi nu luăm nimic cu împrumut de la ea. Renunţând 
la toate, ne rezervăm un singur drept: să trăim după învăţătura lui Isus Hristos — despărţiţi de 
lume, cu conştiinţa neîntinată de păcatul colaborării cu cei din exterior, să fim o biserică ade-
vărată, să fim creştini devotaţi.

(Gh. K. Kriucikov, „Marea trezire a secolului XX“, 2011, p. 186)

Şi care e rezultatul? În 1988 Preşedintele Consiliului Afacerilor Religioase, K. M. Harciov, la întâlnirea cu 
reprezentanţii Şcolii superioare de partid a CC, a fost nevoit să recunoască:

Avem în faţă un fenomen uimitor: în pofida tuturor silinţelor noastre, biserica a supravieţuit. Şi 
nu numai că a supravieţuit, ci şi începe a se înnoi. (Moscova, 22.03.1988)
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Colaborarea păcătoasă cu statul a uniunilor oficiale ale CEB din CSI are rădăcini adânci. După cum 
s-a amintit în repetate rânduri în această culegere, pe la mijlocul anilor ’20 în zidirea bisericii CEB, în 
ogorul lui Dumnezeu (1 Cor. 3: 9), a fost altoit principiul neevanghelic, potrivit căruia „biserica trebuie 
nu numai să se supună statului, ci şi să colaboreze cu el“. În decursul secolului al XX-lea această „ră-
dăcină amară“ a păcatului s-a adâncit în biserica CEB şi a adus rod amar (Evr. 12: 15).

Ştie oare poporul lui Dumnezeu că nu „Directivele“ sau „Regulamentul cu privire la 
VSEHB“ sunt adevărata cauză a înfiinţării Grupului de iniţiativă, ci apostazia îngrozi-
toare a VSEHB, în care se împotmoliseră mulţi slujitori cu mult înainte de apariţia aces-
tor documente antievanghelice!      („Foaia frăţească“, 1981, nr. 4)

Voi aminti ceea ce am mai spus în repetate rânduri: e o greşeală a crede că toate nenoro-
cirile poporului lui Dumnezeu au început cu publicarea, în 1960, a „Regulamentului“ şi a „Di-
rectivelor“. Slujitorii superiori au căzut în dependenţă de organele de stat nu începând din 
anii ’60, ci de la începutul secolului! [...] Abaterea de un secol a slujitorilor celor două uniuni 
ale noastre este o pată întunecoasă pe hainele bisericii renăscute a CEB. Prin o simplă amintire 
a istoriei nu vei şterge aceste pagini negre. Numai Domnul poate să le spele cu sângele Său... 
Istoria noastră e împovărată greu de păcatul trădării şi al colaborării conducătorilor uniunii 
evanghelico-baptiste cu cei din exterior. Dumnezeu ne porunceşte să ne eliberăm de acest păcat. 

(Din cuvântarea lui Gh. K. Kriucikov la congresul frăţietăţii, 2001)

„De ce, în decursul istoriei de mulţi ani ai mişcării evanghelice baptiste, din momen-
tul cotiturii istorice de la începutul secolului trecut, biserica a suferit de multe ori fiasco? 
Am căutat motivul ce duce la sfârşitul trist şi l-am găsit în faptul că slujitorii uniunii pre-
cedente a CEB s-au abătut de la căile Domnului şi au dus tot poporul lui Dumnezeu 
la împotrivire faţă de Duhul Sfânt. Am văzut că centrul duhovnicesc oficial a rămas fără 
Hristos, fără har, fără Dumnezeu. El a călcat pe urmele lui Iuda Iscarioteanul, deoare-
ce pentru el devenise o normă de viaţă a colabora cu lumea, care prigonea biserica şi Îl 
batjocorea pe Hristos. Noi am înţeles că o astfel de frăţietate nu e de la Hristos, nu e de 
la Dumnezeu. Slujitorii ei nu sunt numiţi de El. Nu degetele Lui au creat o asemenea bise-
rică, ci a format-o lumea, alegându-şi oameni după placul ei.“  (Gh. K. Kriucikov)

PARTEA a III-a

RĂDĂCINILE AMARE ALE TRECUTULUI
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Şapovalov D. D. — prezbiter superior în regiunea Vinniţa 
Extras din cuvântarea la congresul VSEHB la 15-17 octombrie 1963, or. Moscova

„În ceea ce priveşte aşa-numitul Comitet organizatoric, aş vrea să atrag atenţia congresului 
asupra unei învinuiri aduse de cel dintâi slujitorilor VSEHB. Suntem învinuiţi de abatere de la 
principiile baptiste, de legătura şi colaborarea cu organele puterii. Am stenograma congresului 
al XXVI-lea al baptiştilor, care a avut loc tot în acest local, şi vreau să citesc unele fragmente 
din raportul fratelui Ivanov-Klâşnikov.

[...] Trebuie să răspundem la întrebarea: care e atitudinea noastră faţă de stat 
în general şi, în special, faţă de împlinirea obligaţiilor cetăţeneşti?

În cazul dat Cuvântul lui Dumnezeu ne este unica călăuză, care ne serveşte 
drept sursă pentru concepţiile şi convingerile noastre. Capitolul 13 al Epistolei 
către Romani ne dă un răspuns sigur şi exhaustiv la întrebarea pusă: „Oricine 
să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină 
de la Dumnezeu“. Sursa primară a unei asemenea concepţii a apostolului Pavel 
este Domnul nostru Isus Hristos, care a determinat această atitudine în expresia 
concisă, dar semnificativă: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dum-
nezeu ce este al lui Dumnezeu!“ [...] „Adu-le aminte să fie supuşi stăpânitorilor 
şi dregătorilor, să-i asculte...“ — îi scrie apostolul Pavel lui Tit (3: 1).

DAR NOI NU NE PUTEM LIMITA NUMAI LA ASCULTARE. CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU NE CHEAMĂ ŞI LA COLABORARE CU AUTORITĂŢILE în realizarea 
sarcinilor înalte şi dificile ale Statului în ceea ce priveşte asigurarea unei munci 
libere şi paşnice şi consolidarea principiilor de bază ale societăţii şi ale culturii. 
„Urmăriţi binele cetăţii, în care v-am dus în robie, şi rugaţi-vă Domnului pentru 
ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!“ (Ier. 29: 7). „Vă îndemn 
dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi 
oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să 
putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea“ 
(1 Tim. 2: 1-2). Apostolul Pavel îi cheamă pe credincioşi să-i susţină în rugăciuni 
pe deţinătorii puterii. Prin urmare, iată punctul nostru de vedere: noi recunoaş-
tem statul, ne supunem autorităţilor. NOI SUSŢINEM STATUL ŞI COLABORĂM 
CU EL, DEŞI STATUL ESTE, ÎN ESENŢĂ, UN SISTEM ORGANIZAT DE CON-
STRÂNGERE... Noi recunoaştem guvernul, îl susţinem şi colaborăm cu el în sco-
pul realizării sarcinilor statului.

Iată, scumpi fraţi şi surori, ce poziţie aveau fraţii noştri baptişti faţă de Puterea Sovieti-
că. Învinuirile aduse VSEHB-ului cu privire la colaborarea cu statul, ca opinii antibaptiste, 
ce contrazic Cuvântul lui Dumnezeu, sunt neîntemeiate. Eu susţin activitatea VSEHB.

Când am făcut cunoştinţă cu slujitorii din conducere, am ajuns la concluzia că aceşti 
fraţi sunt chibzuiţi, cu experienţă, deştepţi şi temători de Dumnezeu. Eu i-am îndrăgit co-
pilăreşte, mi-am pus încrederea în ei, le-am dat mâna de părtăşie în lucrarea Domnului. Şi 
n-am dat greş. Îi mulţumesc Domnului că lucrarea Lui e în mâini de încredere şi Îl rog pe 
Dumnezeu să-i binecuvânteze“.

1.1. Apostazia moştenită prin succesiune
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Numele conspirative date informatorilor secreţi ai KGB din rândul conducătorilor VSEHB: „Mi-
hailov“, „Abramov“, „Fiodorov“, „Nevskii“, „Kesarev“. În noiembrie 1983 „Nevskii“ a plecat în Marea 
Britanie pentru a lucra cu arhiva lui Prohanov“. (AC a KGB, fond 6, inv. 12, nr. 110, dos. Ш-175, vol. 2).

(„Комиссар дьявола“ [„Comisarul diavolului“], A. Nejnâi, ed. M., 1993, p. 209).

Doctrina antievanghelică cu privire la colaborarea bisericii cu statul, adoptată la congresul al XXVI-lea 
al baptiştilor, a devenit piatra de temelie pentru istoria postbelică a bisericii CEB din URSS. Învăţătura cum 
că „Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la colaborarea cu autorităţile“ şi-a găsit o largă aplicare în practica 
vieţii bisericeşti: nu încetau vizitele slujitorilor, din proprie iniţiativă, în cabinetele deţinătorilor puterii, con-
vorbirile confidenţiale cu duşmanii lucrării lui Dumnezeu, ofertele la nesfârşit: „Daţi-mi voie să raportez...“

Prezbiterul superior al CEB în regiunea Kiev, cet. Miţkevici, fiind la noi în audienţă pe data 
de 10 februarie 1953, ne-a făcut cunoscut chestionarul pe care a vrut să-l introducă Împuternicitul 
Consiliului în regiunea Kiev, tov. Oleinikov A. A., pentru evidenţa predicatorilor. Acest chestionar 
se numea: „Informaţii despre predicatori“ şi avea 13 întrebări. I-am răspuns prezbiterului sup. că 
nu avem nevoie de un asemenea chestionar cu privire la predicatori şi că la noi există numai un 
chestionar cu privire la slujitorii cultului, care este completat la înregistrarea lui. Explicând Împu-
terniciţilor Consiliului problema în cauză, noi subliniem că avem nevoie nu de date de chestionar, 
ci de ştiri „vii“, care pot fi dobândite numai în discuţia personală a Împuternicitului Consiliului 
cu predicatorul şi în procesul studierii comunităţii pe viu. [...]

Împuternicitul în RSSU (semnătura) (P. VILHOVÂI)
8 mai 1953, or. Kiev  (ASFR, fond 6991, inv. 3s, u.p. 1042, f. 4-32).

1.2. „Daţi-mi voie să raportez...“

Ambasada URSS    “17“ ianuarie 1984 
în Marea Britanie    Nr. de ieşire 35
or. Londra

LOCŢIITORULUI PREŞEDINTELUI  
CONSILIULUI AFACERILOR RELIGIOASE  
DE PE LÂNGĂ SOVIETUL MINIŞTRILOR AL URSS

tov-lui MAKARŢEV L. V.
Vă expediem materialele de arhivă cu privire la istoria creş-

tinilor baptişti ruşi, selectate de pastorul Jidkov M. I. în timpul 
aflării sale în Anglia în decembrie 1983.

Anexă: amintită numai în adresă.
CONSILIER-DELEGAT 
DE AMBASADA URSS ÎN MAREA BRITANIE

(V. BÂKOV)
Suplimentul  
expediat la VSEHB
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În 1947 locţiitorul preşedintelui Consiliului Afacerilor Religioase, Sadovski, colonel al NKVD, în raportul 
strict secret, prezentat membrilor CC şi guvernului, scria:

„Consiliul Afacerilor Religioase vedea şi vede drept sarcină a sa: să reducă la minimum par-
ticularităţile extravagante, indicate anterior, ale bisericii şi, după posibilităţi, s-o niveleze cu alte 
culte făcând uz de mijloacele specifice ale baptismului însuşi, cu mâinile centrului de conducere 
al acestuia. Consiliul ţine cont de posibilitatea teoretică de apariţie, pe acest temei, a unei sciziuni 
noi, care să tindă a păstra «curăţia» baptismului tradiţional, dar consideră că această sciziune pre-
supusă poate fi ignorată, având în vedere că ea nu poate lua naştere în timpul apropiat, iar dacă 
va şi apărea, va fi extrem de mică.

Ca rezultat al activităţii centrului religios baptist, VSEHB, în Biserica CEB s-au obţinut, pe 
principiile indicate mai sus, următoarele schimbări:

1. Au fost dezrădăcinate complet aşa-numitele tendinţe «antimilitariste» care dominau mai 
înainte, adică refuzul de a face serviciul militar cu arma în mână. Drept ilustrare a acestei situaţii 
e participarea aproape generală a baptiştilor supuşi serviciului militar la Războiul pentru Apărarea 
Patriei şi activitatea patriotică desfăşurată pe larg în comunităţi, care nu încetează până în prezent.

2. Se introduce treptat o centralizare bine organizată şi un sistem ierarhic, care substituie 
descentralizarea reală de mai înainte şi existenţa anarhică a comunităţilor aparte, căci centrele de 
conducere colegială aveau mai nu demult numai funcţii consultativ-religioase. Acum aceste funcţii 
consultative au cedat locul unei linii organizatorico-administrative stabile, realizată de un singur 
reprezentant al centrului, păstrându-se totodată şi autoritatea religioasă a centrului.

3. Se reduc la minimum şi toate particularităţile extravagante ale comunităţilor evanghelice.
4. Această linie, care schimbă şi care a schimbat deja în mod radical exteriorul anterior 

al sectei, este realizată consecvent şi exact de VSEHB prin «prezbiterii superiori» din republici 
şi regiuni (analogici mitropoliţilor şi episcopilor bisericii ortodoxe), prin organul de presă al 
VSEHB — revista «Братский вестник» — şi cu ajutorul circularelor VSEHB-ului, adresate 
comunităţilor locale. [...]

Consiliul Afacerile Religioase îşi vede sarcina în folosirea activă a posibilităţilor care ţin de com-
petenţa sa. În această privinţă Consiliul planifică următoarele măsuri:

1. Luând în consideraţie că, în intervalul de timp dat, VSEHB introduce metodic toată mişcarea 
evanghelică în limite organizatorice stricte şi îşi trasează linia sa în conformitate cu recomandaţiile 
Consiliului Afacerilor Religioase, să i se acorde o contribuţie nelimitată, să se lărgească şi să se 
întărească prestigiul şi autoritatea lui. [...]

3. Să se dea autorizaţie pentru editarea culegerii de imnuri creştine, pregătită pentru tipar, 
care are scopul de a curăţa culegerea editată în anii douăzeci şi răspândită acum pe larg de sensul 
învechit, ambiguu al materialului. Pe deasupra, în noua culegere se introduc elemente ce presupun 
o anumită rânduială a serviciului divin, ceea ce are o însemnătate pozitivă.

4. Să se activizeze legăturile internaţionale ale VSEHB. [...] 
 c) să se organizeze călătorii ale membrilor VSEHB în ţările slave pentru stabilirea legătu-

rilor cu bisericile locale ale creştinilor evanghelici baptişti.
5. Să se stimuleze personal cei mai remarcabili activişti ai VSEHB, decorându-i cu medalii, 

conform recomandării speciale a Consiliului Afacerilor Religioase.
6. Acţionând prin intermediul VSEHB, toată lucrarea ulterioară să se facă în sensul conso-

lidării şi lărgirii calităţilor pozitive, amintite mai sus, ale mişcării, aducând-o treptat, în ceea 
ce priveşte organizarea ritualului, în limitele unei biserici cu forme statornice, adaptate la viaţa 
societăţii“ (12 februarie, 1947).

 (ASR ISP, fond 17, inv. 125, dos. 506, f. 17-22).

1.3. Notă-raport către CC al PCUS cu privire la schimbările din biserica CEB (1926-1946)
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Tuturor bisericilor CEB

În legătură cu decesul marelui conducător al ţării noastre, Iosif Vissarionovici Stalin, VSEHB Vă 
roagă să-i chemaţi pe credincioşi la o unitate strânsă în jurul guvernului Uniunii Sovietice şi să cinstim 
memoria marelui conducător prin organizarea, în comunităţile noastre, a unei adunări de rugăciune cu 
o rugă fierbinte pentru guvernul nostru şi pentru ţara noastră sovietică — 

     (semnătura) Jidkov
     (semnătura) Karev 
6 martie 1953 (ASL, fond 1448, inv. 1, dos. 104, f. 12)

tov-lui Poleanski

Vestea grea despre decesul subit al conducătorului ţării noastre, Iosif Vissarionovici Stalin, ne-a 
zguduit adânc, umplându-ne inimile de o mare durere. Această veste grea a fost resimţită şi de credin-
cioşii tuturor bisericilor noastre cu un sentiment de adâncă durere şi, în aceste zile grele, ei sunt gata 
să se unească şi mai strâns în jurul Guvernului Uniunii Sovietice, acordându-i cel mai cordial ajutor. 
Pe data de 8 martie, la adunarea de duminică, în toate bisericile baptiste din RSS Letonă, Estonă şi 
Lituaniană va fi cinstită memoria marelui conducător prin rugăciuni fierbinţi pentru guvernul nostru 
şi pentru Patria noastră Sovietică.

   Episcopii CEB: în Republicile Baltice şi în RSS Lituaniană — Levindanto,
   în  RSS Letonă — Huns, în RSS Estonă — Lipstok.

6 martie 1953, or. Riga (ASL, fond 1448, inv. 1, dos. 104, f. 13)

1.5. Circulara prezidiului VSEHB de pe data de 6 martie 1953 
tuturor bisericilor CEB în legătură cu decesul lui I. V. Stalin

PREŞEDINTELUI SOVIETULUI MINIŞTIRILOR AL URSS, IOSIF VISARIONOVICI STALIN
Moscova, Kremlin

CONSILIUL UNIONAL AL CREŞTINILOR EVANGHELICI BAPTIŞTI, ÎN NUMELE CREDINCIOŞILOR DE 
CREDINŢĂ EVANGHELICO-BAPTISTĂ, VĂ FELICITĂ CĂLDUROS PE DUMNEAVOASTRĂ, SCUMPE IOSIF 
VISARIONOVICI, ŞI PE TOT GUVERNUL ŢĂRII NOASTRE EROICE ŞI GLORIOASE CU OCAZIA CELEI 
DE-A 31-A ANIVERSĂRI A MARELUI EVENIMENT DIN ISTORIA POPOARELOR NOASTRE — MAREA 
REVOLUŢIE SOCIALISTĂ DIN OCTOMBRIE — ŞI ÎL ROAGĂ PE CEL ATOTPUTERNIC CA SCUMPA NOAS-
TRĂ PATRIE SOVIETICĂ, LUPTÂND PENTRU PACE, PROSPERITATE ŞI ECHITATE SOCIALĂ ÎN ÎNTREAGA 
OMENIRE, SĂ ATINGĂ SUCCESUL DEPLIN ÎN LUPTA SA NOBILĂ PENTRU ACESTE MĂREŢE IDEALURI.

CREDINCIOŞII DE CREDINŢĂ EVANGHELICO-BAPTISTĂ, TRĂIND CU FRUMOASELE IDEALURI ALE 
POPORULUI SOVIETIC, SE DEDICĂ PE DEPLIN, ÎMPREUNĂ CU EL, MUNCII PLINE DE ABNEGAŢIE ŞI 
LUPTEI FĂRĂ REZERVE PENTRU REALIZAREA TUTUROR SARCINILOR, PROIECTATE DE GUVERNUL 
ŢĂRII NOASTRE.

DIN ÎNSĂRCINAREA CONSILIULUI UNIONAL AL CREŞTINILOR EVANGHELICI BAPTIŞTI
   PREŞEDINTE:  JIDKOV
   SECRETAR GENERAL: KAREV
6 noiembrie, 1948

(„Братский вестник“, 1948, nr. 6, p. 5)

1.4. Telegrama VSEHB-ului adresată lui I. V. Stalin 
cu ocazia celei de a 31-a aniversări a Revoluţiei din Octombrie (6 noiembrie 1948)



151

Biserica trebuie să rămână Biserică

151

În anul 1952 prezbiterul superior al VSEHB în regiunea Stalinski (actualmente Doneţk) — Ru-
sanov — a expediat o dispoziţie scrisă conducerii bisericii CEB din or. Makeevka: „ca biserica să-şi 
continue existenţa, antimilitariştii ieşiţi la iveală trebuie să fie excluşi din componenţa ei“. Ca rezultat, 
42 de membri ai bisericii au fost excomunicaţi, iar corul adunării de la Makeevka a fost dizolvat.

La mijlocul anilor 1950 autorităţile i-au reabilitat post-mortem, „din lipsa conţinutului infracţiu-
nii“, pe toţi creştinii care fuseseră supuşi represiunilor în mod ilegal în anii ’30. Autorităţile biseri-
ceşti însă — prezbiterii superiori ai VSEHB — continuau, în acelaşi timp, să-i excomunice din biserici 
pe cei care nu erau de acord cu hotărârile congreselor din 1926. Mai mult decât atât, întemniţaţilor 
întorşi din lagăre şi închisori nu li se permitea să participe la cina Domnului, fiind siliţi să se pocăias-
că pentru că nu s-au supus hotărârilor congreselor anterioare.

1.6. Excomunicarea credincioşilor din bisericile CEB pentru concepţiile evanghelice, 1952

(ASFR, fond 6991, inv. 3, dos. 1238, f. 164)

A D E V E R I N Ţ Ă
La 7/IX/’52, în casa de rugăciune a bisericii de la Makeevka a Creştinilor Evanghe-

lici Baptişi a fost Prezbiterul superior în regiunea Stalino, B. A. RUSANOV, în rezultatul 
informaţiei primite de la prezbiterul interimar al bis. de la Makeevka N. E. SEMIONOV 
şi de la membrul organului executiv al adunării BORŞCIOV, precum că unii membri 
ai bisericii de la Makeevka a Cr. Ev. Bap. se exprimă împotriva serviciului militar.

Având asemenea informaţii, Prezbiterul superior, RUSANOV, a hotărât să-i întrebe 
personal pe membrii corului despre concepţiile lor asupra problemei în cauză, deoare-
ce KORKUNOV, care e pornit împotriva serviciului militar, cântă în cor.

Întrebându-l pe KORKUNOV personal, Prezbiterul superior, RUSANOV, s-a con-
vins că acesta este împotriva îndeplinirii serviciului militar.

Apoi RUSANOV a început să-i întrebe pe ceilalţi membri ai corului şi s-a dovedit 
că 24 de persoane din cor sunt de aceeaşi părere.

Prezbiterul superior, RUSANOV, a discutat pe tema dată cu fiecare corist în parte 
în prezenţa organului executiv al bisericii.

Aceasta a avut loc duminică după adunarea religioasă de dimineaţă.
Iar seara, după încheierea adunării religioase, Prezbiterul superior, RUSANOV, 

i-a rugat pe membrii bisericii să se reţină şi s-a adresat personal membrilor cu 
întrebarea: ce părere au despre problema în cauză. S-a dovedit că printre membri 
sunt 18 antimilitarişti.

Prezbiterul superior, RUSANOV, le-a declarat tuturor membrilor că, în ce priveşte 
problema serviciului militar obligatoriu conform dispoziţiilor generale, a fost adoptată 
o hotărâre suficient de clară încă în 1926 de UCER şi în 1942 de VSEHB şi noi, ca 
membri ai CEB, suntem obligaţi să ne facem serviciul militar în mod indiscutabil.

Problema dată nu poate fi pusă la vot, deoarece ea a fost rezolvată.
De aceea, ca biserica de la Makeevka să-şi continue existenţa, din indicaţia 

VSEHB şi a Prezbiterului superior în RSSU ANDREEV, antimilitariştii ieşiţi la ivea-
lă trebuie să fie EXCLUŞI din componenţa ei.

42 de antimilitarişti au fost excluşi din componenţa bisericii.
Corul adunării de la Makeevka a fost dizolvat.

9/XII/’52  PREZBITERUL SUPERIOR ÎN REGIUNEA STALINO
/RUSANOV/
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(ASFR, fond 6991, inv. 3, dos. 1044, f. 153, 156)

În 1955 A. L. Andreev a expediat la 
Consiliul AR din RSSU, pentru a pune de 
acord, textul „Circularei către toţi prezbi-
terii“, care conţinea apelul la a-i excomu-
nica din membri ai CEB pe cei care susţin 
concepţiile antimilitariste. Scrisoarea a fost 
aprobată la Moscova de preşedintele Consi-
liului Afacerilor Religioase — I. V. Poleanski.

1.7. Circulară către prezbiterii din regiunea Ternopol, 1955

TUTUROR PREZBITERILOR CEB DIN REGIUNEA TERNOPOL
SCUMPE FRATE ................

PACEA DOM N ULUI!
Vă amintesc că Domnul v-a însărcinat cu o obligaţie înaltă de păstor şi cu grija educării 

enoriaşilor care v-au fost încredinţaţi. De aceea Domnul să vă umple de înţelepciunea şi pu-
terea Sa, ca să înfăptuiţi lucrarea Lui şi să ocrotiţi autoritatea Consiliului Unional al Creştini-
lor Evanghelici Baptişti.

Conducând lucrarea lui Dumnezeu, nu uitaţi să vă îngrijiţi a fi un vas de cinste, sfinţit, fo-
lositor Stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună (2 Tim. 2: 21).

Consider necesar să vă aduc la cunoştinţă că sunt cazuri când unii membri ai CEB, recrutaţi 
în rândurile armatei, refuză a-şi face serviciul militar conform dispoziţiilor generale. Iar prez-
biterul nu trebuie să fie nepăsător faţă de asemenea acţiuni. De aceea trebuie ca fiece prezbiter 
al bisericii să fie el însuşi ferm convins de justeţea hotărârilor fraţilor la congresele VSEHB şi 
să le traducă în viaţă, precum şi să-şi educe şi păstoriţii în acelaşi duh. 

Vă propun: 1. Să ţineţi periodic adunări cu membrii bisericii explicând problema în cauză, 
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă să ne supunem stăpânirilor nu de frica pedepsei, ci 
din îndemnul cugetului, căci stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu (Rom. 13: 2-5).

2. La primirea în rândurile membrilor bisericii e necesar să se pună această întrebare: e de 
acord sau nu cu hotărârile fraţilor adoptate la congresele VSEHB cu privire la servirea în rân-
durile armatei conform dispoziţiilor generale şi, potrivit învăţăturii Evanghelice, să dea ceza-
rului ce este al cezarului, iar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu (Mat. 22: 21)? Astfel, să-i 
educăm pe membrii noştri în duhul Evangheliei. Exercitarea îndatoririlor militare nu-l împie-
dicau pe Corneliu — ofiţer al cetei de ostaşi „Italiana“ — să se roage lui Dumnezeu (Fapt. 10: 
1-2), nu l-au împiedicat nici pe ofiţerul roman să aibă o mare credinţă, de care nu era nici în 
Israel (Luc. 7: 1-9), nici pe Erast, vistiernicul cetăţii, obligaţiile de a administra vistieria cetăţii 
nu l-au împiedicat să fie membru al bisericii (Rom. 16: 23). Ioan Botezătorul, predicând apro-
pierea Împărăţiei lui Dumnezeu, la întrebarea ostaşilor veniţi la el: „dar noi ce trebuie să fa-
cem?“ nu le-a spus să arunce arma şi să-şi părăsească serviciul în armată, ci le-a răspuns: „Să 
nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci 
să vă mulţumiţi cu lefurile voastre“ (Luc. 3: 14), deci, rămâneau în serviciu.

3. Dacă sunt în biserică membri care nu-s de acord cu hotărârea congreselor privind pro-
blema militară, ei să nu fie admişi să predice şi să nu fie aleşi în organul executiv, iar cei care 
îşi vor răspândi concepţiile negative printre alţi membri ai bisericii trebuie să fie excluşi din 
rândurile membrilor bisericii CEB.

Să ne străduim noi înşine şi să-i educăm şi pe enoriaşi să fie copii credincioşi ai lui Dum-
nezeu şi cetăţeni credincioşi şi culţi ai Ţării noastre.

Domnul să Vă ajute şi să Vă dea înţelepciune ca să predicaţi şi să vă educaţi drept păstoriţii.
Cu salut frăţesc, prezbiterul superior al CEB  (Talanţev)

tov-lui POLEANSKI I. V.
Totodată expediez stenograma audienţei prezbiteru-

lui super. al CEB în Ucraina, Andreev A. L., care 
m-a vizitat din proprie iniţiativă la 12 mai 1955.

De asemenea vă expediez copia scrisorii prezb. su-
per. în regiunea Ternopol, Talanţev, pe care vrea s-o 
trimită tuturor prezbiterilor asociaţiilor religioase.

ANEXĂ: câte un text pe 3 foi
LOCŢ. ÎMPUTERNICITULUI CONSILIULUI     R. ŞVAIKO
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1.8. În anii ’70-’80 au fost organizate cursuri biblice fără frecvenţă ale VSEHB sub conducerea 
Consiliului Afacerilor Religioase. Lista candidaţilor era aprobată de cei din exterior.

În 1968 VSEHB a înfiinţat cursuri biblice fără frecvenţă pentru pregătirea slujitorilor „în spiritul loialităţii 
faţă de legislaţia cultelor“. Timp de 40 de ani la aceste cursuri au fost pregătiţi sute de slujitori. Toţi prez-
biterii superiori ai VSEHB şi ai actualei UCEBR şi-au făcut studiile acolo. Înscrierea la cursurile biblice fără 
frecvenţă ale VSEHB se făcea pe baza scrisorilor împuterniciţilor Consiliului AR „privind utilitatea instruirii 
la cursuri a candidaţilor conform listei VSEHB“ şi pe baza răspunsurilor candidaţilor la întrebările din ches-
tionarul întocmit de VSEHB. Calea spre instruire era deschisă numai prin desolidarizarea obligatorie de 
frăţietatea Consiliului Bisericilor şi recunoaşterea obligatorie a Legislaţiei cultelor, a hotărârilor congreselor 
din 1926 cu privire la problema militară. În anii ’80-’90 cadrele prezbiterilor superiori şi ale lucrătorilor 
responsabili din uniunile oficiale ale CEB se formau din numărul celor instruiţi la cursuri.

„Aceşti oameni au căpătat o anumită instruire (ei erau vădit talentaţi), toţi au semnat un anga-
jament că vor lucra în conformitate cu hotărârile congreselor pe care le adoptase încă Prohanov. În 
timpul acesta noi stăteam în penitenciare, iar această aşa-numită „sută neagră“ a fost aruncată în 
sânul bisericii pentru a-şi desfăşura lucrarea de distrugere. Cum au început, aşa au şi continuat să-şi 
facă lucrarea: după programul „elaborat de puterea centrală“, de fapt — ateistă, care lupta împotriva 
credinţei în Dumnezeu. De ea au fost ei numiţi, şi nu de biserică.“

(Gh. K. Kriucikov, „Vestitorul adevărului“, 2007, nr. 4-5, p. 20).

Circulara Consiliului Afacerilor Religioase privind candidaţii de a-şi face studiile
la cursurile biblice fără frecvenţă ale VSEHB, 5 noiembrie 1976

CONSILIUL AFACERILOR RELIGIOASE DE PE LÂNGĂ  
SOVIETUL MINIŞTRILOR AL URSS

119121. Moscova, bulevardul Smolensk, 11/2  Telefon 243-85-05
5.11.’76 nr. 2994
Cu permisiunea Consiliului Afacerilor Religioase, în timpul de faţă 

la Consiliul Unional al Creştinilor Evanghelici Baptişti are loc admi-
terea la cursurile biblice fără frecvenţă. Printre candidaţii la cursuri, 
incluşi în lista VSEHB, sunt reprezentanţi ai asociaţiilor ceb din 
......................................................................

Rugăm să ne comunicaţi: cu ce titlu sunt înregistraţi ei şi care e păre-
rea Dumneavoastră cu privire la utilitatea de a-şi face studiile la cursuri 
următorii candidaţi: conform listei VSEHB

1. ...............................................................
2. ..............................................................
Şeful biroului Consiliului  E. A. Tarasov
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ÎNTREBĂRI
pentru cei ce vor să se înscrie la Cursurile Biblice fără frecvenţă ale VSEHB

 1. Numele, prenumele şi patronimicul        
	 2.	Adresa	 exactă	 a	 domiciliului	 pentru	 corespondenţă	      
	 3.	De	 la	 ce	 vârstă	 predicaţi	         
	 4.	De	 câte	 ori	 aţi	 citit	 Biblia
   a) Vechiul Testament   
	 	 	 b)	Noul	 Testament	   
	 5.	În	 trecut	 aţi	mai	 studiat	 sau	 nu
   a) Dogmatica       
	 	 	 b)	Introducere	 în	Biblie	     
   c) Homiletica       
	 	 	 d)	Istoria	 bisericii	 creştine	     
	 	 	 e)	Istoria	 creştinilor	 evanghelici	    
   f) Exegeza       
	 	 	 g)	Constituţia      
	 6.	Câţi	membri	 sunt	 în	 biserica	Dumneavoastră	      
	 7.	Sunt	 separări	 în	 biserica	Dumneavoastră?	Dacă	 da,	 atunci	 de	 ce	 natură?	  
               
	 8.	Cum	participaţi	 la	 făurirea	 unităţii	 credincioşilor?	       
               
	 9.	Ce	 atitudine	 aveţi	 faţă	 de	 activitatea	 „Consiliului	 Bisericilor“?	    

                
	10.	Ce	 atitudine	 aveţi	 faţă	 de	 activitatea	 VSEHB	 în	 general	 şi	 faţă	 de	 problema	
unităţii	             
	11.	Consideraţi	 că	 Statutul	CEB	 corespunde	 Scripturii	 şi	 satisface	 pe	 deplin	 viaţa	
şi	 slujirea	 bisericilor?	          
	12.	Consideraţi	 că	 este	 corect	a	desfăşura	activitatea	 în	biserici	 conform	 legislaţiei	
cultelor?	              
	13.	Ce	 atitudine	 aveţi	 faţă	 de	 îndeplinirea	 serviciului	 militar	 şi	 participarea	 cre-
dincioşilor	 la	 viaţa	 socială	 a	 ţării?	        
  [...]

(ASFR, fond 6991, inv. 6, dos. 732, f. 157)

Chestionarul, elaborat de VSEHB pentru candidaţii la Cursurile Biblice  
fără frecvenţă ale VSEHB

Referinţă dată de împuternicitul în RSS Moldovenească celor care urmează a fi înscrişi la 
cursurile biblice fără frecvenţă ale VSEHB la cererea Consiliului Afacerilor Religioase

277		 	 	 18	noiembrie	1975
Şefului	secţiei	Consiliului	Afacerilor	Religioase

  tov-lui	TARASOV.	E.	A.
La	nr.	Dumneavoastră	2368	din	31.10.’75

ŢURCANENCO	Semion	Ivanovici	(anul	naşterii	1930,	ucrainean,	studii	
de	6	clase	—	membru	al	organului	executiv	al	asociaţiei	religioase	a	CEB	
din	Cahul)	şi	EREMEEV	Alexandru	Ivanovici	(anul	naşterii	1931,	rus,	
studii	tehnice	medii	—	prezbiter	al	asociaţiei	religioase	a	CEB	din	Bender,	
care	au	înaintat	cerere	pentru	a	se	înscrie	la	cursurile	biblice	fără	frec-
venţă	ale	VSEHB,	sunt persoane loiale,	ascultă	de	recomandările	noastre.	
Anterior	EREMEEV	se	afla	în	grupul	celor	separaţi,	actualmente	el	în-
suşi	acţionează	în	mijlocul	celor	separaţi	în	vederea	unirii.

Din	partea	noastră,	nu	avem	nimic	de	obiectat	împotriva	înscrierii	lui	S.	I.	
ŢURCANENCO	şi	a	lui	A.	I.	EREMEEV	la	cursurile	biblice	fără	frecvenţa	
ale	VSEHB.		 B.	RUSNAC



155

Biserica trebuie să rămână Biserică

155

1.9. Referinţa împuternicitului în regiunea Doneţk dată candidaţilor  
de a fi admişi la cursurile biblice fără frecvenţă ale VSEHB  

la cererea Consiliului Afacerilor Religioase

(ASFR, fond 6991, inv. 6, dos. 1882, f. 32)

Consiliul	Afacerilor	Religioase	de	pe	lângă 
Sovietul	Miniştrilor	al	URSS
Membrului	Consiliului	—	tov-lui	Tarasov	E.	A.

La	cererea	Dumneavoastră	cu	privire	la	utilitatea	admiterii	cet.	Şato-
hin	L.	A.	la	cursurile	biblice	fără	frecvenţă	ale	VSEHB,	Vă	comunicăm	că	
el	nu	e	înregistrat	în	calitate	de	slujitor	al	cultului;	nu	avem	nici	date	pri-
vind	ordinarea	lui	în	rang	de	diacon	(n-a	fost	ales	diacon).

Actualmente Şatohin L. A. este unul dintre cei mai activi creştini ti-
neri	ai	asociaţiei	religioase	înregistrate	a	CEB	(or.	Doneţk,	str.	Balakle-
evskaia,	8).

Anterior	a	fost	în	rândurile	activiştilor	„mişcării“	de	creare	a	„bisericii	
tineretului“,	practica	activitatea	misionară.

În	1977	a	semnat	petiţia	adepţilor	aşa-numitului	„consiliu	al	bisericilor	
CEB“,	în	care	aceştia	cereau	eliberarea	lucrătorilor	editurii	„Hristianin“	
care	fuseseră	condamnaţi.

Actualmente,	după	cum	declară	prezbiterul	superior	al	CEB	în	regiu-
ne	şi	conducerea	bisericii,	Şatohin	şi-a	recunoscut	rătăcirea	şi	greşelile.	
Acum	în	comunitate	i	se	creează	condiţii	pentru	„creştere“,	pentru	conso-
lidarea	autorităţii	în	mijlocul	membrilor	bisericii,	a	muncii	în	mijlocul	ti-
neretului creştin.

Există	părerea	că	el	nu	s-a	dezis	pe	deplin	de	intenţiile	lui	de	mai	înainte,	
deşi	manifestări	evidente	în	vederea	organizării	„uniunii	tineretului“	nu	sunt.

E	dispus	spre	activitatea	misionară,	spre	întruniri	ale	creştinilor	tineri.
Considerăm	că	e	prea	devreme	a-l	admite	pe	Şatohin	L.	A.	la	cursuri-

le	biblice	fără	frecvenţă.	E	nevoie	de	studierea	ulterioară	a	activităţii	lui.

Împuternicitul	Consiliului	Afacerilor 
Religioase	în	regiunea	Doneţk	 	 	 L.	A.	Serpilin
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1.10. Explicările Consiliului Bisericilor CEB cu privire la unitatea credincioşilor 
şi la tratativele cu VSEHB

Anul 1962:
„A ajunge la curăţie şi unitate este sarcina noastră primordială. Dar spre ce fel de unitate tindem 

noi pe baza Cuvântului lui Dumnezeu?
În primul rând, pledăm pentru unitatea cu Hristos, căci pentru cel care nu are această unitate e in-

utilă şi oricare altă unitate (Ioan. 15: 4, 5);
în al doilea rând, pledăm pentru o unitate cu toţi sfinţii, căci suntem prieteni cu toţi cei ce se tem 

de Domnul şi păzesc poruncile Lui (Ps. 119: 63);
în al treilea rând, suntem pentru unitatea tuturor comunităţilor CEB, pentru unitatea întregii Biserici 

a lui Hristos (Ioan 17: 21).
Dar suntem împotriva unităţii cu apostaţii, suntem împotriva unităţii cu păcătoşii, căci pentru o ase-

menea unitate Dumnezeu ne pedepseşte şi, dacă nu vrem să tragem învăţăminte, ne părăseşte cu totul 
(2 Cor. 6: 14-16).

Vă rugăm fierbinte, scumpi prieteni, să nu înţelegeţi această explicare ca o chemare spre schismă şi 
dezbinări. Căci Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă: «Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi 
în pace cu toţi oamenii» (Rom. 12: 18)“.

(Apelul Comitetului organizatoric către toate comunităţile CEB, 22.09.1962)

Anul 1964:
„În epistola VSEHB sunt următoarele cuvinte: «Cu o dragoste frăţească, noi dăm mâna tuturor celor 

care Îl iubesc pe Domnul şi Mântuitorul Isus Hristos şi preţuiesc Sângele Lui scump, vărsat pe Golgota 
pentru păcatele noastre».

Minunate cuvinte! Şi de-ar fi ele rostite sincer şi din adâncul inimii, cine n-ar răspunde la această 
chemare?! Însă biserica CEB ştie bine că această mână, întinsă acum, a scris «Regulamentul din 1960» 
şi «Directivele către prezbiterii superiori»; această mână a trimis în surghiun şi închisori sute de fraţi 
şi de surori şi a lăsat orfani sute de copii creştini; această mână îi oprea pe tineri să intre în biserică 
şi acum aceeaşi mână vrea să ţină şi să stăpânească toată biserica CEB, fără a se fi pocăit de abaterea 
de la poruncile lui Hristos.

Iată ce fel de mână îi întind bisericii slujitorii VSEHB! O, de-ar preţui ei cu adevărat Sângele lui 
Isus Hristos, vărsat pe Golgota, de L-ar iubi într-adevăr pe Domnul mai mult decât îşi iubesc propria 
viaţă şi de ar tinde spre unitate în faptă, şi nu în vorbă!

Dar şi în această chemare la unire ei continuă să urmărească aceleaşi scopuri antievanghelice. «Voi 
deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăci-
rea acestor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria»“ (2 Pet. 3: 17).

(COMITETUL ORGANIZATORIC despre congresul VSEHB din 1963, ianuarie 1964)

Anul 1969:
„Actualmente în frăţietate s-au delimitat două orientări şi, ca dovadă, avem două frăţietăţi. Ne străduim 

să facem tot posibilul pentru a se ajunge la unitatea întregului popor al lui Dumnezeu... La 9 octombrie 
1969 VSEHB ne-a trimis o invitaţie oficială la o convorbire referitor la problema unirii. Fraţii au hotărât 
să discute numai privitor la pocăinţa dumnealor [...] sperând că, prea poate, se va ajunge la pocăinţa lor şi 
la revederea problemei excomunicării [...] Însă ei au spus că aceste condiţii sunt inacceptabile. Ei propun să 
ne recunoaştem reciproc greşelile. Reiese că: unii păcătuiau, alţii îi mustrau, iar acum trebuie să ne iertăm 
unii pe alţii. Pentru ce să se pocăiască cel care mustră? Nu putem încălca Evanghelia“.

(Darea de seamă cu privire la slujirea CB CEB pentru anul 1969, 
raportor — Gh. K. Kriucikov)

Anul 1970:
„Ne adresăm în primul rând dumneavoastră, preaiubiţi fraţi şi surori care vă aflaţi în comunităţile 

VSEHB! O spunem cu toată sinceritatea că suntem gata chiar acum să ne unim cu bisericile dum-
neavoastră şi să-I slujim Domnului împreună, cu inimi credincioase. Dar atâta timp cât vă aflaţi sub 
conducerea lucrătorilor VSEHB, care s-au abătut pentru totdeauna de la adevăr, nu putem accepta 
o unire organizatorică cu dumneavoastră.
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Noi preţuim relaţiile frăţeşti adevărate ale multora dintre dumneavoastră cu noi şi cu copiii lui Dum-
nezeu care se află în condiţii grele din cauza Numelui Domnului. Totuşi mântuirea vă este în pericol 
dacă, fiind la curent cu apostazia slujitorilor VSEHB, îi susţineţi cu râvnă, participaţi împreună cu ei la 
cina Domnului sau vă aflaţi într-o unitate organizatorică cu ei.

Vă mărturisim în Numele Domnului: dacă preţuiţi mântuirea şi unitatea cu Dumnezeu, să ştiţi 
că e imposibil a fi în unitate cu conducătorii VSEHB şi, în acelaşi timp, în unitate cu Dumnezeu. 
Una din două: sau VSEHB vă va ţine departe de Dumnezeu, sau Dumnezeu vă va ţine departe de 
VSEHB“. („TOŢI SĂ FIE UNA...“, 6 decembrie 1970)

Anul 1976:
„Dispunem de o vastă informaţie în privinţa activităţii lucrătorilor din VSEHB atât în ţară, cât şi 

peste hotare. Activitatea lor este o mreajă continuă de uneltiri păcătoase.
Ei ne invită la masa tratativelor. Dar trebuie să spunem că noi nu putem nici să începem astfel 

de întâlniri şi tratative. [...] Ei râd de concepţia noastră despre sfinţire, concepţie preluată de la primii 
creştini, râd de teama noastră de a ne întina conştiinţa.

Cum putem începe tratativele când ei colaborează cu organele securităţii, ba îi recrutează şi pe alţi 
credincioşi? [...] Unindu-ne cu VSEHB, ne-am uni, prin ei, cu KGB şi ne-am despărţi pentru totdeauna 
de Dumnezeu. De aceea trebuie să înţelegem cu toată claritatea că în asemenea împrejurări calea unirii 
cu VSEHB este închisă pentru noi şi nu putem avea niciun fel de contacte cu slujitorii lor oficiali. Dar 
nu putem nici să trecem sub tăcere aceste lucruri, căci numai ceea ce este mustrat e neutralizat“.

(Din darea de seamă a lui Gh. K. Kriucikov către
Consfătuirea unională a CB CEB, 22.05.1976)

Anul 1986:
„Auzind chemarea Domnului: «Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele 

ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!» (Apoc. 18: 4), noi nu ducem niciun fel de tratative cu VSEHB; 
nu ducem tratative nici cu cei care au vrut să fie un pod de legătură între Consiliul Bisericilor şi 
VSEHB, care cheamă poporul lui Dumnezeu pe vechiul făgaş al abaterii şi despărţirii de Dumnezeu. 
Căci întrevederile şi discuţiile se ţin, de obicei, cu scopul determinării poziţiilor. Opiniile lor ne sunt 
cunoscute, Domnul urăşte principiile activităţii lor (Ps. 97: 10; Apoc. 2: 6).“

(„Foaia frăţească“, 1986, nr. 3-4)

Anul 1991:
„Domnul ne-a făcut părtaşi la «adunarea în sărbătoare» la «Biserica celor întâi-născuţi, care 

sunt scrişi în ceruri», la Biserica celor biruitori, care îi include pe eroii credinţei din toate veacu-
rile, începând de la apostoli. Ne-a făcut părtaşi la adunarea celor care şi-au păstrat în inimi f la-
căra iubirii când cei mai mulţi şi-au părăsit dragostea dintâi (Apoc. 2: 4). [...] Dar ce trebuie să 
facă sfinţii lui Dumnezeu când cei care poartă cea mai mare vină pentru abaterea poporului Dom-
nului rămân nepocăiţi şi, moştenind apostazia păcătoasă, o înmulţesc fără teamă de Dumnezeu?! 
Răspunsul Domnului este următorul: «Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este 
întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără pri-
hană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!», căci, fără sfinţire, nimeni nu va vedea 
pe Domnul (Apoc. 22: 11; Evr. 12: 14)“.      (Consiliul Bisericilor CEB)

Anul 1997:
„Materialul «Despre sfinţire», propus frăţietăţii, constituie, de fapt, poruncile Domnului, cu-

lese şi concentrate, pe care, dacă le împlinim, ne eliberăm de orice păcat. Numai pe calea sfinţe-
niei trebuie să mergem! Numai ea este dreaptă! De aceea tuturor celor care doresc să ajungă a fi 
una cu noi şi să-L urmeze cu adevărat pe Hristos le propunem şi astăzi: «Dacă vreţi să mergeţi pe 
calea curăţării, atunci să ne dăm unii altora mâna de părtăşie. Ne vom întâlni, ne vom ruga, vom 
pune în discuţie problemele vitale, ca să conducem pe calea dreaptă, pe calea neprihănirii popo-
rul lui Dumnezeu». Nu avem alternative. Dacă Dumnezeu a zis: „Iată drumul, mergeţi pe el!“ (Is. 
30: 21), noi nu-I putem spune: «Doamne, oare nu ai o altă cale, mai tihnită?!» Da, suntem oa-
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meni subordonaţi, dependenţi, dar ne este plăcută calea dependenţei totale de Domnul, pentru că 
ea este unica ce duce la viaţa veşnică“.    („Vestitorul adevărului“ 1997, nr. 4)

Anul 2001:
„Au trecut deja 40 de ani. În decursul acestor ani am primit o mulţime de dovezi clare şi exacte 

privind activitatea VSEHB şi toţi slujitorii Consiliului Bisericilor am ajuns la părerea unanimă: uni-
unea oficială a CEB merge astăzi pe o cale mai largă decât mai înainte şi aceasta e tot aceeaşi cale 
a apostaziei, cale ce duce la pieire....

Ceea ce declară ei astăzi de la amvoane şi din paginile publicaţiilor ce le aparţin mărturiseşte o dată 
în plus că ei ştiu că se află pe o cale greşită, şi totuşi nu vor s-o părăsească“. 

(Din cuvântarea lui Gh. K. Kriucikov la congres, Tula, 2001)

Anul 2004:
„Astăzi calea uniunii oficiale a CEB a devenit şi mai largă decât în anii precedenţi. Poruncile 

Scripturii la nivel etico-moral sunt respectate acolo, însă ei nu au legătură în duh cu Dumnezeu, nici 
nu sunt călăuziţi de El, se rătăcesc în ce priveşte învăţătura evanghelică, acolo nu are cine spune cuvân-
tul adevărului. Se practică căsătoriile celor credincioşi cu cei lumeşti; odată cu acceptarea televiziunii, 
în fiece casă a intrat desfrâul. Pretutindeni s-a introdus planificarea familiei. Păstorii îi încurajează pe 
tinerii creştini să nu le tremure mâna împuşcând în inamici...

Citim revistele uniunilor oficiale, trimitem observatori la conferinţele lor şi aşteptăm: poate că, dată fiind 
libertatea relativă de astăzi, se vor ivi zorii trezirii duhovniceşti în frăţietatea evanghelico-baptistă din ţările 
CSI — în Asia, în Ucraina... Dar când citim publicaţiile lor sau ascultăm materialele conferinţelor, ne cu-
prinde groaza: evanghelişti cu renume îi cheamă pe credincioşi să devină prim-miniştri, prezidenţi... Scriptu-
ra însă ne învaţă: «Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume...» (1 Ioan 2: 15)“. (Gh. K. Kriucikov, Tula, 2004)

Anul 2007:
„Consiliul Bisericilor a primit o invitaţie oficială de la conducerea Uniunii autorizate a CEB din 

Rusia, ne propun să începem tratativele cu ei, ne invită la şedinţele Consiliului comun... Care este ati-
tudinea noastră faţă de aceste invitaţii? I-am însărcinat pe doi fraţi să asiste, cu statut de observatori, 
la măsurile lor, dar nu putem lua parte împreună cu ei la niciun proiect.

Aceiaşi oameni ne propun să alegem 2-3 slujitori pentru a pleca în Israel în componenţa unei de-
legaţii de slujitori ai Uniunii lor, ai celei autonome... Cu ce scop? Ca să se roage pe Golgota pentru 
unitatea creştinilor în baza rugăciunii lui Hristos, a Marelui nostru preot: „Toţi să fie una...“ Dar oare 
pentru o astfel de unitate S-a rugat Domnul — unitate cu cei necredincioşi, cu apostaţii, cu slujitorii 
care îi trădează pe fraţi, ca Iuda? Ce profanare a rugăciunii Mântuitorului!

Fraţilor, dacă în rândurile noastre vor apărea slujitori care ne vor chema pe această cale a unităţii 
cu apostaţii, atunci cu trupul meu voi acoperi pragul uşii, dar nu voi permite să intre în frăţietate 
această necurăţie...“    (Gh. K. Kriucikov la consfătuirea lărgită a CB, ianuarie 2007)

Ceea ce lumea numeşte astăzi libertate spirituală, libertatea cuvântului, a presei — nu este o re-
naştere a poporului. Renaşterea e pocăinţă, e lepădarea păcatului, e apropierea de Dumnezeu! Însă 
astăzi nu numai lumea, ci nici biserica oficială, care colaborează cu neprietenii, nu se pocăieşte! Ea 
nu s-a schimbat deloc şi nici n-are de gând să se pocăiască! [...]

Astăzi se pocăiesc chiar şi politicienii, lor li se strânge uneori inima. Iar biserica nu se pocăieş-
te — în ea sunt oameni sfârşiţi, de la care n-ai la ce te aştepta! Biserica oficială e cea mai devotată 
în lepădarea de adevăr.

Cât priveşte poporul de rând al lui Dumnezeu, oamenii se frământă, caută pocăinţă, îi roagă 
pe slujitorii noştri să le ajute să efectueze în adunările lor lucrarea de curăţare. Ne susţinem în 
rugăciuni unii pe alţii.

Însă cei care au la activul lor mii de biserici închise, zeci de mii de suflete nemântuite şi o mulţime 
de jertfe sângeroase, aceia tac. Trebuie să înţelegem că această tagmă L-a respins pe Dumnezeu pentru 
totdeauna. Ei au epuizat îndelunga Lui răbdare şi El i-a părăsit.

(Gh. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, pp. 69-70)
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„PENTRU CE NI S-AU ÎNTÂMPLAT TOATE ACESTE LUCRURI?“
„...Dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste 

lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc pă-
rinţii noştri când spun: «Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?» Acum 
Domnul ne părăseşte, şi ne dă în mâinile lui Madian!“ Domnul S-a ui-
tat la el, şi a zis: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, şi izbăveşte 
pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?“ Jud. 6: 13-14

2.1. Libertatea înşelătoare

Din Cuvântul lui Dumnezeu ştim că toate puterile iadului n-au putut, nici nu vor putea niciodată să 
biruie Biserica lui Isus Hristos. Însă în anii ’30 asociaţia celor credincioşi, organizată structural în Uniunea 
Creştinilor Evanghelici din Rusia şi în Uniunea Baptiştilor din Rusia, a fost dizolvată. Aceste uniuni, care, către 
anul 1928, aveau în rândurile lor aproape 600 000 de membri, au fost lichidate, credincioşii au fost împrăş-
tiaţi. Prigonitorii se răfuiau crud cu frăţietatea CEB şi se bucurau anticipat de biruinţa pe care şi-o plănuiau 
s-o obţină. Care e cauza acestui dezastru?

Istoria bisericii CEB din secolul al XX-lea cunoaşte mici perioade de scădere a intensităţii persecuţiilor: 
după manifestul cu privire la toleranţa religioasă, după revoluţia din 1917. Însă aceste perioade scurte de 
libertate erau, de fapt, zile înşelătoare. Anume în acei ani biserica se abătea de la curăţia învăţăturii, de la 
menirea sa. În timpul libertăţii duşmanul îi provoca mai multe daune decât în perioadele de persecuţii.

Examinând minuţios documentele de arhivă ale frăţietăţii evanghelico-baptiste, am căpătat mărturii 
convingătoare: libertatea obţinută le-a deschis fraţilor noştri uşa spre lumea creştină din Occident, care, în 
persoana Alianţei Mondiale Baptiste şi a celei Europene, prin liberalismul şi modernismul acestora, au dus 
frăţietatea noastră la abatere de la principiile evanghelice şi la colaborarea păcătoasă cu lumea.

Anul 1905 a devenit un an de cotitură pentru creştinii din Rusia.
În iunie 1905 fraţilor conducători ai comunităţilor baptiste, D. I. Mazaev, V. Ivanov, V. G. Pavlov, li s-a 

oferit posibilitatea de a fi delegaţi la primul Congres mondial al baptiştilor, la Londra. Acolo ei au fost 
absorbiţi de atmosfera deliberării libere a unui cerc foarte larg de probleme privind relaţiile dintre bise-
rică şi stat. În rapoartele celor mai mulţi dintre delegaţii la congres creştinismul era prezentat ca o pute-
re minunată pentru mari schimbări în societate şi în lume. „Biserica poate şi trebuie să exercite o influenţă 
care ar transforma toate relaţiile industriale şi comerciale, care ar captiva întreaga politică făcând-o creşti-
nă“ — afirma, în cuvântarea sa înflăcărată, conducătorul Seminarului Teologic din SUA, doctorul August 
Strong. „Pentru mulţi baptişti din Occident, de la apariţia lor în Anglia în secolul al ХVII-lea, activitatea social-
politică a fost o manifestare firească a credinţei“ (V. Popov). Delegaţia baptiştilor din Rusia, baptişti care, în 
anii autocraţiei, au ţinut piept unei furtuni cumplite de persecuţii şi n-au renegat curăţia învăţăturii evan-
ghelice, la acest congres, s-au ciocnit pentru prima dată de „realizările“ baptiştilor în politică. În compara-
ţie cu „realizările“ protestantismului apusean biserica din Rusia părea o biserică subterană, metodele ei 
de vestire a Evangheliei păreau extrem de modeste, casele de rugăciune — nişte izbe, rezultatul influen-
ţei asupra societăţii părea neînsemnat. Înaintea fraţilor noştri s-a deschis o altă panoramă a zidirii duhov-
niceşti. Toate cele văzute şi auzite s-au dovedit a fi o ispită foarte mare, în faţa căreia era greu să rezişti.

La întoarcerea în Rusia V. G. Pavlov s-a înscris în partidul cadeţilor, preşedintele D. I. Mazaev şi-a înaintat, 
în curând, candidatura pentru alegerile în Duma de stat. La 17 octombrie 1905 ţarul Nikolai al II-lea a pro-
mulgat aşa-numitul Manifest din Octombrie, care dădea Rusiei o constituţie şi proclama dreptul la libertăţi 
civile pentru toţi cetăţenii. Şi deja peste trei zile, la 21 octombrie 1905, în Rusia este înfiinţat, pentru prima 
dată, partidul creştin-democratic „Uniunea libertăţii, dreptăţii şi păcii“. Fondatorii lui au devenit: menonitul 
P. M. FRIZEN, creştinul evanghelic I. S. PROHANOV, baptiştii V. G. PAVLOV şi N. V. ODINŢOV. Patru activişti 
religioşi, captivaţi de valul schimbărilor de stat, au expus, în programul lor, susţinerea monarhiei constituţio-
nale, proclamând necesitatea reprezentării poporului, precum şi drepturile şi libertăţile de bază. De la con-
gresele baptiştilor au început să vină la adresa ţarului telegrame de credincioşie. Toate aceste inovaţii erau 
dictate de influenţa protestantismului apusean. Dar poate oare biserica să aibă programe sociale şi să se 
implice în politică pentru a influenţa asupra societăţii? Nu e o întrebare fără rost. Răspunsul la ea sau ne 
duce la viaţă, sau ne aruncă în prăpastia jocurilor şi pasiunilor politice, unde ne aşteaptă pieirea spirituală.

Odată Isus era înconjurat de norod şi, fiindcă locul era pustiu şi ziua era pe sfârşite, I s-a făcut milă de el, 
a făcut o minune şi i-a săturat pe toţi cu pâine. Atunci „oamenii aceia, când au văzut minunea... ziceau: «Cu 
adevărat, acesta este proorocul cel aşteptat în lume»“ şi aveau de gând să-L facă împărat (Ioan 6: 14-15). Doreau 
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să aibă un astfel de Împărat, care face minuni. Cu câtă bucurie L-ar fi primit lumea pe Hristos dacă El ar partici-
pa la rezolvarea problemelor ei sociale sau politice! Dar Hristos S-a abstras de la toate acestea. „Împărăţia Mea 
nu este din lumea aceasta“ — i-a spus El lui Pilat. Şi poporul L-a respins. Aveau nevoie de un altfel de Hristos.

Urmându-L pe Învăţătorul nostru ceresc, noi recunoaştem că implicarea în politică şi în problemele so-
ciale nu e calea noastră. Pe ea nu vom avea binecuvântarea Domnului. Cu toate acestea, mulţi au mers pe 
această cale şi, cu regret, merg mulţi şi astăzi.

Cei dintâi fraţi ai noştri întorşi la Dumnezeu — Reaboşapka, Ratuşnâi, Onişcenko şi alţii — erau 
atunci foarte curaţi, erau, se poate spune, virgini din punct de vedere duhovnicesc. Viaţa lor era zidită ex-
clusiv pe Cuvântul lui Dumnezeu! Şi bisericile creşteau. Însă au venit oameni mai deştepţi, dar cu gânduri 
dornice de glorie. Şi când au învăţat (Prohanov — în Anglia, Pavlov — în Germania), au căpătat cunoş-
tinţe nu nemijlocit de la Dumnezeu şi din Cuvânt, ci de la acea cultură, de la acel baptism care, timp de 
400 de ani, s-a denaturat extrem. [...] Trebuie să spunem că Alianţa Mondială Baptistă, prin colaborarea sa 
cu puterea laică, a dat multe exemple negative, fapt care a influenţat asupra destinului frăţietăţii mondiale 
a baptiştilor, inclusiv al celei din Rusia.   (Gh. K. Kriucikov, „Vestitorul adevărului“, 2007, nr. 4-5, pp. 18-19)

Anul 1911:
La Congresul mondial al Baptiştilor, care a avut loc în or. Philadelphia (SUA), pastorul John W. Ewing, 

în cuvântarea sa înflăcărată pe tema „Baptiştii şi venirea Împărăţiei lui Dumnezeu în Europa“, îi chema, în 
Numele lui Dumnezeu, pe baptiştii ruşi la noi paşi curajoşi: „Dumnezeu vă cheamă pe voi, baptiştii ruşi, să 
deţineţi un rol conducător în zidirea viitoarei Rusii — a unei noi Rusii“.

Peste 15 ani conducătorii uniunii baptiste, infectaţi de virusul „zidirii unei noi Rusii “, au rostit la congr. al XXVI-lea:

Statul, care, câţiva ani după revoluţie, a avut o atitudine îngăduitoare faţă de tendinţele antistata-
le ce se răspândeau printre noi, ne cere acum socoteală şi vrea să ştie cine suntem: o mână de sec-
tanţi cu orientări anarhice, gata să treacă cu orice ocazie în ilegalitate ori să emigreze, sau suntem 
o mişcare religioasă serioasă şi puternică, care pretinde la călăuzirea duhovnicească a ţării şi care, 
crescând mereu, atrăgând în rândurile sale masele largi ale populaţiei, doreşte şi poate să influenţe-
ze asupra opiniei publice, asupra orânduirii sociale şi a celei de stat şi chiar asupra legislaţiei. Iar 
noi anume că la cea din urmă pretindem...  (P. V. Ivanov-Klâşnikov, 14-18 decembrie 1926)

Anul 1917 — în Rusia a avut loc revoluţia din februarie. 
Baptiştii din America se bucurau de venirea ei, au contribuit la această revoluţie, au dat bani. Pre-

şedintele Alianţei Baptiste Mondiale, Robert Stuart MacArthur, a expediat în martie o scrisoare profeso-
rului P. N. Miliukov: „Toţi americanii sunt plini de uimire bucurându-se de revoluţia din Rusia...“ Aceas-
ta era, din partea lor, participarea la instaurarea principiilor revoluţionare. Acel veac groaznic a în-
mormântat şi a nimicit atâtea lucruri sfinte, încât nici nu pot fi numărate! A grămădit milioane de 
cadavre, iar americanii se bucură. I-a luminat oare Dumnezeu în mod deosebit pe americani? Nu, ei 
au intrat pur şi simplu în perioada de întuneric spiritual, care vine întotdeauna când suntem departe de 
Dumnezeu. [...] Abia când examinăm aceste lucruri peste o sută de ani, ne devine clar ce au făcut ei pe 
pământ în Numele lui Dumnezeu fiind unşi ca să-I slujească Celui preaînalt. [...] Am fost implicaţi în po-
litica murdară şi ne-am afundat în ea cu plăcere, iar apoi am secerat roadele acestei nenorociri — ale 
abaterii, aproape universale, de la adevăr. 

(Gh. K. Kriucikov, „Vestitorul adevărului“, 2007, nr. 4-5, pp. 18-19)

Anul 1926: 
La congresul evangheliştilor şi la cel al baptiştilor a fost adoptată hotărârea cu privire la problema mili-

tară. Invocând raportul secretarului AMB (al doctorului J. H. Rushbrooke) „Despre atitudinea bisericii faţă de 
stat“ (publicat în revista „Баптист“, nr. 1, 1927), orientându-se după practica frăţietăţii baptiştilor din toate 
ţările şi după Mărturisirea lor de credinţă, conducătorii Uniunii Baptiste au declarat:

Îi chem pe toţi să se întoarcă sub steagul vechi, încercat în furtuni, al baptismului... să aibă o ati-
tudine pozitivă faţă de serviciul militar obligatoriu... ca să fie înlăturată orice confuzie, orice abatere 
spre anabaptism...  (din raportul lui P. V. Ivanov-Klâşnikov „Cu privire la atitudinea faţă de stat şi de servi-
ciul militar“, Moscova, 14-18.12.1926)     Vezi „Supliment“, pp. 286-291
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Cele expuse confirmă că orientarea spre rădăcinile protestantismului occidental a îndreptat frăţietatea CEB, 
la începutul secolului al XX-lea, pe făgaşul relaţiilor păcătoase dintre biserică şi stat. Şi ceea ce vrăjmaşul su-
fletelor omeneşti n-a putut să obţină pe calea prigoanelor, a obţinut cu viclenie prin unirea bisericii cu sta-
tul în timpul libertăţii. Această „rădăcină amară“ a produs mişcării evanghelice din Rusia pierderi ireparabile.

Să ţinem minte, preaiubiţilor, că diavolul a obţinut succese considerabile nu cu prigoanele. Să ne 
amintim Edenul. Oare cu arma a venit acolo satana? A venit cu Cuvântul lui Dumnezeu, dar denatu-
rat. Cea mai gravă ispită este atunci când ni se propune, în baza Cuvântului lui Dumnezeu, o cale pe 
care Domnul nu ne-a poruncit să mergem: «Oare a zis Dumnezeu cu adevărat?...» (Gen. 3: 1). Când 
a venit pe pământ ultimul Adam — Isus Hristos —, abia ieşise din apele botezului şi a fost dus de Du-
hul în pustiu, unde s-a apropiat de El satana. S-a apropiat nu cu prigoane, ci cu acelaşi Cuvânt al lui 
Dumnezeu. Hristos a respins atacurile lui satan mărturisind Cuvântul Domnului dintr-o inimă curată.

(Gh. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, p. 106)

În rândurile noastre unora nu le ajungea credinţă, cădeau în ispită acceptând gândurile: 
„Dacă vom avea măcar cât de cât influenţă politică, atunci vom îmbunătăţi repede această lume. 
Numai baptiştii nu sunt la putere! Şi când vor veni ei acolo, atunci vom şi deveni o Împărăţie 
a lui Dumnezeu“. Ce rătăcire! Mergând acolo, noi avem deja conştiinţa denaturată. Aceasta nu e 
sfera noastră. Puterea de stat e o manifestare concentrată a tot ce este lume! „Nu iubiţi lumea, 
nici lucrurile din lume“. [...] Dacă dorim să căpătăm ceva de la împărat, de la această putere 
a statului, de la democraţie, de la revoluţie, dorim să gustăm, pentru gloria noastră şi pentru in-
fluenţa noastră, din tarta lor mare, atunci, până ce muşcăm, vrăjmaşul, în spatele nostru, va intra 
în biserică şi va începe să stăpânească în ea, şi o va chema să meargă pe căile firii pământeşti, 
o va învăţa să se abată de la Dumnezeu. Cu părere de rău, nu toţi înţeleg lucrul acesta.

(Gh. K. Kriucikov, „Vestitorul adevărului“, nr. 4-5, 2007, pp. 19-21)

2.2. „Părinţii noştri... au păcătuit...“

Îndurerat pentru pustiirea Ierusalimului, prorocul Ieremia scria (cartea Plângerile lui Ieremia):
„Ierusalimul... a căzut... în mâna asupritorului“ (1: 7);
„...în Locaşul lui cel sfânt, au intrat neamurile cărora Tu le poruncisei să nu intre în adunarea Ta!“ (1: 10);
„fiii mei sunt zdrobiţi, căci vrăjmaşul a biruit“ (1: 16).

De ce vrăjmaşul a biruit? La această întrebare prorocul Domnului răspunde:
„Asupritorii lui sar biruitori... Căci Domnul l-a smerit, din pricina mulţimii păcatelor lui“ (1: 5);
„Greu a păcătuit Ierusalimul! De aceea a ajuns de scârbă“ (1: 8);
„Domnul a trimis împotriva lui Iacov de jur împrejur vrăjmaşi“ (1: 17);
„Domnul Şi-a dispreţuit altarul, Şi-a lepădat locaşul Său cel sfânt. A dat în mâinile vrăjmaşului 

zidurile palatelor Sionului“ (2: 7);
„Proorocii tăi... nu ţi-au dat pe faţă nelegiuirea, ca să abată astfel robia de la tine, ci ţi-au 

făcut proorocii mincinoase şi înşelătoare“ (2: 14);
„Iată rodul păcatelor proorocilor săi, al nelegiuirilor preoţilor săi, care au vărsat în mijlocul 

lui sângele celor neprihăniţi! Rătăceau ca orbii pe uliţe, mânjiţi de sânge, aşa că nimeni nu putea 
să se atingă de hainele lor“ (4: 13-14);

„Părinţii noştri, care au păcătuit, nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele“ (5: 7);
„Domnul a înfăptuit ce hotărâse... a nimicit fără milă; a făcut din tine bucuria vrăjmaşului, 

a înălţat tăria asupritorilor tăi!“ (2: 17);
„Uită-Te, Doamne, şi priveşte: cui i-ai făcut Tu aşa?... Să fie măcelăriţi preoţii şi proorocii în Lo-

caşul cel sfânt al Domnului?“ (2: 20);
Israel a ajuns în nenorocire pentru „păcatele prorocilor săi“, pentru „nelegiuirea preoţilor săi“ şi „păcate-

le părinţilor“. Împăraţii Babilonului şi ai Asiriei făceau doar ceea ce hotărâse Dumnezeu cu privire la Israel.
Folosind acest principiu biblic pentru conştientizarea istoriei bisericii CEB din secolul al XX-lea, nu pu-

tem să nu ajungem la concluzia că nu legislaţia cultelor trist cunoscută din 1929, nu anii ’30, ani grei de 
restrişte, au devenit cauza lichidării uniunilor noastre precedente. Când nenorocirile se abat din exterior, 
Dumnezeu este de partea noastră şi, cu ajutorul Lui, noi biruim: „Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari, şi 
El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri“ (Ps. 60: 12). Însă când biserica, în persoana conducătorilor ei, se abate pe 
calea infidelităţii faţă de Dumnezeu, atunci lumea stăpâneşte asupra moştenirii lui Dumnezeu (Mat. 5: 13). 
Iar dacă slujitorii vin la Dumnezeu cu pocăinţă, nu-i dau lumii nici „o unghie“ din ceea ce este consacrat 
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Domnului (Exod 10: 26), atunci nu există întărituri pe care El să nu le poată surpa la rugăciunea „împărăţiei 
Lui de preoţi“, care înalţă spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli.

Cercetătorii contemporani se grăbesc să prezinte o altă concepţie asupra istoriei bisericii din anii 
’20-’30: cum că de toate sunt vinovaţi ateiştii, persecuţiile, legislaţia aspră. Această opinie este infiltrată în 
conştiinţa poporului lui Dumnezeu şi îl abate de la responsabilitatea pentru umblarea sa înaintea Dom-
nului. Ghennadi Konstantinovici spunea:

Pare deja sâcâitor şi cu totul de prisos a mai aminti că persecuţiile n-au dăunat niciodată bise-
ricii adevărate, ci nenorocirile se abăteau asupra ei numai când ea se despărţea de Dumnezeu prin 
păcatele sale. Însă, după cum scria apostolul Petru: „...măcar că le ştiţi, şi sunteţi tari în adevărul 
pe care-l aveţi“ (2 Pet. 1: 12), suntem nevoiţi să vorbim iar şi iar despre aceste lucruri, pentru că 
nu se potolesc cei ce încearcă să ne distragă de la împlinirea neabătută a poruncilor lui Hristos. 
Ei caută şi astăzi să treacă asupra celor din exterior vina pentru toate neorânduielile din trecut şi 
pentru suferinţele poporului lui Dumnezeu, de fapt însă, în problemele orânduirii interne a bisericii 
cei din afară nu au nicio treabă cu noi, precum nici noi cu ei.

În 2001, la congresul frăţietăţii noastre multinaţionale (peste 60 mii de membri), în prezenţa a 670 de 
delegaţi şi oaspeţi, preşedintele CB CEB, Gh. K. Kriucikov, în cuvântarea sa de dare de seamă, a explicat 
destul de clar această problemă de importanţă vitală pentru toţi. La consfătuirea preliminară de pe 9 oc-
tombrie 2001, viziunea dumnealui a fost examinată şi aprobată de toţi fraţii Consiliului Bisericilor CEB.

„Abaterea de acum un secol a slujitorilor celor două uniuni ale noastre este o pată întunecoasă 
pe hainele bisericii renăscute a CEB. Păcatul colaborării lucrătorilor conducători ai centrului du-
hovnicesc cu cei din afară, complicitatea lor la lucrările ateismului, îndreptate împotriva credinţei 
în Dumnezeu, sunt pagini întunecoase ale istoriei noastre şi ele nu pot fi şterse prin uitare sau 
prin vechimea anilor. Amintindu-ne, după Cuvântul lui Dumnezeu, toată calea noastră, făcând o ana-
liză profundă a istoriei mişcării evanghelice în ansamblu, recunoaştem că suntem o parte integrantă 
a acestei mişcări, pentru care purtăm şi noi răspundere. Dumnezeu ne porunceşte să ne eliberăm de 
această povară. Cât suntem în viaţă, trebuie să reuşim să ne apucăm de mâna lui Dumnezeu, să reu-
şim să ne pocăim. Să nu zăbovim! Mâine poate fi târziu! Cândva buneii şi părinţii noştri s-au abătut 
de la adevăr, legea Domnului a fost încălcată — iată temeiul principal pentru pocăinţă. «Este vremea 
ca Domnul să lucreze...», iar noi — să facem roade vrednice de pocăinţă...“ (Gh. K. Kriucikov)

În zilele lui Solomon, când chivotul Domnului fusese adus în Templu, norul unei slăvi neobişnuite a lui 
Dumnezeu a umplut casa astfel, încât preoţii n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului (1 Împ. 
cap. 8). Se părea că slava Domnului umpluse ca un nor şi adunarea din zilele de astăzi a lucrătorilor lui Hris-
tos când slujitorii Consiliului Bisericilor au trecut în faţă, au îngenuncheat (şi-au plecat genunchii şi cei prezenţi 
în sală) şi, cu duhul zdrobit, s-au pocăit înaintea Domnului după exemplul oamenilor neprihăniţi ai lui Dum-

nezeu: Moise, Ieremia, 
Neemia, Daniel, care 
nu participaseră per-
sonal la abaterea de la 
calea Domnului, dar se 
identificau cu poporul 
ce păcătuise şi se ru-
gau cu pocăinţă pentru 
iertarea tuturor păcate-
lor lui de ani de zile 
(Exod. 32: 31-32; Dan. 
9: 4, 6; Neem. 1: 6).

Robii credincioşi 
ai Domnului din zilele 
noastre au mijlocit cu 
lacrimi înaintea Dom-
nului şi pentru copiii 
Lui din comunităţile 
înregistrate, ca să le Rugăciunea de pocăinţă a slujitorilor CIB CEB la congres, 10 octombrie 2001,  or. Tula,
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dea o înţelegere clară că numai calea îngustă duce la viaţa veşnică. „Şi, cu toate că nu avem posibilitatea să ne 
unim cu ei în plan organizatoric, — se rugau slujitorii — Tu, Dumnezeule, mustră-i prin Duhul Tău Sfânt cu 
privire la păcat, creează premise pentru pocăinţă, îndreaptă-le atenţia spre scopul comun al muncii duhovniceşti 
pentru care numai Cuvântul Tău serveşte drept temelie... Îndură-Te, Doamne, eliberează sufletele de apăsarea de 
mulţi ani, ca să se bucure cerurile de pocăinţa lor!“ („Vestitorul adevărului“, 2001, nr. 4, p. 3)

În anul 2005 la congresul frăţietăţii slujitorii CB I-au mulţumit lui Dumnezeu că au fost oameni sfinţi 
care şi-au dat viaţa pentru lucrarea Domnului în anii ’30. Ghennadi Konstantinovici spunea: 

„Mulţi nu s-au întors din temniţe, suferind acolo zeci de ani. Noi suntem succesorii tuturor celor 
credincioşi... Ceea ce a fost bun la ei trebuie să luăm, dar să avem în vedere: Biserica lui Hristos 
şi frăţietatea noastră nu trebuie să moştenească în niciun caz păcatele părinţilor noştri. Altfel, îi 
situăm mai presus de Hristos. Primindu-L însă pe Hristos, trebuie să ne îndepărtăm de păcatele lor.

Din ce cauză a căzut frăţietatea rusă, a căzut şi nu s-a mai putut ridica? Pentru că îndată ce 
ne băgăm în politică, pierdem independenţa. Nu se poate să aducem în casa lui Dumnezeu... această 
nelegiuire... Fraţii aceştia n-au rămas credincioşi pe căile drepte şi au dus şi frăţietatea la pericol. 
În unele privinţe putem urma credinţa, poveţele lor care se referă la familie, la modul de viaţă al 
bisericilor creştine, iar în problemele cu influenţă hotărâtoare asupra sorţii nu-i putem urma. Aici 
întrebarea se pune astfel: ori Hristos, ori antihristul. Aici ei au cedat, le-au dat celor din afară 
dreptul de a conduce biserica. Nu-i judecăm pe ei, ci judecăm faptele lor de necredincioşie...

La congresul frăţietăţii din 2001 ne-am rugat conştient şi unanim cu rugăciune de pocăinţă. Vreau 
să amintesc conţinutul ei: ne-am pocăit pentru poziţiile nedrepte ale fraţilor conducători ai uniuni-
lor precedente, pentru abaterea lor şi pentru pustiirea care a urmat în lucrarea lui Dumnezeu după 
ce s-au supus lumii. Noi am zis: «Doamne, nu ne declinăm răspunderea pentru abaterea lor de la 
calea adevărului, pentru cărările lor strâmbe. De aceea ne pocăim şi mai vrem să facem şi roade 
vrednice: corectând nenorocirile prin pocăinţă, să mergem pe o cu totul altă cale, plăcută Ţie».

Da, fraţii uniunilor precedente au acceptat legile lumii pentru orânduirea vieţii bisericeşti, fapt 
prin care L-au eliminat pe Dumnezeu din inimile lor şi din viaţa bisericilor. E cea mai mare pier-
dere pe care a îndurat-o poporul lui Dumnezeu. Ea nu putea fi compensată nicidecum cu niciun 
surogat, cu niciun erzaţ. Niciun substituent nu se potrivea.

Domnul poate fi întors numai prin pocăinţa pentru toate păcatele. Aceasta era sarcina noastră. 
Ca frăţietatea să se întoarcă pe calea cea dreaptă, trebuia să-L rugăm fierbinte şi cu inimă zdrobită 
pe Dumnezeu să vină şi să ne ierte, să rămână cu noi şi să ne ajute să biruim.

Repet: mulţi fraţi, care au muncit la începutul secolului al XX-lea, luptând pentru credinţa 
Evangheliei, şi-au dat viaţa fără să înţeleagă ce se face în uniunea evanghelică şi în cea baptistă. 
Ei au trăit în perioada revoluţiilor şi, nimerind în măcelul groaznic, nu s-au păstrat, ca slujitori, pe 
căi curate, au comis multe greşeli fatale. VSEHB rămâne şi acuma cu acest bagaj. Păcatul acesta 
domneşte acolo până azi! Anume că domneşte! Şi, de vreme ce domneşte, în biserică domină puterile 
externe şi interesele politice, iar Dumnezeu e dat afară. Iată catastrofa principală!“

(Gh. K. Kriucikov. Extras din darea de seamă la congres. 2005)

2.3.1. „VOI SĂDI“ ŞI „VOI SMULGE“ — zice Domnul!
„Orice răsad, pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc, 

va fi smuls din rădăcină“.  Mat. 15: 13

„Voi sădi“ şi „voi smulge“, „voi zidi“ şi „voi nărui“, „voi întări“ şi „voi nimici“ — aceste verbe, ce pre-
supun bunăvoinţa şi pedeapsa lui Dumnezeu, sunt rostite de El atât cu privire la Israel, cât şi cu privire 
la creştinii care au încheiat legământ cu Domnul.

Dumnezeu Şi-a despărţit pentru Sine poporul Israel, a încheiat legământ cu el şi bunăstarea lui depin-
dea nu de zidurile întărite şi de forţa militară, nu de cai şi călăreţi, ci de credincioşia faţă de legământul în-
cheiat cu Dumnezeu, de împlinirea exactă a legii, de separarea de celelalte popoare păgâne. Când popo-
rul Israel şi conducătorii lui respectau legea, Dumnezeu le spunea cuvântul de binecuvântare: „VOI SĂDI“:

„Am dat un loc poporului Meu, lui Israel, şi l-am sădit ca să locuiască în el, şi să nu mai fie tulbu-
rat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte“ (2 Sam. 7: 10).

„...Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori şi va odrăsli, şi va umple lumea cu roadele lui“ (Is. 27: 6).
Iar când cei aleşi se abăteau de la căile Lui, Domnul le rostea pedeapsa: „VOI SMULGE“.
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„Iată că ce am zidit, voi dărâma; ce am sădit, voi smulge, şi anume ţara aceasta... voi aduce nenoro-
cirea peste orice făptură...“ (Ier. 45: 4-5);

„...Ca putregaiul le va fi rădăcina lor, şi floarea li se va risipi în vânt ca ţărâna, căci au nesocotit 
legea Domnului oştirilor, şi au dispreţuit cuvântul Sfântului lui Israel. De aceea Se şi aprinde Domnul de 
mânie împotriva poporului Său, Îşi întinde mâna împotriva lui, şi-l loveşte de se zguduie munţii, şi trupu-
rile moarte stau ca noroiul în mijlocul uliţelor“ (Is. 5: 24-25);

„Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa, şi că-l voi nimici. 
Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi 
pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac. Tot aşa însă, deodată zic despre un neam, sau 
despre o împărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea, 
şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele, pe care aveam de gând să i-l fac.“ (Ier. 18: 7-10).

Când Dumnezeu rosteşte judecata Sa: „voi smulge“, nimeni nu va rămâne în picioare şi nu se va zidi, 
nu-l vor ajuta nici alianţele de milioane de creştini, nici lăcaşurile de cult luxoase, nici tradiţiile seculare, 
nici protecţia împăraţilor. Şi dimpotrivă, pe cei despre care Dumnezeu a spus: „îi voi sădi“, nimeni nu-i 
poate nimici. Poporul sfânt al lui Dumnezeu posedă o suprarezistenţă, el e de nestârpit. Pe cei ce Îl iu-
besc pe Dumnezeu El îi sădeşte nu pentru 50 sau 100 de ani, ci „până la al miilea neam“! Dacă perioada 
unui neam, sau a unei generaţii se consideră 25-30 de ani, atunci binecuvântarea lui Dumnezeu se răs-
pândeşte pentru zeci de mii de ani! Aceasta e mult mai mult decât toată istoria globului pământesc. Iată 
cum este Dumnezeul nostru ieri şi azi, şi în veci!

Pe urmaşii lui Saul Domnul i-a „smuls“, deşi el îl rugase pe David: „Jură-mi dar pe Domnul că nu-mi 
vei nimici sămânţa mea după mine, şi că nu-mi vei şterge numele din casa tatălui meu“ (1 Sam. 24: 21). 
Dar nu David, ci mâna lui Dumnezeu a nimicit casa lui Saul şi sămânţa lui (1 Sam. 31: 8; 2 Sam. 21: 
8-14). Sămânţa lui David însă a fost sădită de Dumnezeu pe veci: „Aşa vorbeşte Domnul: «David nu va 
fi lipsit niciodată de un urmaş, care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel»“ (Ier. 33: 17; 2 Sam. 
3: 10; 7: 8-11). Chiar şi în zilele lui Hristos poporul striga: „Osana Fiul lui David!“ (Mat. 21: 9).

Pe urmaşii preotului Eli, care nu i-a fost credincios Domnului, Dumnezeu i-a „smuls“ (1 Sam. 2: 30-33; 
22: 18-21; 1 Împ. 2: 26-27), iar pe urmaşii preotului Ţadoc i-a „sădit“, pentru că „preoţii, Leviţii, fiii lui 
Ţadoc... au păzit slujba locaşului Meu cel sfânt când se rătăceau copiii lui Israel de la Mine“ şi „nu s-au 
rătăcit ca Leviţii, când se rătăceau copiii lui Israel“ (Ezec. 40: 45-46; 44: 15-16; 48: 10-11). 

Atât ieri, cât şi azi Dumnezeu lucrează cu putere după hotărârea Sa, ca să-i sădească pe cei 
neprihăniţi şi să-i smulgă pe cei răi. De aceea pe cei care doresc să prindă rădăcini (Is. 27: 6) pe că-
ile Domnului şi să capete bunăvoinţa Lui Cuvântul lui Dumnezeu îi îndreaptă pe calea neprihănirii, 
îi îndeamnă să se uite bine „la cel fără prihană“:

„Am văzut pe cel rău în toată puterea lui; se întindea ca un copac verde. Dar când am trecut 
a doua oară, nu mai era acolo; l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Uită-te bine la cel fără priha-
nă, şi priveşte pe cel fără vicleşug; căci omul de pace are parte de moştenitori. Dar cei răzvrătiţi sunt 
nimiciţi cu toţii, sămânţa celor răi este prăpădită“ (Ps. 37: 35-38).

„De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine, şi să ţii cărările celor neprihăniţi! Căci oamenii 
fără prihană vor locui ţara, şi oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea; dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară, şi 
cei necredincioşi vor fi smulşi din ea“ (Prov. 2: 20-22).

„Omul nu se întăreşte prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina“ (Prov. 12: 3).
„Limba ta nu născoceşte decât răutate, ca un brici ascuţit, viclean ce eşti!... De aceea şi Dumnezeu te 

va doborî pe vecie... te va ridica din cortul tău, şi te va dezrădăcina din pământul celor vii“ (Ps. 52: 2, 5).
De ce a fost dărâmat templul din Ierusalim? Dumnezeu l-a nimicit. În templul consacrat lui Dumnezeu 

se cuibăriseră schimbătorii de bani şi el a devenit, după cum mărturiseşte Domnul, „o peşteră de tâlhari“ 
(Marc. 11: 17). O dată pe an marele preot intra în templu după perdeaua ce despărţea locul preasfânt pen-
tru a avea părtăşie cu Dumnezeu. Dar când a venit Fiul lui Dumnezeu, preoţii cei mai de seamă L-au dat 
să fie răstignit. Privind la măreţia templului, Hristos a zis: „Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră 
pe piatră, care să nu fie dărâmată“ (Mat. 24: 2). Spre împlinirea cuvintelor rostite de Hristos, împăratul Titus 
a dărâmat templul în anul 70, „căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere“ (Luc. 1: 37).

Ghennadi Konstantinovici spunea:
„Amintiţi-vă bilanţul perioadei Vechiului Testament. Venind în casa lui Dumnezeu, în templul 

din Ierusalim, Hristos nu l-a mustrat pe cezar. Tulburat în duhul Său, Hristos a rostit cuvintele: 
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«Casa Mea se va chema o casă de rugăciune... Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari» (Marc. 
11: 17). El nu le-a adresat autorităţilor, nici cotropitorilor romani, care stăpâneau pe vremea aceea 
peste Israel, nici poporului simplu. În templu erau cărturarii şi fariseii — minţi excelente, cunos-
cători distinşi ai Sfintei Scripturi, oameni consacraţi din generaţie în generaţie în slujba lui Dum-
nezeu — ei alcătuiau cetele de preoţi. Anume lor le erau adresate cuvintele Lui severe. Anume pe 
ei i-a alungat El din templu, care în timpul acela era, în fond, doar un simbol al prezenţei lui Dum-
nezeu. Domnul dorea să locuiască, întâi de toate, în inimile preoţilor, însă ei, în persoana tuturor 
conducătorilor religioşi, n-au înţeles această taină Dumnezeiască, au respins voia lui Dumnezeu 
cu privire la ei şi de aceea au atras asupra lor o nenorocire îngrozitoare. Hristos le-a dat sentinţa 
definitivă: „Iată că vi se lasă casa pustie“ (Mat. 23: 38). („Vestitorul adevărului“, 1993, nr. 4)

„Mă voi întoarce la cuvintele lui Hristos, adresate Ierusalimului: «Vor veni peste tine zile, 
când vrăjmaşii tăi vor face una cu pământul pe copiii tăi». Apare întrebarea: pentru ce menţi-
onează Scriptura acest amănunt? Se creează impresia că fraza aceasta a fost pronunţată pentru 
a ajunge în străfundul inimii părinţilor. Dar, de fapt, nu e vorba de cruzimea lui Dumnezeu, ci 
de urmările tragice ale păcatului pentru generaţiile viitoare. Dacă nu vor fi copii, nu vor fi ur-
maşi, atunci nu vor avea cui să transmită tezaurul duhovnicesc. Ba nici înseşi valorile spirituale 
nu vor mai fi. Templul — concentrarea vieţii duhovniceşti — va fi distrus. «Iată că vi se lasă 
casa pustie...» Odată cu respingerea lui Hristos se sfârşeşte totul! Domnul îl preîntâmpina pe 
poporul Său de aceste urmări dureroase“. (Gh. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, p. 171)

Din Cuvântul lui Dumnezeu cunoaştem făgăduinţa că Biserica nu poate fi învinsă: „...Voi zidi Biserica 
Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui“ (Mat. 16: 18). În cartea Apocalipsa Hristos este numit 
„Rădăcină“, El este Rădăcina Bisericii (Apoc. 5: 5; 22: 16): „Eu, Isus... sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, 
Luceafărul strălucitor de dimineaţă“. Timp de 20 de veacuri puternicii lumii acesteia au încercat de multe 
ori să dezrădăcineze creştinismul, uitând că Rădăcina Bisericii este Hristos, iar El e inaccesibil pentru pri-
gonitori: „Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor“ 
(Apoc. 1: 18). De aceea toate planurile de a nimici Biserica adevărată sunt zadarnice: 

„«Pentru ce se întărâtă neamurile, şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte? Împăraţii pământului 
s-au răsculat, şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său». În adevăr, împotriva Ro-
bului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamu-
rile şi cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău“ (Fapt. 4: 25-28).

Apare întrebarea: dacă biserica e de neînvins, de ce Hristos i-a spus îngerului bisericii din Laodiceea: 
„...Am să te vărs din gura Mea“ (Apoc. 3: 16)? De ce, în anii ’30, şi-au încetat existenţa uniunile noastre? 
De ce nu este nici o biserică pe teritoriul de astăzi al Turciei, unde apostolul Pavel a sădit? S-au împlinit 
cuvintele lui Hristos: „...Voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti“ (Apoc. 
2: 5). Sfeşnicul bisericii din Efes a fost luat din locul lui — pe teritoriul Turciei nu mai există biserică vie.

După cum bunăstarea poporului Israel în vechime, la fel nici spiritul de neînvins al Bisericii nou-testa-
mentale nu depinde de moştenirea tradiţiilor acumulate, nici de faptul cum se va face biserica „cunoscută 
societăţii“, nici de influenţa ei politică şi socială, ci nemijlocit de atitudinea ei faţă de Dumnezeul cel sfânt 
şi faţă de Cuvântul Lui, după cum e scris: „Pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemă-
na cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile 
şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă“ (Mat. 7: 24-25).

Spiritul de neînvins al bisericii se obţine prin sfinţenia personală şi prin împlinirea exactă a porun-
cilor lui Dumnezeu. Despre această legitate duhovnicească Gh. K. Kriucikov spunea în materialul „Făgă-
duinţa de a fi o biserică de neînvins“:

Cândva Hristos a făgăduit: „...Voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor bi-
rui“ (Mat. 16: 18). Şi aceasta este una dintre cele mai mari făgăduinţe ale Mântuitorului...

Din istorie se ştie că în primele secole nordul Africii era populat de milioane de creştini, care căpăta-
seră mântuirea şi viaţa veşnică. Însă biserica s-a unit cu lumea şi a ajuns treptat într-o stare de plâns, fiind 
biruită de duşmanii lui Hristos. Biruită astfel, încât astăzi n-a rămas acolo, se pare, nici urmă de biserică. 
Acum acestea sunt cele mai pustiite regiuni în ce priveşte creştinismul. Şi exemple similare sunt multe.

Câte oraşe avem în care mai înainte sporea lucrarea lui Dumnezeu, iar acum e greu să gă-
seşti acolo martori ai lui Hristos! Câte suflete sunt care Îi slujeau cândva cu râvnă Domnului, iar 
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acum slujesc potrivnicilor lui Dumnezeu! Oare n-au fost învinşi de porţile locuinţei morţilor?! Oare 
nu le-a fost răpită cununa?

Puterea de neînvins a bisericii se trage din provenienţa ei Dumnezeiască şi din apartenenţa 
exclusivă lui Hristos. Numai biserica zidită de Duhul Sfânt, care e formată din martori vii ai 
Numelui lui Hristos şi care, neţinând seama de împrejurările din exterior, merge fără abatere pe 
calea poruncilor Domnului — numai ea poate spune că Îi aparţine lui Hristos şi că la ea se re-
feră cuvintele Lui: „Voi zidi Biserica Mea...“ Numai despre biserica ce I se supune doar Lui El 
poate spune: „Biserica Mea“ şi numai ea poate conta pe făgăduinţa minunată a lui Dumnezeu că 
porţile locuinţei morţilor nu o vor birui!   (Gh. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, p. 19)

2.3.2. Necredinţa şi necredincioşia faţă de Dumnezeu sunt cauzele tăierii  
    şi despărţirii ramurilor de rădăcină.

Scriptura mărturiseşte despre Israel în general: „au fost tăiate din pricina necredinţei lor“, de aceea 
„n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti... Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă 
de cei ce au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei 
fi tăiat şi tu“ (Rom. 11: 20-22).

Trăim într-o vreme când Domnul stă după uşa multor biserici creştine şi bate (Apoc. 3: 20). La apusul 
erei Noului Testament El a venit iarăşi „la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit“ (Ioan 1: 11). El e respins de cei 
care numai poartă Numele lui Hristos. Ţinându-se de rădăcinile „succesiunii istorice“, de poruncile morale 
ale Evangheliei, aceste ramuri, „din pricina necredinţei“, au fost tăiate de la Hristos şi altoite la rădăcinile 
seculare ale colaborării cu statul, au amestecat biserica cu politica, predicarea Evangheliei cu sportul şi 
cu teatrul, reduc conţinutul predicii Evangheliei la istorioare ridicole, iar cântarea evlavioasă bisericească 
o înlocuiesc cu „grupuri de glorificare“, cu muzică mireană. Soarta acestor „creştini“ este de plâns: „Am 
să te vărs din gura Mea“ — aceasta e pieirea definitivă a celor tăiaţi de la Hristos din pricina necredinţei.

De la paştele săvârşit în Egipt până la paştele din zilele lui Isus Hristos abaterea lui Israel de 
la căile Domnului atinsese asemenea proporţii, încât ei L-au răstignit pe Dumnezeu „în Numele lui 
Dumnezeu“! Iar Cuvântul ne mărturiseşte nouă, copiilor noului legământ, că acelaşi lucru se va 
întâmpla şi cu creştinii vremii din urmă: că din zilele vieţii pământeşti a lui Hristos până la a doua 
venire a Lui lepădarea de credinţă, ritualul şi împotrivirea faţă de adevăr în mijlocul poporului 
Său vor atinge forme echivalente cu răstignirea Mântuitorului! Citim în Cuvântul lui Dumnezeu că 
ziua Domnului „nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă“ (2 Tes. 2: 3). Încă în timpul 
apostolilor, „taina fărădelegii a şi început să lucreze“ (2 Tes. 2: 7). Iar în zilele noastre lepădarea de 
credinţă şi taina fărădelegii se extind nu dincolo de hotarele bisericii, ci chiar în sânul creştinătăţii. 

Creştini renăscuţi sunt astăzi cât un strop în mare! Nu în marea lumii acesteia în general, ci în 
marea creştinătăţii. Pierzându-şi esenţa — mântuirea şi naşterea din nou —, creştinătatea şi-a pierdut 
chipul adevăratei Biserici a lui Hristos. Creştinii adevăraţi, şi cu atât mai mult ispravnicii bisericii, 
care au înţeles taina Evangheliei, sunt atât de rari, ca stelele la orizont! Puţinele făclii ale lui Dum-
nezeu luminează astăzi doar pe unele insuliţe. Şi totuşi ele sunt şi luptă, mergând pe calea îngustă.

Astăzi lumea creştină reprezintă Laodiceea în faza ei de încheiere, ai cărei conducători decla-
ră: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic“. Vâlva de încântare a tot felul de miş-
cări ecumenice înăbuşă cuvintele Mântuitorului: „...Şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi 
gol“. Această sărăcie şi orbie spirituală va avea urmări grave. Înainte de venirea lui Isus Hristos 
ca Împărat creştinătatea laodiceeană îi va pregăti terenul antihristului. Soarta acestor oameni încre-
zuţi în sine este îngrozitoare: „...Am să te vărs din gura Mea“. Însă îndelunga răbdare a Domnului 
cheamă: „Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te!“ (Apoc. 3: 14-19).  (Gh. K. Kriucikov)

2.3.3. Toleranţa faţă de păcat este un pas spre pericolul de a fi smuls
Apostolul Pavel scrie: „Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru 

ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de 
ea“ (Evr. 12: 15). Dacă slujitorii persistă în păcat, iar membrii bisericii au o atitudine tolerantă faţă de el, 
nu sunt plini de râvnă pentru curăţia bisericii, atunci o astfel de biserică Îl alungă pe Dumnezeu din mij-
locul ei şi, devenind bună ca biserică-organizaţie, încetează totodată a mai fi Biserică-Trup al lui Hristos. 

NH-38,111
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Despre asemenea biserici bine organizate Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: „Îţi voi lua sfeşnicul din locul 
lui, dacă nu te pocăieşti“ (Apoc. 2: 5). Curăţarea bisericii de orice întinăciune (Apoc. 21: 27), de „rădăcina 
amară“ e o chestiune de viaţă şi de moarte. Sau biserica va smulge rădăcina rea din mediul ei, sau Dum-
nezeu va smulge o asemenea biserică!

2.3.4. Misiunea robilor Domnului: a smulge şi a sădi
Misiunea profetică a robilor credincioşi ai lui Dumnezeu este, mai întâi, a smulge, iar apoi, a sădi.
„Apoi Domnul... mi-a zis: «...Astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii, ca să smulgi şi să tai... să 

zideşti şi să sădeşti“ (Ier. 1: 9-10).
Înainte de a semăna cuvântul adevărului trebuie să smulgem „rădăcinile amare“, care înăbuşă sămân-

ţa, nimicesc viaţa duhovnicească şi năzuinţa spre sfinţire.
Mulţumiri fie aduse Domnului, calea curăţării le-a fost descoperită, la începutul secolului trecut, unor 

oameni ai lui Dumnezeu precum V. I. Karghel, I. N. Şilov, iar la mijlocul anilor ’50 — slujitorilor Grupului de 
iniţiativă, ca unica ieşire din criză. La începutul anilor 1960, când chemarea la curăţarea şi sfinţirea generală 
şi-a găsit ecou în poporul lui Dumnezeu, a avut loc o minune: frăţietatea, la fel ca Samson când îşi recăpă-
tase puterea, s-a ridicat din nou în toată statura, a reînviat sub ochii prigonitorilor şi Domnul S-a întors iarăşi 
în tabăra poporului Său. Prin marea Sa bunătate, Dumnezeu a făcut să prindă rădăcini rămăşiţa sfântă, a în-
mulţit-o şi, în locul „surorităţii încărunţite pe cale de dispariţie“, a întemeiat frăţietatea internaţională a Con-
siliului Bisericilor, care numără circa 70 mii de creştini, inclusiv aproape 15 mii de tineri şi 40 mii de copii!

Creştinătatea laodiceeană nu acceptă sfinţirea: „La ce ne trebuie? Aceasta e erezie!“ Dar la 
începutul anilor ’60, după activitatea de conciliere cu lumea a multor slujitori din conducere în 
problemele de isprăvnicie a Bisericii lui Hristos, după acceptarea concepţiilor liberale privind pla-
nificarea familiei şi după alte abateri de la învăţătura evanghelică, în multe biserici din fosta Uni-
une trebuia să se înfăptuiască lucrarea de sfinţire, trebuia să se cheme la pocăinţă şi la mărturisi-
rea păcatelor. Şi Domnul a binecuvântat această lucrare. Duhul lui Dumnezeu a început trezirea în 
biserici. El a influenţat asupra multor membri ai bisericii, ei se pocăiau de păcate şi căpătau eli-
berare. După ce s-au curăţat şi s-au sfinţit, au devenit proprietatea lui Dumnezeu, deoarece înlătu-
raseră cel mai îngrozitor zid de despărţire dintre ei şi Dumnezeu: „nelegiuirile voastre pun un zid 
de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru“ (Is. 59: 2).  [„Vestitorul adevărului“, 1993, nr. 2]

Cu prilejul celei de a doua aniversări a trezirii, slujitorii Comitetului organizatoric le aminteau 
credincioşilor: 

„Istoria creştinismului mărturiseşte că cele mai nefaste urmări în viaţa poporului lui Dumnezeu 
şi cea mai rea defăimare a Bisericii lui Isus Hristos vin din păcatul legăturii nelegiuite a slujitori-
lor ei cu autorităţile lumeşti.

Lucrul acesta a putut să se întâmple pentru că slujitorii bisericii, nefiindu-I credincioşi Domnului, 
au căzut în dependenţă supunându-se autorităţilor lumeşti în chestiunile vieţii bisericeşti şi a orân-
duirii ei şi nu şi-au prezentat slujba pentru a fi judecată de poporul lui Dumnezeu după exemplele 
bune lăsate de prorocul Samuel şi de apostolul Pavel (1 Sam. 12: 1-5; Gal. 2: 2; Fapt. 14: 27).

Biserica, la rândul ei, n-a întrebuinţat puterea pe care i-a dat-o Domnul asupra slujitorilor, 
căci biserica şi Capul ei — Hristos — sunt mai presus de toate: anume ea alege din mijlocul ei 
slujitori, îi pune în slujbă, le controlează activitatea, apreciază credincioşia lor faţă de Domnul, îi 
supune judecăţii deopotrivă cu toţi membrii în caz de necredincioşie ori de cădere (Mat. 18: 17-18; 
Fapt. 15: 22; 1 Tim. 5: 19; Evr. 12: 15).

Şi cu toate că biserica n-a căutat această contopire (a căutat-o lumea), totuşi e vinovată că nu s-a 
împotrivit în modul cel mai hotărât. Şi când slujitorii cultului au acceptat apropierea cu lumea, credin-
cioşii nu i-au mustrat la timp, duhul veacului acestuia pătrundea în adunările creştine, iar Duhul Sfânt 
le părăsea (2 Cron. 15: 2; Iac. 4: 4-5). Apoi slujirea fără Duhul Sfânt n-a întârziat să-şi dea roadele 
amare: au apărut erezii, schisme, războaie creştine, inchiziţia cu torturile şi rugurile ei... Din prigonită, 
biserica s-a transformat în prigonitoare. Împăraţii conduceau soboarele creştine, iar clerul se folosea de 
puterea de stat pentru împlinirea voii sale. Şi acum bisericii i se aruncă reproşul îndreptându-i-se atenţia 
asupra acestor fapte rele: „Iată ce aduce lumii religia creştină“. În felul acesta, Numele lui Dumnezeu 
este hulit între neamuri. Dar oare nu lumea, care a intrat în biserică, a fost cauza acestor fapte rele?



168168

Partea a III-a. Rădăcinile amare ale trecutului

Creştinii însă sunt vinovaţi că i-au permis lumii să pătrundă în biserică şi că nu i-au excomunicat 
pe slujitorii ce au intrat în cârdăşie cu lumea, n-au dat afară din mijlocul lor răul acesta, cum ne 
învaţă Cuvântul lui Dumnezeu (1 Cor. 5: 13). Ei n-au făcut-o când păcatul era încă în germene, iar 
când slujitorii apostaţi s-au înmulţit, când tronul patriarhului stătea deja alături de tronul monarhului, 
când armele de nimicire şi de execuţie aparţineau atât patriarhului, cât şi monarhului, când pedeap-
sa capitală era aprobată de două semnături, atunci era deja târziu să lupte împotriva necurăţiei, ci 
pentru cei ce se străduiau să împlinească poruncile Domnului rămânea doar să-şi caute un adăpost.

Aşa a fost de-a lungul multor veacuri. Domnul însă nu-i părăsea pe cei care Îi erau credincioşi. 
Duhul Sfânt îi îndemna să fie plini de râvnă pentru curăţie şi sfinţenie. Şi iată că în a doua jumă-
tate a secolului trecut, pentru prima dată în Rusia, fraţii: Voronin, Pavlov, Reaboşapka, Ratuşnâi, 
Ţimbal şi alţii au devenit membri ai adevăratei Biserici a lui Hristos şi au început formarea bisericii 
CEB pe meleagurile lor. Ei au răspuns la chemarea Domnului: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, 
ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!“ (Apoc. 18: 4). Trecând prin 
încercări şi îndurând torturi, vărsând multe lacrimi, scumpii noştri fraţi în Domnul se străduiau să 
fie o astfel de Biserică cum trebuie să fie ea după Evanghelie şi cum a fost în zilele apostolilor. Şi 
Domnul era cu ei. Astfel s-a înfiinţat biserica CEB din Rusia, cu o învăţătură evanghelică curată.

Dar iată că n-a reuşit încă biserica noastră să-şi sărbătorească centenarul (care va fi 
în 1967) şi iarăşi a fost întoarsă la păcatul secular — legătura cu lumea.

(Apelul Comitetului organizatoric, 13 august 1963)

2.3.5. „Smulgerea celor sădite îşi are vremea ei“
Răsfoind paginile trecutului, studiind istoria frăţietăţii CEB din secolul al XX-lea, conchidem că sarcina 

primordială e să păzim poporul lui Dumnezeu de succesiunea spirituală a „rădăcinilor amare“, sădite încă 
la începutul secolului al XX-lea în frăţietatea creştină evanghelică din Rusia, şi să-i chemăm pe toţi la 
o umblare sfântă, încât Hristos să locuiască în inimile noastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi 
temelia pusă în dragoste, să cunoaştem dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi 
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu (Efes. 3: 17-19).

Slujitorii uniunilor precedente îi chemau pe credincioşi la colaborarea cu statul (care e „PRIETENIA 
LUMII“ — Iac. 4: 4), iar astăzi pe această cale merg deja o mare mulţime de succesori de-ai lor.

Aşadar, păcatul colaborării bisericii cu statul —
e o povară grea lăsată de conducătorii fostelor uniuni UCER, UBR, VSEHB!
Acesta e un păcat secular, pe care l-au moştenit, prin succesiune, toate uniunile oficiale 

ale CEB din Rusia şi CSI!
E o pată întunecoasă pe hainele mişcării evanghelico-baptiste, pată ce nu poate fi spălată!
Acesta este hotarul dintre viaţă şi moarte!
Este cauza principală a scindării frăţietăţii în anii ’20 şi în anii ’60, când s-a vărsat mult 

sânge de-al sfinţilor!
Este păcatul primar, care generează şi înmulţeşte păcatele secundare.
El e păzit şi astăzi cu minuţiozitate şi, în pofida adevărului evanghelic, este fundamentat 

teoretic de slujitorii uniunilor oficiale ale CEB din CSI.
Lecţiile anilor ’20 ai secolului trecut sunt oportune şi pentru timpul nostru de libertate. După ce am su-

ferit stihia prigoanelor, astăzi stăm deja în faţa stihiei secularizării bisericii. În condiţiile libertăţii slujitorii uni-
unilor oficiale ale CEB de pe teritoriul CSI demoralizează în mod stăruitor şi metodic frăţietatea CEB din inte-
rior. La seminarele şi la conferinţele pastorale se introduce în practica zidirii duhovniceşti a bisericilor progra-
mele occidentale de zidire a mega-bisericilor, grupuri de glorificare, calvinismul. Se denaturează adevărul cu 
privire la menirea bisericii şi se altoieşte învăţătura dăunătoare cum că biserica trebuie să fie deschisă faţă 
de societate. Activitatea bisericii este amestecată în mod intenţionat cu: politica, armata, cultura, sportul.

Cu acest scop
a fost înfiinţată uniunea militară creştină;
se ţin conferinţe ecumenice sub lozinca conferinţei de la Lausanne: „TOATĂ biserica (cre-
dincioşii tuturor confesiunilor sunt recunoscuţi ca fiind născuţi din nou, alcătuind o unică bi-
serică a lui Hristos — Nota aut.), TOATĂ Evanghelia TUTUROR oamenilor“; se organizează 
„dejunuri naţionale cu rugăciune“, care politizează biserica;
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conducătorii bisericilor protestante din Rusia au semnat documentul interconfesional „Po-
ziţia bisericilor protestante faţă de activitatea socială“; în acest document de program sunt 
indicate 14 sfere de colaborare a bisericii şi statului.

Uniunile oficiale actuale ale CEB din CSI merg pe o cale şi mai largă decât uniunile anterioare. Iată de 
ce ne referim la aceste probleme critice. Căci ispita extrem de mare a libertăţii i-a adus frăţietăţii pierderi 
ireversibile la începutul secolului trecut. Nu se poate să ne desolidarizăm în tăcere de această moştenire, 
„căci numai ceea ce este mustrat e neutralizat“. Sau biserica va smulge păcatul din mijlocul ei, sau Domul 
va smulge o astfel de biserică, o va vărsa din gura Sa! A venit timpul să smulgem cele sădite (Ecl. 3: 2)!

A venit timpul să smulgem rădăcinile păcătoase, care s-au adâncit timp de un secol, întrucât au fost 
„udate“ şi „argumentate din punct de vedere biblic“ la congresele religioase, au fost popularizate la con-
ferinţele pastorale, introduse în programul de studiu al seminarelor teologice, propagate prin rapoarte şi 
referate, prin cărţi şi reviste teologice şi astfel era demoralizată biserica.

A venit timpul să smulgem învăţăturile pe care nu Tatăl ceresc le-a sădit, ci au fost răsădite în via 
Bisericii lui Hristos ca o viţă străină din „via lui Ahab“, din liberalismul protestantismului occidental. Şi 
timp de un secol această viţă a adus frăţietăţii roadele compromisurilor, devastarea a mii de comuni-
tăţi, racolarea slujitorilor, separarea în biserici înregistrate şi neînregistrate şi, lucrul cel mai tragic, — 
despărţirea de Dumnezeu.

A smulge păcatul legăturii nelegiuite a bisericii cu autorităţile lumeşti este sarcina primordială 
pentru atingerea unităţii uniunilor separate ale CEB. Curăţarea bisericii este pasul principal pe calea 
spre unitate. „Când viciile sunt acumulate în tradiţii şi transformate apoi durabil în principii greşite, ale căror 
rădăcini se trag din trecutul păcătos, Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem, cât mai este timp, pe calea sfân-
tă“ — scria Gh. K. Kriucikov. Anume această lucrare nespus de grea şi-au asumat-o slujitorii Consiliului 
Bisericilor timp de 47 de ani, pentru a deveni o biserică de tip apostolic.

„RĂDĂCINILE“ sunt principiile zidirii duhovniceşti a bisericii, ele constituie esenţa mişcării duhovniceşti. 
Rădăcina nu se schimbă în dependenţă de transformările din lumea exterioară. Dacă rădăcinile sunt vii, 
atunci, înverzesc iarăşi de mirosul apei (Iov 14: 9), fac iarăşi rod după soiul lor (Gen. 1: 11). Iată de ce 
Scriptura ne cheamă: „Nu fiţi copii la minte... fiţi oameni mari“ (1 Cor. 14: 20). Când ni se insuflă gândul: 
„A venit timpul să uităm cele trecute şi, cu toate că avem păreri diferite asupra istoriei şi fiece uniune 
are dreptatea sa, totuşi avem aceeaşi dogmatică, suntem o singură frăţietate în Hristos“, să ştiţi că scopul 
unei astfel de învăţături e a crea unitatea celor trei uniuni de bază ale CEB depăşind separarea, dar fără 
a schimba radical ceva în duh, în zidirea duhovnicească a bisericii, în relaţiile cu lumea! Aceasta nu este 
o temelie Dumnezeiască a unităţii.

„Slujitorii trebuie să vegheze... şi să privească în adânc, să străbată cu privirea prin pă-
mânt şi să vadă ce rădăcini hrănesc şi fac să crească copacul păcatului. „Luaţi seama 
bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo 
rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea“ (Evr. 12: 15). A înti-
na — iată scopul duhului satanic (Mat. 24: 24).“ 

(Din darea de seamă a lui Gh. K. Kriucikov la congresul din 2005)

Fără o analiză profundă a principiilor fundamentale ale căii Domnului, fără a ne separa de practica 
păcătoasă a slujirii şi fără a o smulge — fără toate acestea chiar şi pocăinţa este o oprire la jumătate de 
drum. Pocăinţa adevărată nu e pur şi simplu un regret pentru păcatul comis, ci e o zdrobire a inimii. Saul, 
regretând pentru păcatul său, îl ruga pe Samuel: „Am păcătuit! Acum, te rog, cinsteşte-mă în faţa bătrâ-
nilor poporului meu...“ (1 Sam. 15: 30). Un asemenea regret n-a schimbat radical nimic în inima lui Saul.

În anii ’60, când, din cauza introducerii „Directivelor“ în poporul lui Dumnezeu, biserica din oraşul 
Kulebaki (reg. Gorki, actualmente Nijni Novgorod) s-a împotrivit inovaţiilor păcătoase, prezbiterul superi-
or, dorind să domolească biserica, a spus: „Haideţi să săpăm o groapă adâncă, să îngropăm în ea toate 
intrigile, ofensele, duşmănia, neorânduiala şi să sădim un pom al păcii“. Nikolai Semionovici Mazurin, care 
răspunsese cu toată sinceritatea la chemarea slujitorilor Grupului de iniţiativă la curăţare şi sfinţire, auzind 
această propunere, a rugat să i se dea cuvântul: „Permiteţi-mi să vă întreb: dacă rădăcinile «pomului 
păcii» se vor hrăni din necurăţie, din păcat, atunci ce fel de roade vor creşte pe el?“ Aşa ne spune şi 
Scriptura: „Înţelepciunea care vine de sus (adică de la Dumnezeu — Nota red.), este, întâi, curată, apoi 
paşnică...“, şi nu invers (Iac. 3: 17).

Astăzi mai este vreme pentru a ne pregăti candelele. Domnul este aproape!
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1. NU TOŢI IAU AMINTE LA LECŢIILE ISTORIEI

„Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta“.   Ioan 18: 36

„Istoria nu ne învaţă, ci doar ne pedepseşte pentru lecţiile neînsuşite“; „odată cu anii vine şi înţe-
lepciunea, iar uneori vin numai anii“ — zic observatorii atenţi ai proceselor istorice.

În locul perioadei ateiste a venit perioada unei libertăţi relative şi biserica aude astăzi din toate 
părţile declaraţii pompoase cum că aceasta este „vremea unor mari posibilităţi“: „Prohanov era obsedat 
de ideea comunelor creştine şi a oraşului Soarelui. Bolşevicii l-au împiedicat să-şi realizeze planurile. Istoria 
ne oferă astăzi încă o şansă...“.

1.1. Conducătorii Uniunilor Bisericilor Protestante din Rusia au prezentat Poziţia socială unică 
a Bisericilor protestante.

La 18 decembrie 2003, la Moscova, a avut loc prezentarea concepţiei sociale a bisericilor protes-
tante din Rusia. Documentul a fost elaborat de conducătorii uniunilor protestante din Rusia: Federaţia 
Euro-Asiatică a Uniunilor CEB din Ţările Comunităţii Statelor Independente, Secţia Euro-Asiatică a Bise-
ricii Adventiste de Ziua a Şaptea (AZŞ), Uniunea de Vest din Rusia a Bisericii Creştine a AZŞ, Asociaţia 
Unificată a Creştinilor de Credinţă Evanghelică din Rusia, Uniunea CEB din Rusia şi Uniunea Creştinilor 
de Credinţă Evanghelică a Penticostalilor din Rusia.

În document (conţine 15 capitole) se elucidează chestiuni de tipul: atitudinea bisericilor protestante 
faţă de problemele: ocrotirea sănătăţii, dezvoltarea culturii şi ştiinţei, ecologia, problema muncii şi a eco-
nomiei, a războiului şi a păcii, relaţiile cu mass-media. Documentul oglindeşte concepţia bisericilor pro-
testante privind caracterul cuvenit al relaţiilor reciproce, al relaţiilor cu alte organizaţii religioase, precum 
şi cu societatea, cu statul şi cu comunitatea internaţională.

 În cuvântarea de încheiere, în care s-a făcut bilanţul discuţiilor, s-a declarat că „poziţia bisericilor pro-
testante din Rusia faţă de activitatea socială e un fel de paşaport al tuturor protestanţilor, al unei părţi 
considerabile a societăţii ruse“. 

„Protestanţii intenţionează să dea de înţeles că sunt gata să colaboreze cu societatea şi cu statul în 
sfera socială şi spirituală de renaştere a Rusiei“. Acest document a fost adoptat curând după adoptarea 
„Doctrinei sociale“ la soborul arhiereilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi de biserica catolică.

Fragmente din „Poziţia bisericilor protestante din Rusia  
faţă de activitatea socială“

În capitolul „BISERICA ŞI STATUL“ au fost delimitate „sferele de colaborare a bisericii cu statul“.
„În pofida faptului că biserica şi statul sunt de natură diferită, că menirea lor e diferită, ele pot cola-

bora spre binele societăţii. Actualmente sferele unei asemenea colaborări devin:
— grija  pentru  sănătatea  spiritual-morală a  societăţii;
— susţinerea  instituţiei  familiei,  a maternităţii  şi  a  copilăriei;
— slujirea de  caritate;
— contribuţia  la  toleranţă,  înţelegere  reciprocă  şi  colaborare  între  oameni;
— pacificarea;
— educarea patriotismului;
— participarea  la  elaborarea  actelor  legislative  care  reglează  relaţiile  dintre  stat  şi  cultele 
religioase;

— activitatea,  după  puteri,  în  sfera  profilaxiei  încălcărilor  de  lege,  grija  pentru  persoanele 
care  se  află  în  locurile  de detenţie;

— ştiinţa  şi  învăţământul;
— cultura  şi  activitatea  creatoare;
— mass-media  (bisericească  şi  laică);
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— ocrotirea mediului  înconjurător;
— contribuţia  la  dezvoltarea  social-economică“.

În capitolul „BISERICA ŞI VIAŢA SOCIAL-POLITICĂ“ se afirmă:
„Dumnezeu  i-a  rezervat  Bisericii  un  anumit  rol  în  societate,  Biserica  posedă  le-

gea  veşnică,  lăsată  de  Dumnezeu,  precum  şi  valorile  spirituale.  [...]  Însă  lucrul  acesta 
nu  înseamnă că oamenii  credincioşi  sunt  separaţi de  viaţa  societăţii  şi  nu pot  fi  de  folos 
societăţii  şi  statului,  inclusiv  să participe  la activitatea politică.  [...]  În Biblie  sunt multe 
exemple  din  care  vedem  că,  deţinând  posturi  înalte  de  stat,  credincioşii  deveneau  o  bi-
necuvântare  pentru  ţară  (Gen.  41:  41; Dan.  6:  1-3).

Noi recunoaştem că [...] separarea bisericii de stat nu e o piedică pentru slujirea noastră 
de perfecţionare a  societăţii  şi  a  statului.

Toleranţa  reciprocă,  dialogul  constructiv  şi  colaborarea  îi  unesc  pe  oameni,  contribuie 
la  perfecţionarea  societăţii  noastre.  [...]

În  esenţă,  activitatea politică nu  e  ceva  condamnabil  şi  nimic nu poate  împiedica antre-
narea  credincioşilor  în  următoarele  ramuri  ale  puterii:  legislativă,  executivă  şi  judiciară, 
precum  şi  activitatea  în  organizaţiile  politice.  [...]

Considerăm că  serviciul  creştinilor  în  rândurile armatei  (atât al  celor care  îşi  fac  servi-
ciul militar  în  termen, cât şi al militarilor profesionişti) este un  factor ce  influenţează pozitiv 
asupra  climei  interne din armată.  [...]

Ni  se  pare  utilă  colaborarea  bisericilor  creştine  protestante  cu  organele  de  apărare 
a drepturilor omului şi cu organele executive de reprimare. Reprezentanţilor cultelor protes-
tante (în primul rând, slujitorilor pregătiţi special)  trebuie să  li se dea posibilitatea de a  face 
o  lucrare de  instruire  spirituală  şi  de  îngrijire  sufletească a deţinuţilor.  [...]

Bisericile  sunt chemate să contribuie  la dezvoltarea echităţii  sociale,  să apere drepturile 
şi  libertăţile  omului,  să  susţină  proiectele misiunilor  pacificatoare,  să  susţină  acordul  inter-
confesional,  să  contribuie  la  prevenirea oricărui  extremism“.

În acest document slujitorii comunităţilor protestante (UCEBR, CCE, AZŞ) au legiferat planificarea familiei:
„Considerăm că hotărârea de a  folosi sau nu anticoncepţionale  trebuie să se  ia cu acor-

dul  comun  al  soţilor.  Familiile  creştine  sunt  chemate  să  afle  voia  lui Dumnezeu  în  această 
chestiune.  Respectând  diferite  puncte  de  vedere  privind  admisibilitatea mijloacelor  contra-
ceptive, biserica se pronunţă,  totuşi,  împotriva abortivelor  (medicament care provoacă  între-
ruperea  vieţii  embrionului  după  zămislire)“.

Documentul se încheie cu următoarele cuvinte:
„Deşi  în  anii  patruzeci  ai  secolului  trecut  situaţia  credincioşilor  s-a  ameliorat,  pro-

testanţii  tot  mai  erau  persecutaţi  şi  limitaţi  în  activitatea  bisericească  până  la  sfârşitul 
anilor  ’80. Una  din  cele mai  grave  limitări,  la  care  au  fost  supuşi  protestanţii  din  Rusia, 
precum  şi  reprezentanţii  altor  curente  religioase  în  perioada  sovietică,  a  fost  interzicerea 
oricăror  forme  de  activitate  socială,  inclusiv  binefacerea“.

1.2. Linia spre secularizare

Astăzi în lumea religioasă, sub steagul creştinismului, se zideşte iarăşi Babilonul, unde binefacerea 
e amestecată cu politica şi cultura. Din o adunare a celor mântuiţi biserica se transformă într-o orga-
nizaţie obştească cu orientare socială. Biserica foloseşte activitatea socială ca instrument de influenţă 
asupra societăţii şi ca un factor care îi permite a fi recunoscută de societate. Se convoacă conferinţe, 
consilii comune, mese rotunde pentru a îndrepta comunitatea creştină pe făgaşul activităţii ecumenice 
şi pentru a influenţa asupra societăţii contemporane. Unul dintre liderii mişcării charismatice, A. Ledea-
ev, a anunţat necesitatea instituirii „Noii Ordini Mondiale“:

„Pe  cât  e  capabilă  biserica  de  a  se  realiza  în  societate,  pe  atât  e  de  necesară  societăţii... 
Dumnezeu n-a separat niciodată biserica de stat... Amestecul concepţiilor creştine  în apele 
adânci ale  vieţii  politice,  sociale,  economice  şi  spirituale ale oricărei  societăţi  este  legic... 
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Dumnezeu  va  stabili  o  Nouă Ordine Mondială...  în  schimbul  religiilor  vechi,  va  veni  cre-
dinţa  vie  în  noul Domn  Isus Hristos“.

27 aprilie 2007
Asociaţia „Духовное возрождение“ („Renaşterea spirituală“) a organizat un seminar pe tema: 

„Valorile creştine în Rusia contemporană“. Ce probleme îi preocupă pe slujitori?
„Necesitatea  stringentă  a  vremii  este  a  lărgi  hotarele  bisericii,  a  le  face  transparente  şi 

deschise  pentru  societate...  Sarcina  noastră,  a  teologilor  creştini,  e  a  întoarce  creştinismul 
în  centrul  vieţii  sociale“  (p.  9).

„Pentru  noile  generaţii  de  creştini  nu  este  acceptabilă  «cortina  de  fier»  în  biserică, 
ele  nu  împărtăşesc  nostalgia  celor  în  vârstă  după  «simplitatea»  evanghelică,  după  viaţa  în 
ilegalitate.  Bisericile  conservative,  a  căror  bază  o  formează  întotdeauna  credincioşii  care 
sunt  creştini  de  origine,  se  transformă  astăzi  în  case  de  bătrâni.  Iar  viitorul  ne  cheamă  să 
întoarcem Evanghelia  în  centrul,  în  vâltoarea  vieţii  sociale“  (p.  15-17).

„Biserica  trebuie  să  renunţe  la  autoizolare  şi  să meargă  în  popor,  să meargă  în  toate 
sferele...  Minorităţile  sexuale  îşi  apără  «drepturile»,  iar  creştinii  tac.  De  progresul  con-
cepţiilor  de  stânga  e  de  vină  pasivitatea  creştinilor  şi,  în  primul  rând,  în  sfera  activităţii 
politice  şi  sociale...  Lupta  pentru  umanism —  iată  scopul  care  trebuie  să-i  unească  pe 
creştinii  tuturor  confesiunilor.  Biserica  nu  trebuie  să  se  închidă  în  sine,  să  se  izoleze  de 
societate,  ci  dimpotrivă:  să  se  încadreze  în  toate  sferele  vieţii  sociale,  inclusiv  în  politică. 
Sarcina  este  ca  nu  politica  să-i  schimbe  pe  creştini,  ci  dimpotrivă,  creştinii  să  silească 
politica  a  lua  o  înfăţişare  creştină“  (p.  36-37).

„E  important  ca  creştinismul  din  Rusia  să  renunţe  la  izolare  şi  să  încerce  a  vorbi  cu 
omul  în  limba  lui“  (p.  6-8).

„Biserica  trebuie  să  tindă  a  fi  înţeleasă  de  oameni:  să  vorbească  într-o  limbă  înţeleasă 
de  ei,  inclusiv  în  limba  culturii — prin  filme,  cărţi,  internet  etc.“  (p.  38).

(Moscova, Materialele mesei rotunde din 27.04.2007)
20 aprilie 2007
În Uniunea CEB din Rusia a avut loc masa rotundă consacrată temei: „Înfiinţarea noilor biserici: ex-

perienţă şi perspective ale slujirii în Rusia“. La ce chemau slujitorii care au participat la această întrunire?

„În  decursul  ultimilor  16  ani  lumea  s-a  schimbat  radical  şi  e  nevoie  de  o  nouă  strategie 
a  întemeierii  noilor  biserici...  Trebuie  să  lucrăm nu  numai  în  vederea  evanghelizării  directe 
în  numele  bisericii,  ci  şi  prin  intermediul  sportului,  al  slujirii  sociale,  al  învăţământului... 
Premisa  succesului  în  societate  este  unitatea  interconfesională“.

19-20 octombrie 2007
Uniunea CEB din Rusia a organizat o conferinţă teologico-ştiinţifică prilejuită de aniversarea a 140-a 

a baptismului din Rusia. La conferinţa „teologică“ au ţinut cuvântări de salut funcţionari de stat (unii 
dintre ei — foşti persecutori ai bisericii):

S. A. Melnikov — lucrător al aparatului Preşedintelui FR în problemele politicii interne;
M. I. Odinţov — fostul împuternicit al Consiliului AR în or. Moscova şi regiunea Moscova, actual-

mente — şeful secţiei de apărare a libertăţii de conştiinţă de pe lângă împuternicitul pentru dreptu-
rile omului în FR;

R. A. Lopatkin — profesor la catedra Relaţiile Stat-Culte a Academiei Serviciului de Stat din Rusia de 
pe lângă preşedintele FR, preşedinte al Comitetului de cercetări în sociologia religiei (şi-a dobândit titlul 
ştiinţific pe tărâmul „ateismului ştiinţific“).

După cuvântarea sa Lopatkin R. A. a fost întrebat de moderatorul conferinţei:
„Ce ne  împiedică pe noi, baptiştii, după părerea dumneavoastră, să ne propunem corect so-
cietăţii? Care sunt greşelile din comportarea noastră  în societatea contemporană din Rusia?“

Lopatkin R. A. a răspuns:
„În primul rând,  de-a  lungul  anilor  de  persecuţii  vi  s-a  format  mentalitatea  gheto-

ului*  constrâns-benevol.  Pe  de  o  parte,  eraţi  ţinuţi  în  mod  forţat  în  ghetou;  pe  de  altă 

* Ghetou — (în trecut) cartier al unui oraş unde erau siliţi (din motive rasiale, religioase etc.) să locuiască anumite 
grupuri din populaţia unei ţări. Aici: spirit izolaţionist, izolare de societate.
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parte, mulţi  nici  nu  vor  să  iasă  de  acolo  şi  activitatea  socială  a  baptiştilor  lipseşte.  Iată 
de unde  vin  tendinţele  conspirative  şi  izolaţioniste,  teama de a  vă  face  cunoscuţi  societă-
ţii:  ca  nu  cumva  să  se  întoarcă  iarăşi  persecuţiile.  Însă  Hristos  a  spus:  «nu  vă  temeţi!» 
Nu  vă  temeţi  să  vă  afirmaţi.

Al doilea moment:  grosul  maselor  societăţii  aşteaptă  de  la  dumneavoastră  nu  pre-
dici,  ei  vor  să  vadă  în  dumneavoastră  o  parte  utilă  şi  constructivă  a  societăţii. Dacă  în 
bisericile dumneavoastră ar apărea un academician, un  fizician, un general,  unul dintre 
fotbaliştii  favoriţi,  cel  mai  bun  hocheist  din  ţară,  vreun  artist  al  poporului,  atunci  ac-
tivitatea  lor  îi  va  aduce  pe  oameni  la  învăţătura  evanghelică  de  câteva  ori  mai  efectiv 
decât  predicile  dumneavoastră.

Al treilea moment:  demonstraţi  societăţii  un  business  plin  de  succes,  o  administrare 
eficace  a  gospodăriei.  D.  I.  Mazaev,  preşedintele  Uniunii  baptiste,  era  un  ovicultor,  un 
agricultor  şi  businessman  prosper.  Trebuie  studiată,  conştientizată  şi  scrisă  istoria miş-
cării  dumneavoastră,  argumentată  pe  bază  de  documente,  în  care,  în  afară  de  slujirea 
misionară  şi  amintirile  despre  persecuţii,  să  fie  un  compartiment  cu  privire  la  aportul 
bisericii  CEB  în  dezvoltarea  social-economică  a  Rusiei.  Revelaţi  viaţa  creştinilor  evan-
ghelici  ca parte a poporului  rus,  demonstraţi  contribuţia  lor  în  sferele:  socială, politică, 
culturală  şi  spirituală  ale  societăţii.

Din  140  de  ani  aţi  fost  supuşi  persecuţiilor  110  ani  minimum.  Amintirea  despre  ei  se 
păstrează  neclintit  în  conştiinţa  creştinilor  evanghelici.  Nu  e  de  mirare  că  despre  ei  se 
aminteşte  şi  se  scrie  tot  mai  des.  Însă  orice  mişcare  se  consolidează  în  societate  nu  prin 
persecuţiile  îndurate,  ci  prin  potenţialul  său  constructiv.  Creştinismul  a  devenit  o  religie 
mondială  nu  din  cauza  că  creştinii  au  fost  persecutaţi,  ci  pentru  că  a  deschis  în  faţa 
omenirii  perspectivele  dezvoltării  constructive.  Ieri  a  răsunat  expresia  „deceniul  de  aur“, 
ea  e  folosită  ca  şablon,  se  are  în  vedere  creşterea  numerică  a  bisericilor.  Şi  atât. Dar  în 
acelaşi  timp  bisericile  desfăşurau  o  activitate  economică.  Această  experienţă  constructivă 
va  fi  de  folos  pentru  credincioşii  din Rusia  contemporană...“

Discursul profesorului a fost aplaudat de participanţii la conferinţa „teologică“. Potrivit sfaturilor re-
spectabilului profesor ateist, ca biserica să aibă „influenţă“, ea trebuie:

1) să renunţe la propovăduirea Evangheliei  („grosul maselor  societăţii  aşteaptă  de  la  dum-
neavoastră nu predici...“),
2) să renunţe la experienţa luptei credinţei  („orice  mişcare  se  consolidează  în  societate 
nu prin  persecuţiile  îndurate,  ci  prin  potenţialul  său  constructiv...“);
3) să contribuie la dezvoltarea economică a societăţii  („demonstraţi  societăţii  un  business 
progresist,  o  administrare  eficace a gospodăriei...“);
4) să învingă „tendinţele conspirative şi  izolaţioniste“, cu alte cuvinte, biserica să fie deschisă 
pentru lume, să iasă din conspirativitate, să nu aibă taine de cei din afară, iar lucrul acesta 
înseamnă a lăsa via fără gard (Is. 5: 5)!
5) să părăsească calea îngustă a respingerii din partea  lumii  („persecuţiile“) şi „să-şi aducă 
aportul“  la  zidirea  societăţii.

Cuvântările slujitorilor UCEB din Rusia la conferinţa istorico-teologică au răsunat în unison cu sfaturile 
ateistului, specialist în studierea religiilor:

„Idealurile  evanghelice  trebuie  să  se  proiecteze  în  sfera  socială,  în  cultură,  în  învă-
ţământ...“

„De aceea şi suntem creştini evanghelici, ca să nu  fim robi ai mentalităţii sovietice şi să 
nu  trăim după principiul  izolării  de  societate. Biserica  trebuie  să  fie  social  activă...“

„Nu se poate  să  trăim cu ceea ce e din domeniul  trecutului! Nu  trebuie  să ne  întoarcem 
la părinţi, să ne uităm la biserica din veacul  întâi. Biserica Îl aşteaptă pe Hristos şi are pri-
virea  îndreptată  înainte, spre viitor. Biserica e un organism viu care se dezvoltă, se schimbă, 
deci  trebuie  să  se  schimbe  şi  formele  de  slujire,  tradiţiile  şi mărturisirea de  credinţă“.

„Avem  nevoie  de  o  teologie  socială,  de  o  teologie  culturală.  Există  pericolul  de 
a  deveni  o  creştinătate  parohială.  Ne-am  însuşit  monopolul  adevărului  şi  L-am  plasat 
pe  Dumnezeu  în  spaţiul  închis  al  parohiei  noastre,  al  uniunii  noastre.  Însă  Dumnezeu 
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lucrează  şi  în  politică,  şi  în  artă,  şi  în  societate,  deci  creştinii  evanghelici  trebuie  să  se 
afle  în  epicentrul  proceselor  sociale,  să  nu  se  izoleze  de  lume,  ci  să  influenţeze  lumea 
prin  artă,  politică,  prin  activitatea  socială,  prin  învăţământ...“

„Noi  înşine  ne-am  băgat  în  chilii;  menirea  bisericii  e  a  se  afla  în  această  societate  şi 
a  influenţa asupra ei. Nu  trebuie să ne  îndeletnicim numai cu  teologia. Trebuie să ne oferim 
societăţii  la  toate  nivelurile. Ne-am  insuflat  gândul  că  pentru  noi  uşile  sunt  deschise  numai 
spre  boschetari  şi  beţivi,  iar  uşa  spre  posturile  de  conducere  ne-am  închis-o  singuri,  căci 
nu-i  considerăm pe politicieni  drept  oameni  ce  au nevoie  de Dumnezeu...“

Aceste declaraţii vădesc linia spre secularizarea bisericii: a atrage biserica în prietenia cu lumea şi 
a o uni cu ea pentru activitatea socială şi politică.

În revista „Христианское слово“ (ea reflectă linia oficială a frăţietăţii UCEB din Rusia) se comunică 
despre înfiinţarea unui club pentru adolescenţi:

„Ce  înseamnă  club  pentru  adolescenţi?  Vom  porni  nu  de  la  formulările  manualelor, 
ci  din  experienţa  slujirii  adolescenţilor  în  acest  club.  Mai  întâi  de  toate,  vom  spune  ce 
nu  este  acest  club:
1)  el  nu  este  biserică,  ci  un pod,  pe  care adolescentul  poate  veni  în  biserică;
2) el nu e un program stereotip monoton, pregătit de credincioşii obosiţi de viaţa creştină...“

(2007, nr. 2, p. 24).

Cine sunt aceşti credincioşi, „obosiţi de viaţa creştină“, obosiţi de Hristos, obosiţi de harul mântuirii?! 
Această formulare este o mărturie a falimentului duhovnicesc!

În epoca împăratului Constantin rândurile bisericii au fost cuprinse de nebunie întâia dată atunci 
când el, cu mână de suveran, a împărţit cu dărnicie drepturi şi privilegii episcopilor şi aceştia, extaziaţi, 
au proclamat această vreme „începutul împărăţiei de o mie de ani“, iar pe împărat l-au proclamat „al 
XIII-lea apostol“.

Începutul secolului al ХХI-lea e un val de nebunie pe plan mondial, îndreptat spre instaurarea „Noii 
ordini mondiale“, care atrage şi duce în rătăcire toate religiile din majoritatea ţărilor, schimbă teologia, 
care e menită a fi neschimbată în veci.

„...Aceasta  este  credinţa  în  faptul  că  venirea  veacului  de aur  va avea  loc nu prin ară-
tarea personală a Domnului  în descoperirea  vădită a  slăvii  Sale,  ci  în urma dezvoltării  şi 
progresului omenirii, prin creştinarea culturii, prin biruinţa  treptată a Evangheliei  în viaţa 
fiecărui  om,  precum  şi  în  viaţa  socială  şi  politică  a  popoarelor;  iar  Hristos  Se  va  arăta 
la  sfârşitul  acestei  vremi  de  înflorire  şi  strălucire,  ca  să  aducă  istoria  omenirii  la  starea 
veşnică  de  slavă  şi  desăvârşire“.

(E. Sauer: „Gott, Menschheit und Ewigkeit“  
[„Dumnezeu, omenirea, veşnicia“], p. 143)

În felul acesta, mulţi dintre cei ce se numesc urmaşi ai Evangheliei au trecut, în secolul al XXI-lea, de 
la „deceniul de aur“ la „veacul de aur“, de la o „mică nebunie“ la o nebunie totală.

În Dicţionarul enciclopedic de teologie („Теологический энциклопедический словарь“, 
p. 1038-1040) se dă explicaţia:

„Secularizarea“ e felul de viaţă şi gândire în care nu este loc pentru Dumnezeu şi pentru religie, 
e „laicizare“. Cuvântul „secularizare“ provine din latinescul „saecularis“, ceea ce înseamnă laic, lumesc, 
mirean. Secularizarea mai e un mod de tratare nereligios al vieţii personale şi al vieţii sociale, e schim-
barea modului de gândire şi de viaţă şi înseamnă decăderea de la Dumnezeu şi întoarcerea la cele 
lumeşti. E o privire simplificată asupra realităţii, o concepţie ce Îl neagă şi Îl exclude pe Dumnezeu şi 
tot ce e supranatural, ea este o concentrare mioapă asupra lucrurilor materiale. Umanismul secular e 
o concepţie despre om şi societate, care preamăreşte creaţia şi Îl neagă pe Creator. Din punctul de ve-
dere al teologiei creştine, „secularismul“ e vinovat că a „schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, 
şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului...“ (Rom. 1: 25).
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1.3. ÎNCADRAREA ÎN ACTIVITATEA POLITICĂ ŞI ECUMENICĂ

1.3.1. TREI TREPTE ALE ECUMENISMULUI

Mişcarea de unire a celor trei uniuni CEB este doar prima treaptă pe scara ecumenică. A doua — 
e unirea baptiştilor cu ceilalţi protestanţi (adventiştii, penticostalii, carismaticii ş.a.). A treia treaptă 
este unirea protestanţilor cu ortodoxia şi catolicismul. Şi toate acestea se fundamentează prin rugă-
ciunea lui Hristos: „Toţi să fie una“. La Consiliul Comun al Uniunii a CEB din Rusia a răsunat întreba-
rea: „Oare Hristos S-a rugat numai pentru unitatea baptiştilor?“

Acest program de unire a început să fie tradus în viaţa bisericilor CEB după conferinţa de la Lau-
sanne, a cărei lozincă de bază a fost: „TOATĂ biserica, TOATĂ Evanghelia TUTUROR oamenilor“. TOA-
TĂ biserica înseamnă: toţi creştinii din toate confesiunile trebuie să se unească pentru evanghelizare, 
activitate socială şi luptă pentru pace.

Documentele inserate mai jos elucidează traducerea în viaţa bisericilor CEB din CSI a acestui pro-
gram ecumenic.

La 14 februarie 2008 în incinta centrului duhovnicesc al Bise-
ricii creştinilor AZŞ a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului 
consultativ al conducătorilor bisericilor protestante din Rusia 
prezidată de pastorul Vasili Stolear — preşedinte al Uniunii 
Bisericilor Creştinilor AZŞ din Rusia de Vest. La consfătuire 
au luat parte conducătorii confesiunilor protestante şi repre-
zentanţii lor: Iuri Sipko — Preşedinte al Uniunii Creştinilor 
Evanghelici Baptişti; Konstantin Bendes — Prim-locţiitor al 
Preşedintelui Asociaţiei Unite a Creştinilor de Credinţă Evan-
ghelică din Rusia; Ivan Boricevski — locţiitorul Preşedintelui 

Uniunii Creştinilor de Credinţă Evanghelică.
Pastorul Vitali Kirillovici Vlasenko, conducător al Secţiei relaţii externe bisericeşti a UCEB din 

Rusia, preşedinte al consiliului de tutelă al fondului „Rugăciunea naţională de dimineaţă“, a pre-
zentat informaţia cu privire la Dejunul naţional cu rugăciune. La 18 martie la ora 900, la Moscova, 
în incinta Prezident-hotelului, va avea loc întrunirea anuală interconfesională „Dejunul naţional cu 
rugăciune“. Acesta e un forum social-spiritual unic, la care reprezentanţii societăţii, ai confesiunilor 
religioase, ai puterii de stat şi ai businessului pot discuta asupra unor teme duhovniceşti şi asupra 
problemelor actuale din Rusia contemporană. În Rusia Dejunul naţional cu rugăciune are loc anu-
al din anul 1995, ca o măsură duhovnicească şi civilă cu un statut social înalt. Întrunirea a fost 
proiectată şi se ţine în format de „dejun de afaceri“, are loc în peste 60 de ţări ale lumii. O atare 
formă de întrunire reflectă comunitatea de interese a participanţilor, creează o atmosferă de unitate 
şi înţelegere reciprocă.

Printre participanţii la Dejunul naţional cu rugăciune sunt lideri ai vieţii sociale, politice şi 
culturale din Rusia: savanţi, scriitori, ziarişti, conducători ai organizaţiilor obşteşti, lideri religioşi, 
oameni de afaceri, reprezentanţi ai puterii executive, legislative şi jurisdicţionale de diferite niveluri, 
diplomaţi şi oaspeţi din străinătate. În anul curent, dat fiind că în ţara noastră s-a declarat anul fa-
miliei, întrunirea a fost consacrată temei „Familia şi sănătatea“.

1.3.2. Şedinţa Consiliului consultativ al conducătorilor bisericilor protestante din Rusia 
(14.02.2008)
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1.3.3. Al şaptelea Dejun naţional cu rugăciune, 13 martie 2007

În Rusia a apărut al treilea 
partid proprezidenţial de mari 
proporţii — cel protestant.

Nimeni nu se aştepta că la 
astfel de partide proprezidenţiale 
de mari proporţii ca „Единная 
Россия“ şi „Справедливая Рос- 
сия“ se va mai alătura o putere 
politică panrusă. În cadrul „De-
junului naţional cu rugăciune“, 
organizat la 13 martie de Fondul 
caritabil de contribuţie la renaşte-
rea spiritualităţii şi a culturii spiri-
tuale „Rugăciunea naţională de di-
mineaţă“, în rolul unei astfel de puteri s-a manifestat mişcarea evanghelică protestantă din Rusia.

A şaptea oară protestanţii din Rusia au organizat Rugăciunea naţională de dimineaţă, unde 
reprezentanţii societăţii, ai confesiunilor religioase (CEB, CCE, AZŞ, BOR etc.), ai puterii şi ai 
businessului au putut să discute pe teme duhovniceşti şi să delibereze asupra problemelor actuale 
ale Rusiei contemporane. În cuvântarea de salut preşedintele consiliului de tutelă al fondului 
„Rugăciunea naţională de dimineaţă“ pastorul Vitali Vlasenko a subliniat scopul acestui eve-
niment: „consolidarea păcii şi a bunei înţelegeri în societate, inclusiv între creştinii diferitelor 
confesiuni, activişti de stat şi obşteşti“.

1.3.4. Preşedintele UCEB din Rusia l-a felicitat pe D. A. Medvedev 
cu biruinţa la alegerile prezidenţiale din Rusia (5 martie 2008)

Preşedintele Uniunii Creştinilor Evanghelici Baptişti din Rusia, 
Iu. Sipko, l-a felicitat pe D. A. Medvedev cu biruinţa la alegerile 
prezidenţiale din Federaţia Rusă.

„Susţinerea  candidaturii  Dumneavoastră  de  către  Preşedin-
tele  FR,  V.  V.  Putin,  precum  şi  alegerea  în  acest  post  înalt  de 
către majoritatea  cetăţenilor Federaţiei  Ruse mărturisesc  despre 
încrederea  enormă  pe  care  V-o  acordă  locuitorii  Rusiei“ — se 
menţionează în felicitare.

„În  anii  precedenţi  ai  serviciului  Dumneavoastră  spre  binele 
Patriei noastre, aţi dat dovadă de o  înaltă măiestrie a cârmuirii, de o enormă capacitate de muncă 
şi  de  înţelepciune  politică.  Datorită  eforturilor Dumneavoastră  în  realizarea  proiectelor  naţionale, 
ţara noastră a  făcut  paşi mari  spre  ameliorarea nivelului  de  viaţă  al  concetăţenilor  noştri.

Am  vrea  să menţionăm  în mod  deosebit  devotamentul  Dumneavoastră  faţă  de  datoria  de  ser-
viciu,  atitudinea  tolerantă  faţă  de  diferite  religii,  grija  faţă  de  oamenii  ruşi,  faţă  de  cei  săraci,  de 
persoanele  vulnerabile  şi  de pensionari.

Poziţia Dumneavoastră creştină  fermă în ce priveşte normele morale şi etice ne  inspiră optimism 
şi speranţă. Sunt sigur că o asemenea poziţie va fi spre binele tuturor cetăţenilor statului nostru mare. 

Noi preţuim mult aportul Dumneavoastră  la dezvoltarea relaţiilor dintre stat şi confesiunile reli-
gioase,  relaţii  bazate pe principiile  încrederii  reciproce  şi  ale parteneriatului  strategic.  Sper  că  ele 
vor contribui  şi pe viitor  la pacea  interconfesională,  la asigurarea  stabilităţii  şi propăşirii  în  ţară“.

În încheierea felicitării episcopul Iu. K. Sipko i-a dorit lui D. A. Medvedev sănătate, înţelepciune, 
răbdare şi binecuvântări de la Domnul Isus Hristos.

5 martie, 2008       Serviciul de presă al UCEB din Rusia
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1.3.5. Al VIII-lea Dejun naţional cu rugăciune a fost dedicat temei familiei  
(18 martie 2008)

Al optulea Dejun naţional cu rugăciu-
ne, care a avut loc la 18 martie 2008 în 
incinta Prezident-hotelului, a fost consa-
crat temei familiei creştine în societatea 
contemporană. Cele mai mari organizaţii 
protestante din Rusia în colaborare cu 
fondul „Rugăciunea naţională de diminea-
ţă“ organizează anual la Moscova această 
importantă întrunire social-bisericească, 
la care sunt invitaţi reprezentanţi ai or-
ganizaţiilor religioase şi sociale din toate 
sferele puterii de stat din Rusia, politici 
cu vază şi activişti obşteşti, specialişti 
în studierea religiilor, ziarişti, oaspeţi de 
peste hotare.

Salutându-i pe cei adunaţi, preşedintele Consiliului de tutelă al fondului „Rugăciunea naţio-
nală de dimineaţă“, pastor al Uniunii CEB din Rusia Vitali Vlasenko, a menţionat că problema 
familiei este acum una dintre cele mai importante în Rusia şi „bisericile evanghelice au ce 
propune societăţii contemporane“ în această privinţă. Partea de rugăciune a întrunirii a fost 
deschisă de unul dintre cei mai bătrâni pastori — Piotr Konovalcik, care a prezidat rugăciu-
nea tradiţională pentru Rusia, pentru popoarele ei, pentru autorităţile şi armata ei. Cel dintâi 
a ţinut o cuvântare cu privire la valorile creştine şi la concepţia evanghelică despre familie re-
prezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse colaboratorul Secţiei relaţii externe bisericeşti a Patriarhiei 
Moscovei, preotul Aleksandr Vasiutin. Reprezentantul Administraţiei preşedintelui FR Serghei 
Melnikov, în cuvântarea sa, a adus mulţumiri conducătorilor uniunilor protestante pentru 
„poziţia activă în timpul alegerilor“. Încă un exemplu important de influenţă a organizaţiilor 
religioase a devenit pronunţarea recentă a Consiliului consultativ al conducătorilor bisericilor 
protestante împotriva influenţei depravatoare a unor programe ale canalului TV „2х2“. După 
spusele lui S. Melnikov, în cazul dat creştinii evanghelici s-au pronunţat ca un „camerton moral“ 
al societăţii. Dumnealui şi-a exprimat speranţa că ei vor avea şi pe viitor „o influenţă pozitivă 
asupra climei morale din societate“.

Preşedintele adjunct al Consiliului Federaţiei, Aleksandr Torşin, a dat şi el o înaltă apreciere 
rolului organizaţiilor religioase, menţionând că, fără a colabora cu ele, statul nu poate rezolva 
problemele demografice şi nu poate consolida instituţia familiei.

Apreciind după merit „înalta înţelepciune a oamenilor de stat“, care au declarat anul 
2008 an al familiei, preşedintele Uniunii CEB din Rusia, pastorul Iuri Sipko, s-a concentrat, în 
cuvântarea sa, asupra responsabilităţii morale a taţilor pentru educarea copiilor. „Trebuie ridicat 
rolul bărbatului în familie ca responsabil pentru educarea fiilor — a viitorilor taţi. Şi lucrul 
acesta nu poate fi realizat nici la şcoală, nici în cazărmile şcolii militare «Suvorov», ci numai 
în familie“ — a adăugat dumnealui la conferinţa de presă, care a avut loc după încheierea de-
junului cu rugăciune.

Doctorul cu renume Leonid Roşal e convins că oamenii religioşi, prin „exemplul dragostei 
şi toleranţei“ lor, pot influenţa asupra conştiinţei societăţii dacă vor găsi limbă comună între ei. 
„Religiile trebuie să găsească odată şi odată căi spre unirea oamenilor“ — a spus L. Roşal.

„Cel mai înalt sens al credinţei e în esenţa ei de unire“ — l-a susţinut renumitul crainic de 
la TV, membru al Camerei Civile Nikolai Svanidze. Dumnealui a declarat: „Fanatismul religios 
şi politic e extrem de dăunător şi periculos, pentru că el desparte. Va veni o zi când repre-
zentanţii diferitelor confesiuni se vor uni în dragoste, venerându-L pe unicul Dumnezeu“.
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1.3.6. Baptiştii împreună cu ortodocşii — „Noi suntem baptişti ortodocşi“ (20.12.2006)

După cum a arătat bilanţul celui de al doilea seminar bilateral al reprezentanţilor Biseri-
cii Ortodoxe Ruse şi ai Uniunii Creştinilor Evanghelici Baptişti din Rusia (Moscova, 20 de-
cembrie, 2006), care a avut loc în Centrul de Pelerinaj al Patriarhiei Moscovei, baptiştii şi 
ortodocşii au discutat într-o atmosferă prietenoasă şi frăţească despre aspectele importante 
ale viziunii creştine asupra problemelor contemporane. „Trebuie să ne adresăm societăţii îm-

preună“ — a declarat mitropolitul 
Kirill.

„Suntem recunoscători faţă de 
Biserica Ortodoxă Rusă pentru tra-
ducerea Sinodală a Bibliei în lim-
ba rusă. Noi suntem baptişti or-
todocşi“ — l-a susţinut preşedinte-
le Uniunii Creştinilor Evanghelici 
Baptişti din Rusia, Iuri Sipko.

Seminarul a avut loc în trei di-
recţii tematice. Pe fiecare temă au 

prezentat referate câte doi referenţi din partea ortodocşilor şi a baptiştilor.
Apoi au ţinut cuvântări conducătorii delegaţiilor: preşedintele Secţiei Relaţii externe bi-

sericeşti a Patriarhiei Moscovei, mitropolitul Kirill, şi Preşedintele Uniunii Creştinilor Evan-
ghelici Baptişti din Rusia, Iuri Sipko, pe tema „Valoarea omului ca purtător al chipului lui 
Dumnezeu şi demnitatea lui“.

După rezultatele seminarului, a fost adoptat un document şi a fost expusă dorinţa de a con-
tinua astfel de întruniri şi de a dezvolta dialogul.       (Iuri Apatov, 20 decembrie 2006)

1.3.7. Depunerea coroanelor la Mormântul Ostaşului Necunoscut (8 mai 2007)

Liderii bisericilor evanghelice, copreşedinţii Consiliului consultativ al conducătorilor bisericilor 
protestante din Rusia au depus oficial coroane şi flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut şi s-au 
rugat lângă zidurile Kremlinului — comunică serviciul de presă al Centrului Juridic Slav.

În timpul acestei ceremonii au fost prezenţi conducătorul Alianţei Unificate a Creştinilor de 
Credinţă Evanghelică, episcopul Serghei Reahovski, şi locţiitorul dumnealui, Pavel Bak; conducă-
torul secţiei Relaţii externe a Uniunii Creştinilor Evanghelici Baptişti din Rusia, Vitali Vlasenko; 
reprezentantul Uniunii Creştinilor Adventişti de Ziua a Şaptea Oleg Goncearov; conducătorul repre-
zentanţei Bisericii Evanghelice Luterane la Moscova, Vladimir Kukuşkin, şi alţi lideri protestanţi.

În regiunile Rusiei bisericile protestante au luat parte activă şi la măsurile consacrate celei 
de a 62-a aniversări a biruinţei în Marele 
Război pentru Apărarea Patriei. De exem-
plu, în oraşul Penza, pe lângă veterani, au 
participat la parada tradiţională protestanţii 
de la Penza în persoana pastorilor Asociaţiei 
Unificate a Creştinilor de Credinţă Evanghe-
lică din Rusia, ai Bisericii CCE din Rusia 
şi ai Bisericii Metodiste Unite. Creştinii 
evanghelici au participat şi la procesiune, 
inclusiv în primele rânduri ale coloanei de 
sărbătoare. (11 mai, 2007)

În centru: Iu. K. Sipko şi mitropolitul Kirill
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1.3.8. Biserica şi misiunea ei în Rusia: calea spre o viziune înnoită

La 19-21 februarie 2008, în regiunea Moscova, a avut loc consfătuirea ordinară de elaborare a vi-
ziunii şi strategiei Uniunii Creştinilor Evanghelici Baptişti din Rusia, la care au luat parte liderii ori-
entărilor principale ale slujirii. „Reforma continuă“ — prin acest slogan am putea exprima dispoziţia 
participanţilor, atmosfera întrunirii. Toate cuvântările şi discuţiile îl chemau pe fiecare să se conştienti-
zeze în lumea schimbată, ca biserica să fie puternică, iar slujirea ei — activă.

Pastorul Aleksandr Şadov a atras atenţia celor prezenţi asupra rolului deosebit al prezbiterilor şi al 
altor slujitori ai bisericii — a fi nu doar reprezentanţi destoinici ai intereselor bisericilor, ci şi prelaţi 
ai oraşelor, ai satelor în care locuiesc, ai poporului lor:

„Astăzi trebuie să vorbim nu numai despre cum să ne împotrivim lumii, ci şi despre cum să 
intrăm în ea, despre participarea creştinilor la nevoile societăţii. Biserica presupunea chiar de la 
început legăturile cu societatea spre a-şi împlini menirea“.  (Mihail Cerenkov, 2 martie, 2008)

1.3.9. Festivalul internaţional de teatru creştin „Mistere“, 18-24.02.2008

De la 18 până la 24 fe-
br u a r ie  la  Moscova 
a avut loc al doilea festi-
val internaţional de teatru 
creştin „Mistere“ cu spri-
jinul Guvernului Mosco-
vei, a Uniunii teatrale din 
FR şi a Uniunii teatrale 
creştine. Festivalul, unic 

de felul său, a demonstrat necesitatea teatrului creştin ca un instrument de artă contemporan pentru 
evanghelizarea lumii. Căci lumea artei fără Dumnezeu este un crainic al imoralităţii, al decăderii 
sufletului uman.

Festivalul, la fel ca şi teatrul în general, este interconfesional.
La „masa rotundă“ conducătorii teatrelor au discutat despre sarcinile teatrului creştin, despre 

posibilităţile dezvoltării lui, ca slujitorii bisericilor noastre să vadă în teatrul creştin un sprijin 
puternic în munca de evanghelizare.

Savva Starkovski a menţionat scopul şi perspectivele festivalului: „...Se urmăresc două scopuri: 
a găsi şi a atrage oameni în biserică, ca ei să poată practica creaţia teatrală, precum şi a demonstra 
o adevărată artă. După primul festival au apărut multe teatre. Pot spune cu îndrăzneală: aceasta este re-
naşterea teatrului bisericesc“.   (Zoia Bardina, ziarul „Протестант“, 4 martie, 2008)

1.3.10. KVN (TVC) pentru tineretul baptist, 10 martie 2008

La 10 martie, la Sankt-Petersburg, în biserica creştinilor evanghelici bap-
tişti de la „Poklonnaia gora“ va avea loc concursul КВН (Клуб  весёлых 
и находчивых — Clubul celor veseli  şi  ingenioşi. Similarul  concursurilor 
TVC — Tineri,  veseli,  curajoşi — N. trad.] pe tema „Biserica viitorului“.
Poate fi numită biserica un „CLUB“ de interese? Probabil. Doar interesul 
principal al credincioşilor este Cuvântul lui Dumnezeu. Poate oare acest 
club să fie „VESEL“? Dacă nu vesel, atunci bucuros poate fi, doar se 

ştie că mâhnirea vine în urma păcatului, iar bucuria este un rod al Duhului Sfânt! Sunt oare creştinii 
oameni „INGENIOŞI“? Când este vorba de vestirea Evangheliei, atunci toate mijloacele sunt bune — 
ingeniozitatea şi isteţimea îţi vor prinde bine neapărat! Reiese că Biserica, cel puţin în parte, este un 
CLUB al CELOR VESELI şi INGENIOŞI! Sunteţi de acord? Atunci poftiţi la 10 martie la KVN!

5 martie, 2008, „Баптисты Петербурга“ („Baptiştii Petersburgului“)
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În cadrul şedinţei Consiliului conducătorilor 
confesiunilor protestante, de la 15 aprilie 2008, 
a avut loc prezentarea clubului pastorilor din 
reg. Moscova (CPM). Pastorii bisericii evanghe-
lice de la Tuşino (Moscova) Aleksandr Kuzneţov 
şi Andrei Petrov au prezentat scurte referate de-
spre esenţa proiectului şi despre munca efectuată 
timp de doi ani de existenţă a CPM.

Clubul în cauză este o întrunire neoficia-
lă a pastorilor bisericilor creştine din regiunea 
Moscova. A fost înfiinţat din iniţiativa câtorva 
biserici din diferite uniuni evanghelice. Scopul 
principal al proiectului este stabilirea şi întreţi-
nerea legăturilor reciproce constructive în comu-

nitatea pastorilor. Necesitatea creării unei platforme pentru discuţii libere dintre pastorii diferitelor 
biserici creştine era evidentă demult şi pentru mulţi. Întrucât orice discuţii se organizau în cadrul 
unor proiecte, deseori după încheierea acestor proiecte se sfârşea şi discuţia.

Iniţiativa organizării Clubului pastorilor din reg. Moscova a fost susţinută unanim practic 
de toţi conducătorii confesiunilor prezentate în Consiliu. Părerea comună a expus-o preşedintele 
Uniunii Creştinilor Evanghelici Baptişti din Rusia, Iuri Sipko: „Bravo, fraţilor! Faceţi o lucrare 
mare şi necesară. Noi vedem că ea aduce roade bune, de aceea vă binecuvântăm şi ne vom ruga 
pentru voi. Pe viitor comunicaţi-ne cât mai multe despre această iniţiativă“.

„E foarte important ca ideea clubului pastorilor să găsească susţinere şi înţelegere din partea con-
ducătorilor confesiunilor. De fapt, este un proiect original — comentează pastorul superior al bisericii 
evanghelice de la Tuşino, Aleksandr Kuzneţov. — O trăsătură distinctivă a Clubului este că ideea 
unei astfel de discuţii neoficiale a apărut în sânul comunităţii pastorilor şi nu poartă un caracter „de 
comandă“, nu are iniţiatori „externi“ sau sponsori. A doua trăsătură este că scopul principal şi valoa-
rea Clubului e părtăşia pastorilor, şi nu tot felul de proiecte, fie şi cele mai minunate. Ne place sau nu, 
Rusia este totuşi o ţară a relaţiilor, nu a proiectelor şi instrucţiunilor. De aceea făurirea relaţiilor reci-
proce constructive în comunitatea pastorilor este o parte integrantă şi importantă a muncii care trebu-
ie efectuată dacă vrem să vedem Slava lui Dumnezeu în plinătatea ei în Rusia“.     (15 aprilie 2008)

1.3.11. Consiliul conducătorilor confesiunilor protestante a aprobat iniţiativa 
organizării clubului pastorilor din reg. Moscova (15 aprilie 2008)

[...] Vă puteţi imagina că vreun slujbaş din organele FSB devine creştin şi membru al bisericii 
CEB? Cred că astăzi lucrul acesta nu mai e un nonsens. Şi dacă e aşa, atunci se prea poate că cel 
ce îşi face serviciul în FSB, fratele nostru, fiind un om credincios Scripturii, va deveni prezbiter al 
bisericii. Puţin probabil că FSB va îngădui lucrul acesta, dar îl veţi îngădui oare DUMNEAVOAS-
TRĂ? Eu însă îi salut cu mare bucurie pe astfel de credincioşi, căci ei sunt, în primul rând, copii ai 
lui Dumnezeu şi, în al doilea rând, sunt copii ai lui Dumnezeu, şi, în al treilea rând, sunt copii ai lui 
Dumnezeu, care au nevoie de rugăciunile mele.

Cunosc un rob credincios al lui Dumnezeu care era al doilea după faraon. Un alt mare om al lui 
Dumnezeu era în slujbă (te apucă groaza) pe lângă împăratul Babilonului şi se bucura de protecţia aces-
tuia. Eu ştiu că Împăratul meu ceresc posedă o putere absolută asupra tuturor fără excepţie şi ochiul 
Lui veghează neobosit chiar şi asupra perilor de pe capul meu, deci şi asupra perilor de pe capul dum-
neavoastră, precum şi, sunt sigur, asupra perilor de pe capul fiecăruia. Cu atât mai mult asupra inimii!

Şi eu mă rog ca toţi lucrătorii activi ai FSB, fie scriptici, fie secreţi, să-L primească în inima lor pe Hristos!
(Iu. Sipko, aprilie 2007)

1.3.12. Preşedintele UCEB din Rusia despre colaborarea prezbiterilor  
cu FSB (serviciul de securitate)
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În Ucraina a venit reprezentanta Alianţei Evanghelice Europene (AEE) Julia Doxat-Purser. 
A avut loc un dejun comun al vizitatoarei cu liderii uniunilor evanghelice din Ucraina. Discuţia 
neoficială a durat două ore. Doamna Doxat-Purser, ca reprezentantă a unei structuri apropiate de 
Parlamentul European, a vorbit, în general, de politică şi de participarea creştinilor la ea. 

Dumneaei şi-a exprimat recunoştinţa faţă de pastori şi episcopi pentru posibilitatea de a se întâlni. 
În continuare a subliniat în repetate rânduri că slujitorii cultului trebuie să-i mobilizeze pe enoriaşi 
la o viaţă socială activă, inclusiv la procesele politice. Totodată, după părerea doamnei Doxat-Pur-
ser, biserica nu trebuie să susţină oficial vreun partid, deşi creştinii pot fi individual membri de partid.

Julia Doxat-Purser a subliniat că trebuie să avem îndrăzneala de a ne încadra în politică. „Creştinii 
trebuie să-i susţină pe fraţii şi pe surorile lor care intră în organele de conducere ale puterii. Biserica 
trebuie să-i îndrume pe politicieni aşa cum Natan îl învăţa pe împăratul David“ — a declarat dumneaei.

Oaspetele a mai constatat că astăzi Europa nu mai e suficient de creştină şi, probabil, deja peste 
câţiva ani Ucraina va învăţa Europa să trăiască conform principiilor creştine. 

La dejun a luat parte Anatoli Kaliujnâi (preşedinte al Soborului Bisericilor Evanghelice Inde-
pendente din Ucraina), Serghei Baliuk (conducător al „Bisericii Dumnezeului celui viu“), Vladi-
mir Garbar (coordonator al Consiliului Interbisericesc din Ucraina) Anatoli Gavriliuk (preşedinte 
al Uniunii Bisericilor Creştine Charismatice Independente din Ucraina [de Evanghelie deplină], 
Serghei Iakovlev (conducător al Bisericii Protestante din Ucraina, fostul centru creştin „Noua 
generaţie“), Ruslan Kuharciuk (preşedinte al Asociaţiei «Novomedia»), Taras Antoşevski (redac-
tor-şef al Serviciului Religios-Informativ din Ucraina) Valeri Alimov (biserica „Христианская 
надежда“ [„Speranţa creştină“]) şi alţii.    (Posted by Leon on 26.09.2007)

Oleksandr Turcinov, fostul şef al Serviciului de Securitate din Ucraina, 
şeful staff*-ului campaniei electorale a blocului Iuliei Timoşenko, predică 
duminica într-o biserică baptistă de la Kiev, lucru despre care dumnealui 
a mărturisit în transmisiune în direct pe canalul TV „1+1“: „Da, eu predic 
în fiece duminică în biserică, dar n-am fost niciodată pastor“ — a spus 
Turcinov, menţionând că „e foarte greu a uni o funcţie politică cu slujba 
de pastor“.       (Revista „Гость“ („Oaspetele“):, 2005, nr. 6, p. 22)

* Staff — (anglicism) grup de persoane cu o anumită misiune (de conducere) sub direcţia unui şef. Stat-major.

La 18 ianuarie la Kiev a avut loc şedinţa grupului de 
iniţiativă pentru crearea Partidului Politic din Ucraina „Пра-
ведность“ („Neprihănirea“). 

La şedinţă s-a pus în discuţie problema necesităţii creării 
în Ucraina a unei puteri politice în stare să introducă valo-
rile creştine în politica şi în societatea Ucrainei.

Hotărârea cu privire la crearea partidului politic „Пра-
ведность“ a fost adoptată unanim. Unul din punctele de-
claraţiei aprobate şi semnate de toţi membrii grupului de 
iniţiativă glăsuieşte:

„Noi, creştinii neprihăniţi, ca cetăţeni activi şi docili faţă 
de legile statului Ucraina, exercitând dreptul constituţional de creare a asociaţiilor, putem şi suntem 
datori să schimbăm situaţia din ţara noastră“.       (1 februarie 2008)

1.4. Politizarea uniunilor CEB din Ucraina
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Partea a IV-a. Nu toţi iau aminte la lecţiile istoriei

1.5. Preşedintele Consiliului Bisericilor, Gh. K. Kriucikov,  
despre secularizarea bisericii:

„Principiile nedumnezeieşti sunt introduse cu atâta tenacitate în viaţa duhovnicească a bisericilor 
oficiale, încât nu s-a spus nici jumătate din adevărul că creştinătatea contemporană, tratată cu gingă-
şie de lume, se scufundă atât de mult în adâncurile satanice, în care o aruncă stăpânitorul veacului 
acestuia şi de unde uneori e greu deja s-o scoţi.

Ceea ce vedem astăzi în orânduirea general-bisericească ne mărturiseşte despre criza nespus de 
adâncă, care a pătruns în toate sferele vieţii creştine. Slujirea pastorală, diaconia, devenită acum 
socială, teologia şi relaţiile cu lumea — toate sunt supuse denaturării şi sunt distruse. Slujitorii 
proclamă tot mai cu insistenţă drept sarcină primordială a bisericii satisfacerea nevoilor de moment 
ale vieţii sau ale problemelor social-politice ale veacului acestuia. Tot mai insistent răsună afirmaţia 
că biserica este o parte a societăţii şi trebuie să trăiască după legile ei. De dragul «corectitudinii 
politice» se aduc jertfă multe laturi ale credinţei creştine. Apare o nouă teologie, care tentează să 
justifice căsătoriile sodomite. Apar şi biserici care oficiază astfel de căsătorii.

Toate fenomenele enumerate au loc odată cu secularizarea bisericii. Mulţi credincioşi preferă 
a-L urma pe Hristos aşa cum îşi imaginează ei înşişi, după placul înclinaţiilor firii lor păcătoase, 
şi nu aşa cum ne-a învăţat El. Un suflet neprihănit nu poate să nu sufere văzând apostazia creşti-
nismului contemporan, care nu manifestă nici cel mai mic interes pentru voia Dumnezeului celui 
atotputernic. Sunt două direcţii absolut contrare. Dar acest contrariu este legic, aici nu e nimic de 
mirare, căci el a existat de la început: firea pământească pofteşte întotdeauna «împotriva Duhului, 
şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora...» (Gal. 5: 17). «Cum s-a 
întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul tot 
aşa se întâmplă şi acum» (Gal. 4: 29)“.

1.6. Să rămânem Mireasă a lui Hristos

Gh. K. Kriucikov

Scumpi fraţi şi surori! „Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Domnul nostru Isus Hristos! 
El S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dum-
nezeului nostru şi Tatăl“ (Gal. 1: 3-4).

Preaiubiţilor! Fiind pe deplin conştient de măreţia darului mântuirii lui Dumnezeu, apostolul Ioan, cu 
un simţământ deosebit, le-a îndreptat atenţia credincioşilor asupra acestui dar: „Vedeţi ce dragoste ne-a 
arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem“ (1 Ioan 3: 1). În acelaşi timp marele apostol 
le aminteşte tot aici copiilor lui Dumnezeu un alt adevăr important, care se manifestă în mod statornic 
în viaţa fiecărui creştin sincer: „Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El“ [pe Dum-
nezeu. — Nota aut.] (1 Ioan 3: 1).

Acest adevăr este confirmat nu numai de viaţa primilor creştini. Suntem şi noi martori ai lui. Ne-am 
străbătut calea vieţii prin strâmtorări şi prigoane. Am fost lepădaţi de lume. Dar, punându-ne încrederea 
în Domnul, unindu-ne strâns, noi, copiii lui Dumnezeu, stăteam tari în adevăr şi ne simţeam siguri în 
mâinile puternice ale Mântuitorului.

Însă istoria bisericii ne mărturiseşte şi altceva. După persecuţii, când vine perioada libertăţii, biserica 
şi lumea merg adesea una în întâmpinarea celeilalte. De ce? Pentru că biserica oboseşte de prigoane şi 
defăimări, iar lumea, văzând că nu e în stare să dăuneze bisericii devotate lui Dumnezeu, face unele 
concesii, pe care credincioşii, istoviţi de persecuţii, le percep ca pe o stabilitate promiţătoare a situaţiei 
din lume. Iată aici se şi comite greşeala fatală.

Aşa s-a întâmplat cu biserica apostolică în secolul al IV-lea. Imperatorii, înţelegând că e cu nepu-
tinţă a nimici creştinismul cu prigoanele (în timpul acela noua învăţătură umpluse nu numai Roma, ci 
şi cele mai îndepărtate colţuri ale imperiului), au hotărât să intre în relaţii de prietenie cu biserica. Ei 
nu-şi puteau impune prietenia cu forţa. Biserica, obosită, i-a recunoscut ea însăşi ca protectori ai săi 
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şi a acceptat cu bucurie toate indulgenţele şi privilegiile propuse. Mai mult decât atât, biserica a dat 
împăraţilor convertiţi la creştinism frânele conducerii. De exemplu, împăratul Constantin prezida Con-
ciliile ecumenice.

Istoria îl numeşte împărat eliberator, pentru că i-a oferit bisericii creştine o poziţie dominantă. Însă 
aceasta era o libertate exterioară numai. În realitate, împăratul s-a dovedit a fi un înrobitor al bisericii. 
Unindu-se cu lumea, ea a obţinut un statut legal, o recunoaştere oficială, dar s-a despărţit, din punct de 
vedere duhovnicesc, de Stăpânitorul şi Domnul ei şi s-a pustiit în ce priveşte starea lăuntrică. În ea au 
dat buzna oameni străini, cărora Domnul nu le era scump, care nu căutau mântuirea, ci slavă. (În timpul 
acela se considera onorabil a fi creştin. Puteai fi concomitent şi membru al bisericii, şi politician.) Biserica 
s-a umplut de oameni nerenăscuţi, care au început în curând să preia conducerea.

Dacă biserica creştină primară ar fi rămas în adevăr, împrejurările ar fi luat o altă întorsătură. Ea 
ar fi biruit întreaga lume şi, probabil, ar fi evanghelizat-o încă atunci „până la marginile pământului“ 
(Fapt. 1: 8).

Aici nu e greu să observăm analogia cu timpul nostru. Am obosit şi noi de persecuţii, iar în lume 
acum au loc multe schimbări ispititoare. Şi totuşi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne adevărat în toate veacu-
rile: că lumea, care nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, nu va înţelege şi nu va accepta niciodată viaţa adevă-
ratei biserici. Simţămintele noastre, gândurile noastre, slujirea noastră, pe care ne străduim s-o îndeplinim 
în ascultare de Duhul Sfânt, vor fi întotdeauna neînţelese lumii, fiindcă noi nu suntem din lumea aceasta 
(Ioan 17: 16). „Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut pe Dumnezeu“ — scria apostolul Ioan 
(1 Ioan 3: 1). „Nu L-a cunoscut pe Dumnezeu“ — iată esenţa. Dar pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu, 
trebuie să ne naştem din El, să devenim cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta este posibil 
numai prin o renaştere din Duhul Sfânt.

Înţelegerea reciprocă dintre biserică şi lume se obţine numai pe căile necredincioşiei faţă de Domnul, 
când copiii lui Dumnezeu renunţă de bunăvoie la adevărul Lui. Dar poporul adevărat al lui Dumnezeu 
nu trebuie să se abată niciodată de la poruncile Lui. Şi să dea Domnul să nu râvnim nicicând la niciun 
fel de promisiuni şi privilegii ale lumii, ci să rămânem fie şi defăimaţi de acest neam de oameni, dar 
curaţi şi fără pată ca Mireasă a lui Hristos (Efes. 5: 27; 2 Pet. 3: 14).

Lucrul principal pentru noi e să fim plăcuţi unicului nostru Dumnezeu. Iar dacă viaţa noastră şi 
ascultarea deplină de Domnul vor părea cuiva şi pe viitor „concepţii înguste şi înapoiate“, să nu ne tul-
burăm, ci să rămânem o parte sinceră şi adevărată a creştinătăţii, cu acea credincioşie pe care o aşteaptă 
Domnul de la noi. Atunci El ne va umple inima de Duhul Sfânt, atunci va fi plină de succes orice slujire 
a noastră, atunci El va apăra frăţietatea noastră şi ne va trimite toate cele necesare cum ne trimitea în 
vremurile grele. Amintiţi-vă câte necazuri şi lipsuri am avut de îndurat şi totodată Domnul ne dădea 
puteri pentru a săvârşi slujirea independentă şi în adunările noastre, şi la consfătuirile frăţeşti, şi la în-
trunirile tineretului. Au rămas independente cursurile noastre biblice, educarea în duhul creştinismului 
a copiilor şi a tineretului şi lucrarea de răspândire a Evangheliei. Domnul ne-a dăruit tehnică de tipar, 
editură, literatură. Acum primim tone de cărţi cu conţinut duhovnicesc! Frăţietatea are din belşug Pâinea 
vieţii! Cu adevărat sunt fără număr îndurările şi binefacerile lui Dumnezeu! Noi oare să ne îndoim de 
faptul că El este Ocrotitorul nostru?! Noi să căutăm ajutor şi apărare la lume şi să cădem în dependenţă 
de ea?! Să ne ferească Dumnezeu de un asemenea păcat!

De aceea să ne rugăm fierbinte ca nu numai astăzi să fim copii adevăraţi ai lui Dumnezeu, ci să şi 
rămânem a fi astfel până la sfârşit! Şi cu cât mai aproape vom fi de Dumnezeu, cu atât vom fi mai plini 
de încântare şi de bucuria cu care apostolul Ioan exclama: „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl!...“

Să aibă fiecare din noi deplina conştiinţă de faptul: cine suntem în realitate pentru Dumnezeu 
(doar El Şi-a dat viaţa pentru noi) şi cine trebuie să fim pentru Mântuitorul nostru — Mireasa Lui 
credincioasă, plină de o dragoste exclusivă faţă de El —, ca să ne supunem numai Lui şi să-I slujim cu 
o inimă devotată în orice împrejurări. Şi dacă Domnul ne-a păstrat nevătămaţi în condiţii insuportabile, 
atunci în condiţiile de astăzi ne va trimite neapărat binecuvântări mari. Şi El le trimite deja, numai să 
rămânem întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă (Col. 1: 23) şi să nu ne poticnim „până în ziua venirii lui 
Hristos“, să nu căutăm a fi recunoscuţi de lume, să nu căutăm respectul ei, să fim curaţi şi „plini de 
rodul neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu“ (Filip. 1: 10, 11).

„Vestitorul adevărului“, nr. 1, 1994
„Foaia frăţească“, nr. 5, 1990

„Numai Hristos“, 2004, pp. 49-52
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Partea a V-a

PRINCIPIILE BISERICII ADEVĂRATE

„Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi 
Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întrea-
gă, ca să încerce pe locuitorii pământului“.   Apoc. 3: 10

Cineva a spus pe bună dreptate: „Ca biserica să rămână biserică în orice mileniu, ea trebuie să respecte 
anumite principii. Renunţând la cel puţin unul din ele, noi încetăm a mai fi biserică şi atunci nimeni nu ne va 
mai distinge dintre tot felul de cluburi sau organizaţii obşteşti“.

E necesar să ne argumentăm în baza Cuvântului lui Dumnezeu, a acestei lumini „care străluceşte 
într-un loc întunecos“ (2 Pet. 1: 19), concepţiile asupra următoarelor întrebări:

1. Care este menirea de bază a Bisericii lui Hristos pe pământ?
2. Trebuie oare să se modernizeze biserica pentru a avea influenţă asupra societăţii contemporane?
3. Ce îi aduce daune: separarea de lume sau aflarea sub influenţa lumii?
4. Trebuie să aibă biserica taine de cei din exterior sau nu?
5. E menită ea să colaboreze cu statul?
6. Ce loc i-a determinat Dumnezeu bisericii în societate?

1.1. Menirea bisericii

1.  Biserica Îl descoperă lumii pe Hristos (2 Cor. 3: 3; 1 Pet. 2: 9), mărturiseşte despre învierea lui Hristos 
(Fapt. 4: 33; 13: 30; 17: 31; 26: 8-9; 1 Cor. 15: 1-23).

2.  Biserica Îl proslăveşte pe Dumnezeu. Menirea bisericii este ca membrii ei, „toţi împreună, cu o inimă 
şi cu o gură“, să-L slăvească pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos (Rom. 15: 6; 1 Pet. 4: 11; Rom. 
15: 7-9; 1 Cor. 6: 20; Efes. 3: 21; Evr. 13: 15).

3.  Biserica consolidează adevărul. În marea zbuciumată a înşelărilor, Dumnezeu a găsit cu cale să zi-
dească biserica pentru a o face temelia adevărului (1 Tim. 3: 14-15; 2 Tim. 2: 19; Ioan 18: 37). Hristos continuă 
să vestească adevărul prin Biserică.

4.  Biserica Îi slujeşte lui Hristos. Biserica nu are o lucrare proprie pe pământ. Ea are menirea de a servi 
intereselor Lui, de a continua lucrarea Lui, de a împlini voia Lui. Lucrarea lui Hristos pe pământ este mântui-
rea păcătoşilor, la această lucrare participă şi Biserica (1 Cor. 15: 58; 16: 10).

5.  Biserica îi cheamă pe păcătoşi la pocăinţă (Marc. 16: 15-16; Fapt. 4: 29-33). Vestirea Evangheliei 
este menirea Bisericii: cel mântuit trebuie să se îngrijească de mântuirea celor ce merg în pierzare (2 Cor. 
5: 20; Fapt. 20: 24). „Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului, şi să mărturisim...“ (Fapt. 10: 42).

6.  Biserica contribuie la creşterea duhovnicească a celor răscumpăraţi. Un prunc duhovnicesc 
trebuie să crească (1 Pet. 2: 2; 2 Pet. 3: 18; 2 Cor. 10: 15). Păstorii sunt obligaţi să dea păstoriţilor „partea 
lor de hrană la vremea potrivită“ (Luc. 12: 42).

(I. P. Plett, „Библейское учение о Церкви и служение в ней“, pp. 35-44)

În timpul apostolilor biserica era călăuzită mereu de Duhului Sfânt. După persecuţiile suferite pe timpul lui 
Ştefan, venise o perioadă de libertate. Şi noi citim: „Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Sa-
maria, se întărea sufleteşte, şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea“ (Fapt. 9: 31).

Biserica apostolică împlinea neabătut porunca lui Hristos şi în timpul libertăţii, consacrându-şi toate pute-
rile, mijloacele şi timpul pentru lucrarea de zidire duhovnicească şi pentru evanghelizare. Slujitorii bisericii se 
îngrijeau de învăţătura sănătoasă, de îndrumarea corectă a bisericii, se îngrijeau ca cei pocăiţi de curând să 
capete deprinderea de a umbla cu frică de Domnul. Duhul Sfânt călăuzea biserica pe calea înmulţirii urmaşi-
lor învăţăturii evanghelice (2 Tim. 2: 2).

Pe fundul vapoarelor care plutesc pe mări şi oceane se formează, cu timpul, un strat de scoici şi viteza lor 
se micşorează considerabil. Ca vaporul să se mişte cu viteza de mai înainte, fundul lui trebuie curăţat.

Biserica lui Isus Hristos e chemată să fie în mişcare: „Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi 
v-am rânduit să mergeţi...“ (Ioan 15: 16); „Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai 
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unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul!“ (1 Cor. 9: 24); „Voi alergaţi bine: cine 
v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr?“ (Gal. 5: 7). Ce poate încetini mişcarea duhovnicească a bisericii? 
Ce o poate opri? O cauză este lărgirea activităţii parabisericeşti, care, în timpul libertăţii îndelungate, devine 
o mare ispită. Satana ispiteşte biserica cu propunerea de a împărăţi în această lume. Însă Biserica lui Dum-
nezeu este „o instituţie de provenienţă Dumnezeiască“. Biserica trebuie să rămână biserică şi să nu se abată 
spre nicio altă activitate care nu se include în menirea ei. De exemplu, să ia sub egida sa programe ce nu co-
respund menirii bisericii: cooperative agricole „creştine“, asociaţii ale antreprenorilor şi ale oamenilor de afaceri 
„creştini“, cluburi sportive „creştine“ etc. Toate acestea duc adesea la înfiinţarea partidelor politice „creştine“, 
la lansarea canalelor TV „creştine“, la organizarea teatrelor de păpuşi „creştine“, la jazzul, la rockul „creştin“. Ba 
încă cei ce se încadrează în asemenea activităţi încearcă să le fundamenteze prin Scriptură. Această tendinţă 
periculoasă duce biserica la secularizare, ea se transformă într-o organizaţie religioasă fără Duhul, fără putere. 
Pasionându-se de aceste activităţi lumeşti, ea încetează a fi biserică evanghelică de tipul celei apostolice.

Mişcarea duhovnicească are loc acolo unde oamenii sfinţi sunt inspiraţi de Duhul Sfânt (2 Pet. 1: 21). Fiece 
lucrare a Duhului Sfânt în biserică era precedată de umplerea de Duhul Sfânt a apostolilor şi a bisericii (Fapt. 
1: 8; 2: 4; 4: 8, 31). Dar oare Duhul Sfânt îi îndeamnă pe creştini la crearea teatrelor de păpuşi „creştine“ sau la 
prezentarea spectacolelor de pantomimă la conferinţele duhovniceşti? Anume deficitul de putere a Duhului 
Sfânt îi face pe creştinii contemporani să-I compenseze absenţa prin „teologia socială“, prin „teologia cultu-
rală“, prin activitatea cluburilor sportive. Toate acestea sunt surogate cu care este substituită Pâinea duhovni-
cească, Pâinea Vieţii, şi care nu pot genera taina naşterii din nou a sufletului şi creşterea numărului de ucenici 
pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu prin intermediul programelor sociale e un 
semn al sărăcirii spirituale a bisericii.

Dicţionarul enciclopedic de teologie explică:

„Evanghelia socială“ e un termen identic cu protestantismul liberal, care tinde spre re-
forme sociale. [...] Teza principală a „evangheliei sociale“ este: trebuie să aplicăm principiile 
creştine în sfera socială. „Creştinismul social“ protestant se caracterizează prin tendinţa de 
a se abate în mod esenţial de la principiile adevărului creştin. Această abatere e condiţionată 
de orientarea spre realizările ştiinţei şi spre criticarea Bibliei. Printre pastorii care pledează 
pentru a se ţine cont de descoperirile ştiinţei şi de „critica înaltă“ sunt mulţi adepţi ai „evan-
gheliei sociale“, lucru care a intensificat şi mai mult ostilitatea creştinilor conservatori. „Creş-
tinismul social“ a căpătat formă definitivă în anii 1870-’80 datorită predicilor, publicaţiilor 
pastorilor protestanţi care au reacţionat la o serie de crize industriale: V. Gladden — „Working 
people and their Employers“ („Muncitorii şi patronii lor“) (1876); R. Elli — „Aspectele sociale 
ale creştinismului“. Raushenbush a căpătat renume prin cărţile sale: „Christianity and Soci-
al Crisis“ („Creştinismul şi criza socială“) (1907), „Social principles of Jesus“ („Principiile 
sociale ale lui Isus“) (1916), „Theology of the Social Gospel“ („Teologia evangheliei sociale“) 
(1917). În 1908 a fost înfiinţată Uniunea Federală a Bisericilor, care, în „crezul social“ al său, 
şi-a exprimat aprobarea ideilor „evangheliei sociale“. Se părea că noul veac va fi cu adevărat 
creştin. Dar în 1918, după Primul Război Mondial, s-au produs schimbări dramatice. Anii inter-
belici au fost marcaţi de un haos politic şi economic în Europa şi de triumful izolaţionismului.

(„Теологический энциклопедический словарь“, Ediţia 2003, pp. 1099-1101)
„Doctrina socială a bisericii“ este o temelie de nisip pentru casa duhovnicească: „a dat ploaia, au venit 

şuvoaiele, au suflat vânturile, şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare“ (Mat. 7: 27).
Deja în secolul întâi apostolii, călăuziţi de Duhul Sfânt, au evanghelizat Iudeea, Samaria, Asia Mică. Toate 

eforturile şi posibilităţile bisericii erau îndreptate spre evanghelizare şi spre zidirea duhovnicească a bisericii. 
Duhul Sfânt nu i-a îndemnat pe aceşti creştini să tindă a îmbunătăţi această lume pe calea desfiinţării iobă-
giei existente atunci. „Ai fost chemat când erai rob? Să nu te nelinişteşti de lucrul acesta...“ — zice apostolul 
(1 Cor. 7: 21). Iar Petru, fiind plin de Duhul Sfânt, a zis: „«Argint şi aur, n-am; dar ce am, îţi dau: În Numele lui 
Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!»... dintr-o săritură a fost în picioare [ologul de la poarta templului], 
şi a început să umble... lăudând pe Dumnezeu“ (Fapt. 3: 6-8).

Au trecut trei secole. Lumea a încetat să-i persecute pe creştini, creştinismul a obţinut slavă, bogăţie, 
a fost recunoscut de lume. Odată doi cardinali ai bisericii catolice priveau la turlele aurite ale catedralelor lu-
xoase şi unul dintre ei zise: „Vezi cât aur are biserica? A trecut timpul când ea spunea: «Argint şi aur n-am...»“. 
Iar celălalt îi răspunse: „Dar a trecut şi timpul când biserica putea zice: «Scoală-te şi umblă...»“. A sosit peri-
oada sumbră a Evului Mediu: biserica a câştigat influenţă socială, a devenit o putere influentă, dar a pierdut 
concomitent călăuzirea şi puterea Duhului Sfânt!
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1.2. Care probleme nu sunt menirea bisericii

Pe timpul apostolilor la soboare nu se puneau în discuţie probleme cu caracter politic, care atingeau inte-
resele orânduirii sociale şi de stat. Slujitorii bisericii, ca episcopi ai sufletelor, le altoiau membrilor bisericii mo-
dul duhovnicesc de tratare a tuturor problemelor-cheie ale credinţei. Credincioşii, îndrumaţi corect pe calea 
adevărului, luau hotărâri fiecare individual cu privire la problemele cetăţeneşti, după cum îi învăţa ungerea: 
„Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui sfânt, şi ştiţi orice lucru“ (1 Ioan 2: 20).

Slujitorii uniunilor oficiale ale CEB din zilele noastre înrădăcinează în mod stăruitor în conştiinţa credincioşi-
lor: „A trecut timpul când biserica era «o cetate în grea blocadă», a trecut timpul când «cel rău la atac pornea 
împotriva ei cu tot iadul»*. A venit democraţia, lumea ne întinde mâna de prietenie, societatea aşteaptă de la 
noi activitate socială, istoria ne mai dă o şansă de a traduce idealurile Evangheliei în viaţa culturală şi politică...“

Oare, odată cu venirea democraţiei, „sămânţa şarpelui“ s-a împăcat cu „sămânţa femeii“? Dumnezeu 
a spus: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi 
tu îi vei zdrobi călcâiul“ (Gen. 3: 15). Vrăjmăşia dintre Împărăţia lui Dumnezeu şi împărăţia întunericului a în-
ceput în grădina Edenului, când nu era încă nici orânduire ateistă, nici democratică. În lumea spirituală, între 
sămânţa celor sfinţi, care este Biserica, şi sămânţa şarpelui nu încetează lupta cumplită: „Le-am dat Cuvântul 
Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume“ (Ioan 17: 14). Biserica 
adevărată va fi întotdeauna obiectul atacurilor lumii acesteia, dar va rămâne nebiruită, după cum e scris: 
sămânţa femeii îi va zdrobi capul şarpelui.

„Atitudinea lumii faţă de Biserică e la fel de duşmănoasă şi atunci când o persecută, stră-
duindu-se s-o nimicească, şi atunci când se pare că tinde, cu bunăvoinţă, s-o atragă în vreo 
activitate cu care Domnul n-a însărcinat-o. Biserica trebuie să vegheze, ca să nu se pasioneze 
de lucrările întunericului (Efes. 5: 11). Deosebit de periculoase sunt mai ales lucrările care 
reprezintă activităţi pozitive pentru lume — de exemplu: rezolvarea problemelor sociale, stabi-
lirea păcii între popoare, educaţia morală a societăţii.

Lumea se află sub influenţa diavolului (Efes. 2: 1-3) şi Dumnezeu nu i-a poruncit Bisericii 
Sale să se amestece în această cosmonomie (Luc. 12: 14). Apostolul Pavel îi sfătuia stăruitor pe 
credincioşi s-o rupă cu această lume, să nu facă cauză comună cu ea şi să nu se înjuge la un 
jug nepotrivit (2 Cor. 6: 14-18). Anume pe astfel de creştini Domnul îi primeşte şi îi recunoaşte 
de ai Săi. Membrii bisericii sunt chemaţi să facă bine tuturor (Gal. 6: 10), dar nu în colaborare 
cu organizaţiile acestei lumi, ci de sine stătător, din îndemnul Domnului“.

(I. P. Plett, „Библейское учение о Церкви и служение в ней“, pp. 44-45)

Avem o bună şi dreaptă povaţă:
„Fiece biserică trebuie să ţină minte că misiunea ei principală este predicarea Evangheliei. Aducându-i pe 

oameni la Hristos, le dăm mult mai mult decât poate da participarea la vreo campanie împotriva drogurilor, 
alcoolului sau împotriva omorârii copiilor nenăscuţi. Satana se teme mult mai mult de o biserică credincioa-
să lui Hristos cel răstignit şi care predică puterea învierii Lui decât de mii de demonstranţi ce protestează 
împotriva unei a mia părţi din programul lui.

Biserica nu trebuie să se transforme într-o organizaţie obştească, al cărei scop e grija de nevoile pămân-
teşti ale omului. Îmbunătăţirea hranei sau perfecţionarea legislaţiei nu-l va izbăvi pe om de pieirea veşni-
că — lucrul acesta îl poate face numai Isus Hristos: «În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer 
nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi» (Fapt. 4: 12).

Când apostolii au fost «aruncaţi în temniţa de obşte», îngerul Domnului a venit noaptea şi i-a eliberat zicân-
du-le: «Duceţi-vă, staţi în Templu, şi vestiţi norodului toate cuvintele vieţii acesteia» (Fapt. 5: 20). El i-a poruncit lui 
Petru şi apostolilor să meargă şi să vestească oamenilor Evanghelia şi ei au împlinit această poruncă: «În fiecare 
zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni, şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos» (Fapt. 5: 42). 
Numai predica Evangheliei le dă oamenilor nădejde la viaţă veşnică — aceasta este lucrarea de bază a bisericii“.

Când ni se aducea la cunoştinţă că unii vestitori au început să se îndeletnicească cu comer-
ţul, ne ziceam nouă înşine şi le spuneam şi acestor oameni: un comerciant, un iubitor de bani, 
un om ce are patima câştigului, un afacerist — va nimici neapărat în sine păstorul. Fiindcă s-a 
spus: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va 
ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona“ (Mat. 6: 24). 

* Se citează cuvinte din imnul apărut în sânul frăţietăţii noastre în anii de persecuţii: „...она крепость в кольце 
блокады. Сколько раз сатана бросал в её стены все силы ада“.
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A îmbina slujirea lui Dumnezeu cu businessul e o catastrofă. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să 
muncească numai pe tărâm duhovnicesc. Dacă e păstor sau evanghelist, atunci trebuie să aleagă 
una din două: ori comerţul, ori slujirea duhovnicească. Şi dacă el o alege pe prima, atunci vom 
şti: nu mai e slujitor — s-a dedat businessului. Ne-am străduit şi în aceste chestiuni să ne ţinem 
împreună cu toată frăţietatea de calea îngustă.

În viaţa şi slujirea întregului popor al lui Dumnezeu ne conducem de Cuvântul neschimbat al 
Domnului şi numai datorită acestui lucru Dumnezeu ne-a păstrat independenţi de lume.

(Gh. K. Kriucikov, „Vestitorul adevărului“, nr. 4, 1993)

1.3. Binefacere sau activitate socială?

Biserica, călăuzită de Duhul Sfânt, nu va trece niciodată pe lângă nevoia aproapelui fără s-o observe, 
ea îşi va păstra curăţia înaintea cârmuitorilor, înaintea aproapelui şi, în primul rând, înaintea lui Dumnezeu. 
Într-un caz Hristos spune: „Daţi-le voi să mănânce“ (Mat. 14: 16), iar în altul, ascunzându-Se de cei care Îl că-
utau ca să se sature de pâine, El zice: „Adevărat, adevărat, vă spun, că Mă căutaţi... pentru că aţi mâncat din 
pâinile acelea, şi v-aţi săturat. Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea, care rămâne pentru 
viaţa veşnică...“ (Ioan 6: 26-27). Hristos a venit în lume nu pentru a stabili o echitate socială în societate. Dacă 
noi nu facem decât să-i hrănim pe cei flămânzi, şi nu le dăm Pâinea Vieţii (Ioan 6: 35), atunci nu ne împlinim 
misiunea ca biserică. Pâinea duhovnicească este primară.

Conducătorii frăţietăţii noastre ne-au îndrumat: „Noi recunoaştem învăţătura lui Hristos cu privire la bineface-
re: «să uniţi cu credinţa voastră fapta»; «să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor». Dar noi chemăm la 
o evlavie adevărată, şi nu la cea care duce la ecumenism sau la activitate socială pentru a nu fi prigoniţi...“

Organizarea structurilor cu orientare socială este o activitate parabisericească. Evanghelia ne îndeamnă 
la binefacere numai în mod particular. Tabita cosea haine şi cămăşi pentru văduve în mod particular (Fapt. 
9: 39), biserica însă nu organiza ateliere de croitorie. Corneliu „făcea multe milostenii norodului“ (Fapt. 10: 1-2). 
Faptele bune ale Tabitei şi ale lui Corneliu erau făcute în mod particular. Biserica nu finanţa munca lor. În 
viaţa ucenicilor lui Hristos s-au împlinit cuvintele: „Dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune...“ (Tit 2: 7); „...cău-
taţi totdeauna să faceţi ce este bine atât între voi, cât şi faţă de toţi“ (1 Tes. 5: 15); „cât avem prilej, să facem 
bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă“ (Gal. 6: 10). „Am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe 
care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele“ (Efes. 2: 10). În toate versetele enumerate 
prin fapte bune nu se are în vedere numai grija de cei nevoiaşi. Limitând "faptele bune" doar la binefacere, 
îngustăm spectrul vast al semnificaţiei îndemnurilor scrise de apostol. „Pildă de fapte bune“ poate fi şi răs-
punsul la chemarea lui Dumnezeu de a ne consacra în slujba Lui, încredinţarea întregului nostru destin Tată-
lui ceresc. Postul, rugăciunea unuia pentru altul, chiar şi mustrarea făcută cu dragoste — toate acestea sunt 
„o căutare de a face bine“ aproapelui. Participarea la orice lucrare a lui Dumnezeu este „faptă bună“. Scopul 
şi sensul vieţii e a ne găsi locul predestinat de Dumnezeu în biserică, e a împlini voia lui Dumnezeu. Iar bine-
facerea e un lucru de la sine înţeles pentru creştini, ca şi cum i-am da o mână de ajutor celui ce s-a poticnit 
alături de noi, fără a pune accentul pe această faptă şi, mai ales, fără a o face drept scop al vieţii bisericii.

Biserica trebuie să rămână biserică!
În Anglia G. Müller întreţinea orfelinate. S-a consacrat pentru a le slujiri orfanilor, văzând în această slujire 

menirea sa şi avea succes, dar aceasta era o iniţiativă personală.
A. V. Paşkov, după ce s-a întors la Dumnezeul cel viu, a deschis la Petersburg o cantină de binefacere 

pentru studenţii săraci, unde puteai să cumperi un prânz la un preţ de o copeică şi, pe deasupra, să primeşti 
în dar Noul Testament. În gubernia Orenburg el avea sute de hectare de pământ fertil, pe care l-a împărţit 
fraţilor prigoniţi din gubernia Moghiliov, deoarece casele acestora, la baştina lor, fuseseră incendiate, averi-
le — devastate de apărătorii zeloşi ai ortodoxiei şi fraţii îşi salvau familiile prin fugă. Paşkov i-a adăpostit pe 
cei prigoniţi pe pământurile sale. A făcut-o în Numele Domnului. În viaţa lui s-au împlinit cuvintele aposto-
lului Pavel: „Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia... să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, 
gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie 
pentru ca să apuce adevărata viaţă“ (1 Tim. 6: 17-19).

Dacă în mediul bisericii apare vreun mecenat care doreşte să deschidă o clinică stomatologică, o brută-
rie, un atelier de croitorie, un combinat de colţunaşi cu carne, o cantină pentru săraci — las’ „să fie bogat 
în fapte bune“, să împartă cu dărnicie din averea sa neprihănitului Lazăr, care mănâncă doar fărâme din 
fericirea vieţii pământeşti.

Fiece creştin în parte trebuie să fie un bun samaritean în mediul societăţii în care trăieşte, învaţă, mun-
ceşte şi să împlinească cuvintele lui Hristos: „Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, şi le puteţi face bine ori-
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când voiţi...“ (Marc. 14: 7). Problemele sociale însă sunt sfera cezarului, iar Biserica are menirea să-I slujească 
lui Hristos, şi nu societăţii.

Biserica independentă de lume nu trebuie să aibă nici doctrină socială, nici antisocială, întrucât sfera so-
cială este de competenţa celor ce deţin puterea şi soluţionarea problemelor sociale (înfierea orfanilor, aziluri 
pentru cei fără adăpost, ajutorul acordat celor bătrâni şi singuratici) trebuie să se facă din îndemnul inimii 
la nivel personal, în mod particular. Lucrul acesta, în primul rând, corespunde Scripturii, iar în al doilea rând, 
este respectarea legii separării bisericii de stat.

Trebuie să deosebim „binefacerea“ de „activitatea socială“. Când bisericii i se spune: „Nu avem nevo-
ie de predicile dumneavoastră, daţi-ne pâinea dumneavoastră, ajutaţi-ne să procurăm utilaj medical, dar 
nu vă atingeţi de suflete“, ea este chemată la o activitate socială în formă clasică, care substituie evanghe-
lizarea cu creştinizarea.

Fraţii care vesteau Evanghelia pe malurile fluviilor Siberiene luau în călătorie făină şi zahăr, pentru a împărţi 
celor convertiţi de curând din aşezările taigalei. Pe unii îi ajutau să-şi repare acoperişul, să taie lemne, să sape 
grădina. Acestea sunt fapte bune făcute „pentru Evanghelie“. Le făceau spre slava lui Dumnezeu, orientân-
du-se spre vestirea Evangheliei şi după principiul oportunităţii. Dar biserica în general, ca instituţie de proveni-
enţă Dumnezeiască, nu este chemată să organizeze structuri permanente cu orientare socială, care, de altfel, 
pot avea, în perspectivă, urmări păcătoase — colaborarea bisericii cu statul şi pierderea independenţei sale.

1.4. Biserica şi învăţământul

Noi trăim într-un câmp juridic unde au rămas în vigoare până în prezent prevederile Decretului din 
1918 „Despre separarea şcolii de biserică“. Activitatea particulară privind învăţământul de cultură genera-
lă are dreptul la existenţă în afara bisericii, dincolo de hotarele casei de rugăciune (externat, instruirea în 
familie, şcoala particulară), totodată povara întreţinerii financiare a şcolii, a învăţătorilor, a meditatorilor tre-
buie să o poarte nu biserica, ci părinţii şi filantropii particulari. Dacă cineva dintre părinţi consideră că e cu 
neputinţă ca copilul lui să frecventeze şcoala de cultură generală, el poate rezolva această problemă de sine 
stătător, fără să împovăreze biserica. „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune“, ea nu e destinată pentru 
a se realiza în ea programele ministerului de învăţământ.

Încă în 1921, când credincioşii CEB s-au adresat către guvern cu o petiţie de a li se permite să organizeze 
şcoli de cultură generală, li s-a explicat:

„Nu există motive întemeiate pentru a schimba regimul existent de educaţie, conform căruia, 
în privinţa instruirii copiilor sectanţilor în sfera religiei, este recunoscut dreptul instruirii 
particulare (şcoala duminicală, biblică). În ce priveşte instruirea de cultură generală, ea este 
organizată şi condusă exclusiv de stat“.   (Vezi. „Supliment“, p. 398)

În 1977 Consiliul Bisericilor a scris un memoriu către Comisia constituţională, în care, apărându-i pe copii 
de ateism, a expus poziţia frăţietăţii cu privire la problema învăţământului:

„Propunem să se consfinţească constituţional asemenea principii:
pct. 3.  Şcoala (inclusiv cea superioară) e neutră faţă de religie şi faţă de ateism. Studierea 
ideologiei ateiste se face pe bază facultativă (benevolă).“

Frăţietatea UIB CEB n-a mijlocit niciodată pe lângă organele de stat pentru a se consfinţi dreptul bisericii 
de a avea şcoli de cultură generală bisericeşti. Această poziţie nu s-a schimbat nici astăzi. Noi suntem inde-
pendenţi de lume atâta timp cât rămânem în limitele modestiei evanghelice în societate şi facem lucrarea 
cu care ne-a însărcinat Domnul. Hristos — Capul Bisericii — i-a pus pe slujitori episcopi (sau: priveghetori), 
ca să păstorească Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său (Fapt. 20: 28), şi nu directori 
de şcoli creştine de cultură generală. Biserica trebuie să rămână biserică.

1.5. Concurenţii vestirii Evangheliei

Numai Biserica (şi nimeni în afară de ea) e menită să ducă lumii Vestea Bună. Numai Bisericii (şi nimă-
nui altuia) i-a dat Domnul Isus Hristos marea poruncă de a propovădui mântuirea: „Duceţi-vă şi faceţi uce-
nici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh“ (Mat. 28: 19). În astă 
lume numai Biserica îl poate aduce la mântuire pe cel ce merge în pierzare. Căci numai cel care a căpătat 
mântuirea îl poate aduce pe un altul la mântuire.

Dreptul şi capacitatea de a fi crainic al îndurării lui Dumnezeu îi sunt date numai Bisericii. Domnul are 
încredere în ea la nesfârşit şi de aceea numai pe ea o însărcinează cu această misiune înaltă. Dar anume 
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de la această menire excepţională lumea încearcă să abată Biserica cu o mulţime de ispite, inclusiv şi prin 
intermediul programelor parabisericeşti şi care stimulează activitatea socială şi politică a creştinilor. Iată în ce 
constă perfidia uneltirilor satanice.

Oare biserica nu trebuie să fie interesată în a-i hrăni şi a-i îmbrăca pe cei năpăstuiţi? Oare nu e o sarcină 
înaltă a-l învăţa pe un analfabet, a-l antrena într-o muncă creatoare? Oare nu e un scop atrăgător pentru 
biserică a-l trata pe un bolnav? Ispititorul îi propune hrană după gustul ei, căci el ştie că aceste probleme îşi 
vor găsi răsunet în inimile multor urmaşi ai lui Hristos. Şi toate acestea au scopul de a opri adevărata vestire 
a Evangheliei, ca Biserica să se abată de la marea şi excepţionala ei misiune şi să desfăşoare activităţi secundare.

A-i hrăni şi a-i îmbrăca pe cei năpăstuiţi sunt capabili mulţi, aceasta este misiunea organizaţiilor obşteşti 
şi a celor filantropice, a oamenilor avuţi. Are cine să-i înveţe şi pe cei analfabeţi. A face capabilă pentru viaţa 
pământească generaţia în creştere e sarcina părinţilor, a educatorilor, e prerogativa statului. Cu tratarea bolna-
vilor se ocupă şi structurile de stat, şi cele comerciale. Dar cine din această mulţime e în stare să ducă lumii 
Vestea Bună şi să-i arate calea în Împărăţia cerurilor? Numai Biserica!

O, cât de mult trebuie să preţuiască Biserica această capacitate şi să o păstreze! Cât de mult trebuie să veghe-
ze, ca să nu se abată de la marea sa menire! Căci dacă ea va tăcea, nu va avea cine să cânte cântarea dragostei 
lui Dumnezeu. Numai Biserica cunoaşte limba Evangheliei. Dacă ea va tăcea, atunci într-adevăr pietrele vor striga.

Din grădina Domnului, care este Biserica lui Hristos, trebuie să picure mereu aroma vestirii Evangheliei şi 
când suflă crivăţul, şi când bat vânturile de miazăzi (Cânt. 4: 16). Şi în prigoane, şi în vremuri bune ea trebuie 
să rămână credincioasă faţă de marea poruncă a Mântuitorului. Aşa trăia Biserica primilor creştini. Când Irod 
şi Pilat din Pont au dezlănţuit o prigonire împotriva apostolilor, Biserica se îngrijea nu de bunăstarea sa, nu ca 
să treacă fără complicaţii prin o perioadă sumbră a vieţii. Ea se ruga pentru vestirea Evangheliei: „...Dă putere 
robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala“ (Fapt. 4: 29).

Apostolul Pavel, îndemnându-l pe Timotei să se roage pentru „toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii“, ca bi-
serica să poată duce o viaţă paşnică şi liniştită, a scos clar în evidenţă scopul rugăciunii pentru vremuri bune 
şi paşnice: „ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului“ (1 Tim. 2: 2, 4).

Lumea n-a apreciat niciodată vestirea Evangheliei ca o binefacere. Ea „nu primeşte lucrurile Duhului lui 
Dumnezeu“ (1 Cor. 2: 14). Pentru lume biserica ce vesteşte e un fenomen nu numai inutil, ci şi dăunător. Şi 
atunci le şi apare urmaşilor lui Hristos marea ispită: ca lumea să nu-i prigonească, trebuie să facă ceea ce ea 
va înţelege, ce va fi acceptabil pentru ea. Anume acest motiv ascuns, camuflat, dar motiv-cheie ne explică 
tendinţa periculoasă care se observă în biserica contemporană: „numai ca să nu sufere ei prigonire pentru 
crucea lui Hristos“ (Gal. 6: 12).

Când biserica vesteşte adevărul nestricat, din partea lumii vin impulsuri dezaprobatoare: „N-avem nevoie 
de predica voastră, concentraţi-vă asupra muncii de caritate. Ce folos aduceţi societăţii? La ce foloseşte predi-
ca voastră? Aşteptăm de la voi o activitate socială“. Şi atunci apare ispita de a face pe placul lumii, de a intra 
în contact cu ea şi a ne ocupa cu ceea ce e salutat de lume, a săvârşi ceva bun, dar care, cu regret, se trans-
formă într-un mare rău, pentru că acest bine devine un concurent al vestirii Evangheliei.

Probabil, unii vor obiecta: „Biserica poate să vestească cu succes Evanghelia şi totodată să propăşească şi 
în lucrarea de binefacere“. Însă când biserica, în scopul activităţii de binefacere, este antrenată în mod organi-
zat în programe sociale, instructiv-educative, în sfera ocrotirii sănătăţii, în viaţa politică, atunci ea nu mai este 
liberă, pentru că a păşit pe teritoriul ce nu-i aparţine, ea s-a apucat de rezolvarea problemelor ce nu sunt de 
competenţa ei. Domnul n-a pus în sarcina bisericii aceste chestiuni, aceasta este o luptă nu după rânduielile 
lui Dumnezeu (2 Tim. 2: 5). „...Să vă păziţi bine de aluatul... lui Irod!“ — îi preîntâmpina Hristos pe ucenici 
(Marc. 8: 15). Aceasta înseamnă că biserica îşi va pierde neapărat libertatea şi, întâi de toate, în realizarea 
marii porunci a lui Hristos. Aici e aproape de prisos să menţionăm că o parte considerabilă a eforturilor bi-
sericii vor fi cheltuite pentru alte sarcini. Iar aceasta e deja o infidelitate faţă de menirea de bază a bisericii.

Auzim şi o altă părere destul de răspândită, care se altoieşte în ultimul timp în rândurile creştinilor: prin 
intermediul antrenării în aceste programe se măresc posibilităţile bisericii, se măreşte influenţa ei asupra 
lumii. „Boschetarii trebuie invitaţi la biserică la prânz, sportivii — în sala sportivă a bisericii, cei ce tind spre 
artă — la reprezentaţiile teatrale bisericeşti şi apoi ei vor primi mai uşor Vestea bună“. Cei ce cugetă astfel 
nici nu bănuiesc, probabil, că acest punct de vedere e, prin esenţa lui, o ofensă pentru Vestea bună, deci 
şi pentru Domnul nostru Isus Hristos. Oare pâinea se dă la desert? Oare vestea împărătească se proclamă 
în ultimul rând şi ca şi cum printre altele? Cei care cugetă astfel, probabil, nici nu-şi dau seama că această 
strategie greşită umple biserica cu oameni nenăscuţi din nou, pentru care creştinismul devine doar un co-
lorit plăcut al viziunii lor de sportiv ori de politician.

Mi-a fost dat să fiu martor involuntar la procesul de evanghelizare contemporană a populaţiei din Mol-
dova, proces caracteristic pentru biserica contemporană şi realizat de creştini foarte conservativi din Occident, 
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ceea ce ne alarmează în mod deosebit. Aceşti misionari adunau prin sate ţăranii în casa de cultură şi, proiec-
tând un film, le explicau regulile de îngrijire a semănăturilor, secretele şi particularităţile agriculturii reuşite şi 
abia după aceea oamenilor li se propunea să adere la creştinism, să creadă în Dumnezeu. În mintea lipsită 
de experienţă a ţăranului se răsfrângea gândul că trebuie să devii creştin pentru a avea un succes deplin şi 
garantat în agricultură. La încheierea unei asemenea „evanghelizări“ celor prezenţi li se împărţeau seminţe de 
elită de felurite culturi agricole.

„N-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit“ — le scria apostolul 
Pavel corintenilor (1 Cor. 2: 2). Aceste cuvinte, precum şi împrejurările în care s-au cizelat aceste mărgăritare 
ale descoperirii Divine merită o atenţie deosebită.

Înainte de slujirea sa îndelungată şi foarte rodnică din Corint, apostolul fusese la Atena, cetate a filosofi-
lor. Acolo, înainte de a începe să predice, Pavel a trecut prin toate locurile demne de a fi văzute, a examinat 
templele, altarele şi a manifestat o atitudine accentuat inductivă faţă de atenieni, ţinând seama de particu-
larităţile individuale, de înclinaţiile oamenilor, de ataşamentele şi de mentalitatea lor. Cu filozofii a vorbit în 
limbajul lor: cu citate din sursele lor cu autoritate. Cuvântarea apostolului în Areopag se consideră pe bună 
dreptate un etalon al artei oratorice. Ea e studiată scrupulos în multe instituţii de învăţământ religioase. Dar 
care a fost rezultatul? „...Unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: «Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată»“ 
(Fapt. 17: 32, 34). Şi numai câţiva „au trecut de partea lui, şi au crezut“.

Acest rezultat nu putea să-l bucure pe apostol: acolo nu s-a înfiinţat nicio biserică, noi nu găsim în Noul 
Testament Epistola către Atenieni. În inima marelui predicator s-a aprins râvna pentru Hristos, pentru Evan-
ghelie. Probabil, el şi-a revăzut în mod serios slujirea sa în Atena. Altfel cum putem explica schimbarea radi-
cală a modului de a înfăptui slujirea în următoarea cetate? „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva 
decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit“ (1 Cor. 2: 2), deşi totodată recunoaşte că Hristos cel răstignit „pentru 
Iudei este o pricină de poticnire, şi pentru Neamuri o nebunie“ (1 Cor. 1: 23).

Corint era un port mare cu o populaţie variată şi pestriţă. S-ar părea, iată unde ar trebui să-şi utilizeze toa-
te capacităţile şi fantezia pentru o tratare inductivă: pentru a-l face adept al creştinismului pe vreun demnitar, 
susţine-l în timpul alegerilor; ca vreun gladiator cu renume să devină membru al bisericii, rugaţi-vă împreună 
cu toată biserica ca el să iasă învingător, şi-apoi, mai ştii, poate că vor veni după el şi numeroşii lui suporteri.

 „Pastorul trebuie să poată întreţine orice conversaţie — a spus odată un slujitor baptist renumit din Bul-
garia. — El trebuie să se lămurească şi în fotbal, şi în politică, şi în cultură, şi în filozofie“. 

Oameni de frunte ai Corintului! La voi a venit apostolul Pavel! E un interlocutor nespus de interesant, el 
e sufletul companiei voastre! E un om talentat, cu un orizont larg, cu spirit şi totodată, cumsecade. O să vă 
placă neapărat! Însă corintenii, şi cei simpli şi cei nobili, şi cei înţelepţi şi cei necărturari, şi cei ce deţin puterea 
şi cei subordonaţi auzeau un singur lucru: „Nu ştiu altceva decât pe Hristos cel răstignit“.

N-a dat greş apostolul? Era oare binevenit virajul gândirii lui? A judecat drept? Este oare năvodul pe po-
triva peştelui? Cui îi era adresat acest cuvânt unic pentru toţi? Doar e atât de neînţeles: pentru unii e o ne-
bunie, pentru alţii — o pricină de poticnire... Înţelegea oare Pavel că politicianul, ascultându-l, îşi va încreţi 
involuntar fruntea, sportivul va râde, filozoful îşi va roti degetul la tâmplă, omul simplu va da din mână şi va 
pleca mai departe, iar iudeul va arunca anatema asupra lui?

Desigur că înţelegea. Nu din cauza mărginirii sale repeta el acelaşi lucru pentru toţi. Se ştie că apostolul 
era un om instruit, de un mare talent, cu orizont larg. Raţionamentele noastre nu justifică nicidecum un 
spirit mărginit. Da, slujitorul trebuie să posede multe calităţi pentru a corespunde statusului său. Însă inima 
deschisă pentru Domnul şi tot potenţialul sufletului apostolului s-a manifestat în altceva: în spiritul analitic, 
în capacitatea de a cunoaşte unica direcţie dreaptă a slujbei sale, de a vedea calea dreaptă. Şi el a văzut-o.

Despre aceasta ne mărturiseşte Scriptura: „...Mulţi dintre Corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut şi ei, 
şi au fost botezaţi“ (Fapt. 18: 8). În Corint s-a înfiinţat o biserică. Şi noi găsim în Noul Testament două epistole 
către Corinteni. Năvodul Evangheliei avea un ochi prin care treceau numai cei mâhniţi adânc pentru păcate-
le lor, cei ce simţeau nevoia de Mântuitorul, de Hristos cel răstignit. Pentru ei această predică a Evangheliei 
a fost spre mântuire. Asemenea suflete erau în toate tagmele sociale. Printre ei poate fi şi Manaen, care fuse-
se crescut împreună cu cârmuitorul Irod (Fapt. 13: 1), şi robul fugar Onisim (Filim. vers. 10), şi Erast, vistiernicul 
cetăţii (Rom. 16: 23), şi simpla femeie Lidia (Fapt. 16: 14). Iar pe cei care nu-L căutau pe Dumnezeu apostolul 
nu-i delecta, el nu avea timp pentru delectare. El era fidel menirii sale.

Când eforturile bisericii se divid pentru a satisface nevoile iniţiale ale firii pământeşti şi ale sufletului, pen-
tru a satisface înclinaţiile, adesea păcătoase, ale celor vulnerabili din punct de vedere social ori ale celor ce 
propăşesc, ale celor neînsemnaţi ori ale celor cu influenţă, atunci există pericolul de a nu ajunge la cei cărora 
le este adresată, de fapt, Evanghelia. Vestea bună e pentru cei setoşi (Ioan 7: 37), pentru cei ce vor (Apoc. 
22: 17), pentru cei trudiţi şi împovăraţi (Mat. 11: 28), pentru cei care cer, care caută, care bat (Luc. 11: 10).
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 Manifestaţi-vă toate capacităţile în a-L predica pe Hristos cel răstignit! Propovăduiţi-L cu înflăcărare, miş-
cător! Să vă ajute mintea vastă să elucidaţi profund şi consecvent această temă, căci ea este inepuizabilă!

Cu regret, mulţi profesori şi teologi, mulţi evanghelişti şi predicatori sunt încântaţi de slujirea lui Pavel în 
Atena, însă foarte puţini dau atenţie schimbării enigmatice în tactica apostolului, care a avut loc în Corint.

„Dar se poate admite oare gândul că marele evanghelist a greşit?“ — va întreba cineva. Aceasta era cău-
tarea lui, era experienţa lui. De fapt, el era un pionier, un înaintaş în ce priveşte predicarea Evangheliei printre 
neamuri şi căile slujirii lui sunt descrise amănunţit în Sfânta Scriptură. Dar ce vedem în zilele noastre? Majori-
tatea evangheliştilor contemporani nu numai că nu posedă o asemenea simţibilitate a duhului, ci nici nu sunt 
în stare să se folosească de experienţa precursorilor.

În mişcarea evanghelică mondială s-au reliefat demult deja două direcţii în ceea ce priveşte înţelegerea 
şi împlinirea marii porunci a lui Hristos. Unele biserici şi uniuni încearcă să influenţeze lumea prin politică, 
sport, prin activitatea socială, patriotică, prin cultură şi artă, adică prin o activitate parabisericească. Alţii, 
respingând cu hotărâre aceste activităţi, Îl vestesc pe Hristos exclusiv prin activitatea bisericească, religioa-
să: predicarea şi mărturisirea personală, deoarece „credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvân-
tul lui Hristos“ (Rom. 10: 17).

În baza Sfintei Scripturi ne-am străduit să stabilim concepţia dreaptă şi poziţia corectă. Dar iată încă o afir-
maţie foarte importantă a Domnului, care descoperă reacţia lumii la cuvântul adevărat şi mântuitor: „Le-am 
dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât...“ (Ioan 17: 14). Lumea îi urăşte pe trimişii lui Hristos care vin la ea aducân-
du-i Cuvântul lui Dumnezeu. A urî înseamnă a exprima o negare extremă, dezgust şi duşmănie. Anume o ast-
fel de atitudine are lumea faţă de adevăraţii evanghelişti în toate timpurile. Dar iată că observăm cu mirare 
o schimbare izbitoare în dispoziţia lumii cu privire la biserică atunci când aceasta îşi schimbă orientarea efor-
turilor spre activitatea socială, patriotică, politică. Împăraţii şi domnitorii pământeşti încep a da din cap înţele-
gător promiţându-i ajutorul lor, iar pastorii şi evangheliştii sunt însufleţiţi de o asemenea susţinere. Dar oare 
nu este aceasta o legătură întinată a bisericii-desfrânate cu împăraţii pământului, după cum ne mărturiseşte 
cartea Apocalipsa lui Ioan Teologul? Nu este oare nenorocirea de care vorbea Domnul Isus Hristos: „Vai de voi, 
când toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu proorocii mincinoşi!“ (Luc. 6: 26).

 La adevărata evanghelizare lumea are o singură reacţie: ura. Iar când reacţia ei este alta, acesta e un mo-
tiv de a ne îngrijora. Când lumea cheamă la colaborare şi îşi deschide braţele, Mireasa adevărată a lui Hristos 
îi respinge îmbrăţişarea. Ea Îi este credincioasă lui Hristos şi împlineşte numai porunca Lui: „Duceţi-vă şi faceţi 
ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să pă-
zească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului“ (Mat. 28: 19-20).

1.6. Separarea bisericii

Pentru starea duhovnicească sănătoasă a bisericii prezintă pericol nu „separarea de lume“, ci contopirea ei 
cu lumea, pătrunderea lumii în modul de viaţă al bisericii.

Biserica credincioasă lui Hristos este menită să fie separată de orice influenţă din exterior şi de colabora-
rea cu lumea. Aşa ne învaţă Cuvântul lui Dumnezeu: „Este un popor care locuieşte deoparte, şi nu face parte 
dintre neamuri“ (Num. 23: 9); „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta“ (Ioan 18: 36). Numai când Biserica se 
află pe poziţiile separării de lume Hristos poate rămâne Capul ei.

Instituţiile de drept internaţional au recunoscut dreptul bisericii de a fi separată de stat. Principiul dat 
a fost scris din cuvintele martirilor, care erau torturaţi, arşi, omorâţi, înecaţi din iniţiativa bisericii dominante. 
Lumea îi omora, dar totuşi îi asculta şi a consfinţit acest principiu în documentele de drept internaţionale.

Biserica e menită să fie sfântă şi fără prihană, fără nici o pată (Efes. 5: 27). Principiul neprihănirii este: 
„depărtarea de rău“. Iov era un om „fără prihană... ce se temea de Dumnezeu, şi se abătea de la rău“ (Iov 
1: 1). Apostolul Petru îi chema pe cei credincioşi lui Hristos să ia o poziţie fermă: să fugă de stricăciunea, 
care este în lume prin pofte (2 Pet. 1: 4); „vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele 
firii pământeşti...“ (1 Pet. 2: 11).

„Teologia“ contemporană îi învaţă pe creştini să creeze o „biserică de tip nou“, cu muzică şi îmbră-
căminte contemporane; îi încurajează să discute cu „sodomiţii“ într-o limbă înţeleasă de ei; îi cheamă să 
ia parte activă la „renaşterea spirituală a societăţii“, adică înrădăcinează cu insistenţă o concepţie străină 
Evangheliei, şi anume: ca biserica să poată influenţa asupra lumii, ea trebuie să se apropie de lume, folo-
sindu-se de instrumentele şi pârghiile ei, şi să ţină pasul cu vremea:

„Protestantismul este un fenomen contemporan... Unele biserici vor să menţină tradiţiile, dar 
schimbările formei sunt inevitabile în traducerea contemporană a Bibliei, în muzică, în îmbră-
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căminte. Slujitorii care vor să contemporaneizeze biserica comit multe greşeli, dar din greşeli 
se nasc noi biserici evanghelice. De aceea trebuie să ne rugăm ca să creăm biserici de tip nou, 
care să se orienteze după societatea contemporană“.

Dacă în ştiinţă progresul înseamnă mişcare înainte, atunci în viaţa spirituală progresul înseamnă o miş-
care înapoi! Este întoarcerea la modelul bisericii apostolice, întoarcerea la „porunca veche“: „Preaiubiţilor, 
nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche 
este Cuvântul, pe care l-aţi auzit“ (1 Ioan 2: 7). Cineva a menţionat pe bună dreptate că în creştinism nu e 
nimic nou, decât învăţăturile false.

„Un zidar înţelept şi cu experienţă cu cât mai sus înalţă zidul, cu atât mai des îl verifică 
cu temelia: nu sunt curburi? nu sunt abateri? Căci atunci ruinarea ar fi inevitabilă.

Nu trebuie oare şi noi, creştinii care am ajuns până la veacurile din urmă, să privim mai 
atent şi mai des la viaţa şi nădejdea celor care au croit calea credinţei?

A ne întoarce înapoi înseamnă a ne îndrepta înainte! A privi spre trecut înseamnă a ve-
dea viitorul! A asculta vechile imnuri ale credinţei înseamnă a prinde sunetele simfoniei 
triumfătoare a raiului! Iată paradoxurile creştinismului adevărat.“

(„Vestitorul adevărului“, 1999, nr. 2, p. 20)

Biserica, sfinţenia, neprihănirea sunt valori neschimbate: „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!“ 
(Evr. 13: 8). Hristos a zis: „Voi zidi Biserica Mea“. Situaţia politică din jurul bisericii se schimbă permanent. Dar 
biserica şi lumea sunt două sfere pe care Hristos le-a despărţit pentru totdeauna. Noi am încheiat legământ 
cu Dumnezeul cel neschimbat, El ne-a dat Cuvântul Său neschimbat, care nu poate fi adaptat la stihiile so-
cietăţii contemporane şi la cultura ei sodomită.

Biserica este zidirea lui Dumnezeu şi El îi garantează existenţa „până la sfârşitul veacului“, fiindcă ea se 
zideşte orientându-se după Cuvântul neschimbat al lui Dumnezeu, şi nu după legile schimbătoare ale lumii 
externe. Oamenii din păturile sărace îşi construiesc locuinţe pentru decenii, cei bogaţi — pentru veacuri, 
împăraţii — pentru milenii, iar Dumnezeu construieşte o zidire veşnică. De aceea Scriptura ne preîntâmpi-
nă: „fiecare să ia bine seama cum clădeşte“.

1.7. Poziţia Consiliului Bisericilor în ce priveşte problema separării bisericii

Anul 1964:
Fiece credincios trebuie să fie supus autorităţilor ca cetăţean al ţării sale în toate problemele cetăţe-

neşti. Dar în problemele credinţei, Constituţia URSS îi oferă fiecărui credincios libertatea conştiinţei. Cât 
priveşte biserica, nicăieri în Cuvântul lui Dumnezeu nu este scris că ea trebuie să fie în vreo dependenţă de 
cei ce deţin puterea. Şi v-aţi mira şi dumneavoastră dacă ar fi fost scris că biserica trebuie să fie supusă 
stăpânirilor celor mai înalte, căci este scris: „Oricine (luat ca persoană aparte — Nota red.; „orice suflet, 
persoană“ — alte trad.) să fie supus stăpânirilor celor mai înalte“... Biserica are un singur Cap — pe Isus 
Hristos, de care ascultă şi căruia trebuie să I se supună în toate. Chiar şi legea de bază a ţării noastre — 
„Decretul despre separarea bisericii de stat“ — proclamă separarea bisericii de stat, adică pune şi biserica, 
şi statul într-o situaţie de independenţă unul faţă de altul. Biserica nu se amestecă în treburile statului, iar 
statul, la rândul său — în cele bisericeşti. (Comitetul organizatoric, ianuarie, 1964)

Anul 1973:
Anume încălcarea principiului Dumnezeiesc al separării bisericii de stat a dus frăţietatea la despărţire 

de Dumnezeu şi, ca rezultat, la neputinţă şi la urmări grave în viaţa duhovnicească.
(„Foaia frăţească“, 1973, nr. 5)

Anul 1994:
Trăind într-o ascultare deplină de Duhul Sfânt, nici biserica, nici vestitorii nu vor pierde acel duh 

sectar. Noi vom fi despărţiţi de lume, despărţiţi de creştinismul tradiţional cu concepţiile lui largi asupra 
sfinţeniei, însă vom fi într-o părtăşie strânsă cu Dumnezeu! Anume această şcoală a ascultării absolute le 
lipseşte astăzi multora. Mulţi rămân astăzi creştini intelectuali, ca şi cei 70 de ucenici ai lui Hristos, care 
n-au putut înţelege cuvintele lui Dumnezeu! Şi doar o mână mică de ucenici, predaţi pe deplin Domnului, 
au zis: „Doamne... la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut, şi am ajuns la cu-
noştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu“ (Ioan 6: 68-69). Adevăraţii ucenici n-au unde se duce 
de la Hristos. Trebuie să spunem sincer: sunt puţini astfel de ucenici în bisericile noastre. Să ne păzească 
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Dumnezeu de a ne înmulţi pe contul credincioşilor teoretici. Chiar de vom fi puţini, să ne ţinem totuşi 
de adevărul cunoaşterii lui Dumnezeu prin lepădarea de sine şi prin ascultarea deplină de Duhul Sfânt. 

Când vin suflete noi într-o comunitate dependentă de Dumnezeu, unde sunt mulţi creştini supuşi Dom-
nului, ele intră de asemenea în acest mod binecuvântat de viaţă sfântă, în această şcoală a ascultării de 
Dumnezeu, în această despărţire de lume, despărţire plăcută lui Dumnezeu, intră în apartenenţa deplină lui 
Hristos. La început oamenii lumeşti vin cu cercei, în şorturi, fardaţi, dar în mediul celor născuţi din nou 
ei simt îndată unde au venit. Duhul Sfânt influenţează asupra lor, ei se deprind cu modul de viaţă nou, 
de viaţă în frică de Dumnezeu şi, ulterior, trăiesc, împreună cu toată biserica, o viaţă despărţită de lume, 
având părtăşie cu Domnul, fiind părtaşi la înţelepciunea şi puterea Lui. Astfel se zideşte şi se măreşte bi-
serica adevărată. Astfel creşte ea în puterea lui Dumnezeu neieşind niciodată din limitele sfinţeniei.

Astăzi unii evanghelişti se pare că propăşesc umplându-şi bisericile cu suflete de curând întoarse la 
Domnul. Însă adesea bisericile lor diferă puţin de felurite organizaţii lumeşti şi de cluburi. Invitându-i 
la biserică pe oamenii care Îl caută pe Dumnezeu, aceşti vestitori nu le vorbesc nimic despre păcat. 
Dimpotrivă, consideră că pe oamenii din lume nu trebuie să-i limităm prea mult în ce priveşte îmbrăcă-
mintea, coafura, comportarea, pasiunile. Pentru „a nu-i îndepărta de la biserică“, le dau să privească 
o colecţie-două de filme video pe teme creştine. Apoi îi botează, deşi încă nu seamănă întru totul cu cei 
sfinţi — poartă îmbrăcăminte nu prea cuviincioasă, merg la cinema, iar unii mai şi fumează din când în 
când, întrebuinţează alcool. Vestitorii adună un număr mare de astfel de oameni pe jumătate creştini şi 
aceştia, la rândul lor, le dictează deja membrilor în vârstă regulile lor, fiindcă ei constituie majoritatea 
în comunitate! Peste un timp, din numărul acestor oameni pe jumătate lumeşti apar râvnitori înfocaţi 
ai predicării Evangheliei, care pot aduna în jurul lor numai inşi de teapa lor şi aceştia dospesc şi ei în 
aluatul lumesc al păcatului.

Iată de ce este o mare binecuvântare a trăi în biserica ce Îi aparţine lui Hristos, a trăi în frăţietatea 
care merge pe calea îngustă, a trăi în sfinţenie! Să rămânem deci un Trup unic al lui Hristos! Să ţinem 
minte că Hristos a zidit nu o societate, ci Biserica şi a numit-o Trupul Său şi chiar Mireasa Sa. Şi noi, cei 
care dorim să mergem pe calea adevăratei evlavii, nu avem nevoie să căutăm alte organizaţii auxiliare şi să 
fim amante sau ţiitoare ale lumii. Repet: Hristos n-a creat niciun fel de structuri, afară de Biserică! Biserica 
este o familie unică, un Trup unic, al cărui Cap este Însuşi Hristos. Şi El îl hrăneşte pe fiecare membru al 
Bisericii Sale cu harul Duhului Sfânt. Dacă Îi suntem supuşi lui Hristos, atunci trebuie să gustăm primii 
din rodul sfinţeniei Lui, din bogăţia harului descoperirilor Lui.

Să fim dar întotdeauna conştienţi de faptul că, în munca de vestire a Evangheliei, în lucrarea de iz-
băvire a sufletelor din întunericul necredinţei, Cel dintâi care lucrează asupra sufletului este Dumnezeu, 
Duhul Sfânt, iar noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Numai în o asemenea îmbinare se poate zidi 
cu succes lucrarea de isprăvnicie a lui Dumnezeu.

Vestind fără biserică, multe misiuni s-au transformat în organizaţii distrugătoare, fiindcă s-au plasat 
mai presus decât biserica. Un ispravnic adevărat trebuie să se opună oricăror metode neevanghelice şi 
să nu îngăduie a fi nimicită biserica. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să se împotrivească satanei cu toată 
puterea şi să fie tari în credinţă când acesta vine să fure şi să prăpădească sufletele şi atunci diavolul va 
fugi de la noi (Iac. 4: 7; 1 Pet. 5: 9). [...]

Scumpii mei fraţi! Domnul ne-a îngăduit să ne adunăm spre a avea părtăşie. Dumneavoastră vă împăr-
tăşiţi experienţa vestirii Evangheliei şi eu mă bucur! Slavă Domnului! Toţi înţelegeţi drept menirea de bază 
a Bisericii lui Hristos pe pământ: să ducem lumii vestea mântuirii! [...]

Hristos le-a spus fraţilor Săi: „Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăşte, pentru că mărturisesc 
despre ea că lucrările ei sunt rele“ (Ioan 7: 7). De ce pe Hristos lumea Îl ura, iar pe fraţii Lui, pe disci-
poli, la începutul uceniciei lor, nu-i ura? Pentru că în timpul acela ei încă nu primiseră misiunea vestirii şi 
a mustrării lumii în ce priveşte păcatul. Dar plecând de pe pământ, Hristos, Marele nostru Preot, a spus 
în rugăciunea Sa: „Le-am dat cuvântul Tău; şi lumea i-a urât...“ (Ioan 17: 14). Hristos le-a transmis misi-
unea Sa, i-a trimis în lume, după cum L-a trimis cândva pe El în lume Tatăl ceresc. I-a trimis să continue 
lucrarea începută de El şi, când ei au fost umpluţi de puterea Duhului Sfânt, când au devenit oameni care 
nu sunt din lumea aceasta, lumea a început să-i prigonească. Astăzi lumea ne urăşte şi pe noi. Pentru ea 
noi suntem ca nişte extratereştri! Noi nu-i îngăduim să ne măgulească. Lumea nu poate să ne ademenească 
cu nimic. Noi stăm atât de ferm pe poziţiile noastre înguste, încât e cu totul inutil să ne zdruncine!

Apostolul Pavel se laudă cu crucea Domnului Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de el şi 
el faţă de lume (Gal. 6: 14). Cu alte cuvinte, apostolul ne mărturiseşte că pentru el lumea a devenit moartă. 
El nu găseşte nimic ce ar putea să-şi ia din lume. Şi lumea, apropiindu-se de apostolul Pavel, vede că nici 
în acest luptător al lui Dumnezeu nu este nimic ce ar putea lua ea! Apostolul a devenit părtaş al harului 
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lui Dumnezeu, al Duhului Sfânt, s-a umplut cu puterea de sus şi mergea să-L propovăduiască pe Hristos 
cel răstignit. Şi această predicare biruitoare a Evangheliei a ajuns până în Europa, iar apoi şi până la noi. 
Şi noi, vestind moartea Domnului nostru, îi vestim omului eliberarea de păcate şi viaţa veşnică! Adevăraţii 
vestitori ai Evangheliei sunt cei care, prin puterea lui Dumnezeu, sunt răstigniţi ei înşişi împreună cu Hris-
tos, răstigniţi faţă de lume şi lumea — faţă de ei! Nu este nimic comun între lume şi un adevărat vestitor 
al lui Hristos! În schimb, acestor vestitori li s-a constituit o legătură foarte strânsă cu Dumnezeu, cu harul 
Lui, cu Duhul Sfânt. Astfel de creştini vor avea putere să continue misiunea lui Hristos aşa cum vrea El!

(„Vestitorul adevărului“ 1994, nr. 2)
Anul 1996:
Porunca „Ieşiţi şi despărţiţi-vă!“ e a lui Dumnezeu şi noi ne-am supus ei. Duhul Sfânt este un Duh 

bun (Ps. 143: 10)! El însufleţea frăţietatea să meargă pe calea îngustă şi Biserica a dat dovadă de un 
mare eroism în lupta plină de suferinţe! Înţelepciunea de sus a Cuvântului sfânt, căreia ne-am supus şi 
conform căreia am acţionat, este înţelepciunea lui Dumnezeu! Domnul veghează asupra Cuvântului Său, 
ca să-l împlinească în curând (Ier. 1: 12). Dacă împlinim Cuvântul Domnului şi, smerindu-ne, mergem pe 
calea pocăinţei despărţindu-ne de tot ce e necurat, Domnul ne asigură împlinirea deplină a poruncilor 
Sale! Atunci, prin autoritatea dată de Dumnezeu, vom călca peste şerpi şi peste scorpioni, şi peste toată 
puterea vrăjmaşului şi nimic nu ne va putea vătăma! De ce nu ne va putea vătăma? Pentru că ne străduim 
să împlinim neabătut Cuvântul Domnului în viaţa personală şi în viaţa frăţietăţii. Şi facem lucrul acesta 
nu numai pentru mântuirea propriilor suflete, ci şi pentru mântuirea multor-multor oameni chinuiţi de 
păcate. Iar dacă încălcăm poruncile lui Dumnezeu, El ne respinge şi nu ne călăuzeşte prin Duhul Sfânt. 
Dumnezeu ne părăseşte spre pieire — iată ce înseamnă a nu împlini poruncile lui Dumnezeu, a nu ne 
despărţi de ce este necurat!

Dacă nu ne pocăim, dacă nu ne despărţim de tot ce e rău, Domnul nu va veni să locuiască în inimile 
noastre. Altă cale nu e! Nu trebuie să cedăm păcatului! Cedarea în favoarea răului e spre pieirea omului. 
„Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi! Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 
Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? De aceea ieşiţi! Nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă 
voi primi. Eu voi fi Dumnezeul vostru şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice — zice Domnul Cel Atotputernic!“ Să se 
săvârşească minunea naşterii din nou în fiecare suflet!

Să ne umplem deci cu putere din harul Dumnezeiesc, care vine să locuiască în inimile ce se pocăiesc. 
Primul care doreşte fierbinte pocăinţa noastră şi despărţirea de păcat este Domnul! Să răspundem deci cu 
o rugăciune sinceră de pocăinţă la chemarea Domnului de a ne despărţi de orice păcat, ca să nu treacă 
nici de noi harul Lui, ca nimeni să nu spurce curţile Domnului (Is. 1: 12), ci să trăiască o viaţă duhovni-
cească din plin şi să-L slăvească pe marele şi minunatul Dumnezeu Tatăl, pe Fiul Lui — Isus Hristos —, 
care a suferit pentru noi, şi pe Duhul Sfânt. (Gh. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, pp. 194-196)

Anul 1998:
Biserica lui Hristos nu este din lumea aceasta (Ioan 17: 15-16; 18: 36) şi ea nu poate să se afle în de-

pendenţă de stăpânirea civilă ori să se amestece în treburile ei (2 Cor. 6: 14-18), cu atât mai mult nu poate 
să-şi asume funcţiile atribuite de Dumnezeu stăpânirii civile şi să acţioneze în spiritul acesteia şi prin me-
todele ei (Mat. 20: 25-28; Luc. 12: 13-14).

Biserica este obligată să se păzească de orice amestecare a celor din afară în viaţa şi slujirea ei 
internă (Fapt. 4: 19; 5: 29). Cu privire la stat, membrii bisericii trăiesc după principiul lăsat de Hris-
tos: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!“ (Mat. 22: 21).

(Mărturisirea de credinţă a UIB CEB, ediţia din a. 1998 pp. 26-27).

Anul 2005:
„Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul...“ (Apoc. 2: 7). Duhul, şi nu ceea ce spun nume-

roasele ziare şi reviste. Nu avem nevoie de niciun fel de inovaţii, prin care cei ce ni le propun vor să ne 
apropie de politică, ca să căpătăm, chipurile, o mai mare libertate de a predica Evanghelia. E o poziţie 
greşită. Anume fiind în afara lumii acesteia, avem părtăşie cu Dumnezeu şi putem exercita o influenţă ma-
ximă asupra ţării spre binele ei şi spre slava lui Dumnezeu.

Duhul Sfânt conduce moştenirea Sa. Hristos, Capul Bisericii, prin Duhul Sfânt, rămâne şi împărăţeşte 
în ea. El ne dă voinţa şi înfăptuirea după voia Sa. Anume spre această întoarcere ne cheamă Domnul, spre 
o astfel de REFORMĂ DE CONSOLIDARE A CĂILOR SFINTE ÎN LUCRAREA DE ISPRĂVNICIE DUM-
NEZEIASCĂ. El cere dragoste faţă de Sine, faţă de poruncile Sale, dragoste fără de care omul piere.

(Extras din darea de seamă a lui Gh. K. Kriucikov la congresul din 2005, or. Tula)
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1.8. Taina bisericii

Trebuie oare biserica să aibă taine de cei din exterior?
Mireasa, imaginea Bisericii, e „o grădină închisă... un izvor închis, o fântână pecetluită“ (Cânt. 4: 12). Mirea-

sa Îi aparţine cu toată fiinţa numai Mirelui ei — lui Hristos! Desfrânata babiloniană (Apoc. 17: 1-8) se distinge 
prin caracterul ei deschis, accesibil, prin goliciunea ei înaintea tuturor împăraţilor pământului.

Taina este inseparabilă de zidirea duhovnicească a bisericii (Efes. 3: 9; 6: 19). Orice activitate şi slujire în 
biserică sunt condiţionate de respectarea tainei: „...Sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat“ (Prov. 11: 13).

Neemia este un exemplu al credincioşiei faţă de slujirea tainică a zidirii duhovniceşti. Examinând zidurile 
năruite, el a întocmit planul reconstrucţiei lor, dar nu l-a descoperit nimănui până la un timp anumit (Neem. 
2: 16). Neemia făcea marea lucrare în taină.

Sfânta Scriptură ne-a lăsat exemple de necredincioşie: Samson, judecătorul lui Israel, a descoperit taina 
nazireatului său (Jud. 16: 17) şi ca rezultat, a fost defăimat şi înrobit. Împăratul Ezechia i-a dat împăratului pă-
gân „tot argintul care se afla în Casa Domnului şi în vistieriile casei împăratului“ (2 Împ. 18: 15). El le-a arătat 
păgânilor „locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul şi aurul...“ (2 Împ. 20: 13) şi a atras asupra sa judecata 
lui Dumnezeu: „Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta şi ce au strâns părinţii 
tăi până în ziua de azi; nu va rămâne nimic“ (vers. 17).

De la cine vine chemarea ca „biserica să aibă un caracter deschis“? În 1921 conducătorii ţării promiteau: 
„Vrând-nevrând sectanţii erau nevoiţi să se ascundă şi orânduirea comunităţilor trebuia să rămână adesea 
tainică... Iată că acum a venit timpul când toate sectele, de orice credinţă ar fi, chiar şi cele mai ascunse, 
care până acum se temeau să se descopere, [...] absolut toţi se pot descoperi în mod liber şi pot şti ferm că 
nimeni niciodată şi nicăieri nu-i va persecuta“ (05.10.1921, ASFR, fond. 1235, inv. 58, dos. 50, f. 235). Slujitorii au dat 
crezare acestor lozinci şi le-au descoperit celor din exterior tot ce aveau tăinuit şi scump când, la congresele 
uniunilor, au argumentat prin Sfânta Scriptură doctrina cu privire la colaborarea cu statul. Dar „puţin aluat 
dospeşte toată plămădeala“ (1 Cor. 5: 6).

Biserica este menită să vestească în mod deschis Evanghelia, dar cei aleşi pentru lucrarea Domnului 
trebuie „să păstreze taina credinţei într-un cuget curat“ (1 Tim. 3: 9). „Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lu-
crurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci“ (Prov. 20: 19). Biserica credincioasă lui 
Hristos trebuie să aibă în toate veacurile principii care să o păzească de influenţa celor din exterior asupra 
vieţii ei lăuntrice.

În veacul nostru electronic, cu caracterul lui deschis, cu publicitatea şi cu democraţia lui, care, după 
cum e obişnuit a se afirma, nu prezintă niciun pericol, în veacul legăturii telefonice mobile, veacul colec-
tării şi răspândirii momentane a informaţiei prin Internet pe tot globul (Ps. 73: 9), trebuie să apărăm taina 
bisericii cu o scrupulozitate deosebită. Noi rămânem a fi poporul Domnului când păstrăm taina muncii 
pentru El, căci aşa ne învaţă Sfânta Scriptură: „Păziţi-vă...“ (Mat. 10: 17), „...Mulţi au crezut în Numele Lui; 
căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi“ (Ioan 
2: 23-24). Înţelepciunea creştinului constă nu în frică, ci în prudenţă. Astfel, în lexiconul nostru creştin s-a 
adăugat termenul „conspirativitate, clandestinitate“, care înseamnă „păstrarea, respectarea tainei“, lucru la 
care ne cheamă şi Scriptura. Pentru a păstra linia frăţietăţii neschimbată, păzind-o de atentatele duşma-
nilor interni şi externi, preşedintele Consiliului Bisericilor Ghennadi Konstantinovici Kriucikov, la chema-
rea Domnului, a mers să-şi înfăptuiască slujirea în condiţii de conspirativitate şi astfel a muncit neobosit 
25 de ani, păstrând „taina credinţei“.

Plini de durere la vederea zidurilor dărâmate ale casei Domnului, în 1961, slujitorii care vegheau au 
început să rezidească, sub călăuzirea Duhului Sfânt, clădirea duhovnicească pe temelie biblică. Materialul 
Consiliului Bisericilor „Despre sfinţire“, editat în 1964, explica:

„A le permite unor persoane străine, din afară — ateilor —, să ia hotărâri în problemele 
interne ale bisericii şi în problemele personale de credinţă este un păcat foarte grav, fiindcă 
aceasta nu e decât a-L lipsi pe Hristos de dreptul Lui de a conduce Biserica şi de a fi Capul 
ei. [...] Problemele vieţii interne a bisericii sunt o taină a bisericii şi nu pot fi divulgate celor 
dinafară (1 Tim. 3: 9).“ („Despre sfinţire“, p. 76)

„Vom respecta la toate nivelurile nesupunerea la cenzură a chestiunilor bisericii, ca ni-
căieri şi niciodată cei din exterior să nu pătrundă şi să nu studieze lucrarea lui Dumnezeu 
spre a-i dăuna.“ („Vestitorul adevărului“, 2003, nr. 2)
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1.9. Influenţa bisericii

Lui Ghennadi Konstantinovici îi plăcea să repete cuvintele lui Hristos:

„Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al 
vostru îl vor păzi» (Ioan 15: 20). Împăraţii şi toţi puternicii lumii acesteia îi vor asculta pe cei care 
I-au rămas credincioşi lui Hristos şi cuvântului Său, vor schimba şi legile după cuvântul martirilor.

Adeseori mă gândesc: de ce în Cuvântul lui Dumnezeu este scris: „A căzut, a căzut Babilonul...“ 
(Is. 21: 9; Apoc. 18: 2). Oare pentru că în jurul lui erau adunate armate puternice a căzut el? Sigur 
că nu. Se poate explica oricum căderea lui. Însă adevărata explicaţie o dă tot Cuvântul lui Dum-
nezeu: acolo a fost găsit sângele sfinţilor (Apoc. 18: 24)! Nu sângele creştinilor nominali, ci sângele 
SFINŢILOR! Al celor care se rugau în singurătate şi, prea poate, nu erau observaţi de oameni, dar 
erau auziţi de Dumnezeu; al celor care I-au rămas credincioşi lui Hristos până la moarte! Pentru 
sângele lor Dumnezeu a judecat Babilonul şi căderea lui a fost inevitabilă.

Ţara noastră a fost şi rămâne o ţară neobişnuită, satana a ales-o ca să şi-o facă drept câmp al 
său: aici a fost întemeiat pentru prima dată în lume un puternic suprastat ateist.

În luna august, 1991 noi sărbătoream, în suburbia Moscovei (loc. Nahabino), aniversarea a 30-a 
a frăţietăţii trezite, iar în timpul acesta la Moscova a avut loc o lovitură de stat, tancurile au înconju-
rat Kremlinul şi Casa Guvernului. Fraţii au venit după mine: „O să vă ducem într-un loc neprimejdi-
os...“ Dar inima îmi era liniştită şi le-am răspuns: „Domnul a făcut aceste lucruri la rugăciunile sfin-
ţilor Săi, la dorinţa de a predica Evanghelia, căci pentru aceasta am acceptat suferinţele. Noi cântam:

«Ajunge, Nordule! Azi fiii să-Mi întorci — 
E primăvară, ’ncepe semănatul 
Şi tu la munca sfântă să-i petreci...»

Şi iată că timpul acesta a venit. Domnul nu ni-l dă cu mână tremurândă. El cârmuieşte cu autori-
tate întregul Univers şi niciun fel de puci (lovitură de stat), niciun politician nu pot opri planurile Lui...“

În anul când sărbătoream aniversarea frăţietăţii noastre, de ziua naşterii Domnului Isus Hris-
tos — la 25 decembrie 1991 — M. S. Gorbaciov şi-a dat demisia din postul de preşedinte al URSS, 
a transmis altui cârmuitor cheile instalaţiilor de rachete, drapelul URSS a fost coborât, ţara a că-
pătat o nouă denumire — „Rusia“. De ziua Naşterii Domnului ateismul a capitulat. Şi lucrul acesta 
s-a întâmplat în primul stat ateist din lume, pe ale cărui urme au păşit multe ţări: peste 50% din 
voturile mondiale fuseseră în favoarea formei de guvernare ateiste.

În programul cincinal al partidului, adoptat în anul 1959, vrăjmaşul sufletelor omeneşti şi-a pus 
scopul: peste trei ani să-l arate la televizor pe ultimul credincios şi să pună capăt religiei organizate. 
Dar oamenii şi-au greşit socotelile. Prigonitorii au socotit de câte morminte e nevoie pentru biserică, 
iar Domnul a plănuit să ne dea libertate pentru vestirea Evangheliei. La 25 decembrie 1991 Dumnezeu 
i-a spus ateismului: „Până aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească mândria valurilor 
tale“ (Iov 38: 11). Nu e o coincidenţă întâmplătoare de date, ci e biruinţa obţinută de Domnul.

„Armele cu care ne luptăm noi... sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile“ 
(2 Cor. 10: 4). În primele epistole, din 1961, noi scriam cu credinţă: „Dumnezeu va nimici lucrările 
diavolului“, cu care acesta a invadat biserica: „Regulamentul“, „Directivele“, interzicerile, epoleţii 
ascunşi sub rasa slujitorilor. Dumnezeu a surpat toate întăriturile fără să lase piatră pe piatră.

Pentru Hristos nu există întărituri pe care nu le-ar putea cuceri. În El locuieşte toată plinătatea 
Dumnezeirii. Cine poate fi mai puternic? Care stat mondial? Care politică? Ce fel de bombe atomice? 
După ce ne-am obligat să-L urmăm pe Domnul şi I-am făgăduit să-I slujim cu un cuget curat, numai 
necredincioşia noastră Îl îndepărtează pe Dumnezeu de noi, aruncându-ne la picioarele satanei. Dar 
când înălţăm rugăciuni fierbinţi cu lacrimi de pocăinţă şi ne întoarcem din nou la El, Domnul, care ne 
iubeşte şi care a venit pe acest pământ pentru noi, având toată plinătatea puterii de a ierta păcatele, 
de a ne izbăvi de fărădelegi, de a ne renaşte pentru o viaţă nouă, iarăşi ne conduce, şi ne păzeşte, şi 
ne garantează biruinţa în orice împrejurări. De aceea toate nenorocirile noastre sunt în noi înşine, în 
necredincioşia noastră faţă de Dumnezeu. Şi toată fericirea noastră e în a veni iarăşi la El cu rugăciune.

În anul 1991 au avut loc schimbări pe scară foarte largă (jumătate dintre ţările lumii erau 
socialiste). S-a prăbuşit sistemul ateist cu închisorile şi lagărele lui. Noi trebuia numai să împlinim 
voia lui Dumnezeu, să nu ne învoim ca ateiştii să indice bisericii cum să-I slujească lui Dumnezeu; 
trebuia să îndurăm necazuri până ce îşi vor fi umplut paharul fărădelegilor, iar apoi „s-a dezlipit 
o piatră, fără ajutorul vreunei mâini“ (Dan. 2: 34) şi totul s-a prăbuşit şi s-a risipit.
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Cu adevărat „nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere“ (Luc. 1: 37). Lucrul 
acesta trebuie să ne încânte: nimeni nu ne poate răpi ceea ce ne-a dat Domnul, nimeni nu-l poate 
şterge din cartea vieţii pe cel pe care l-a înscris El în ea, nimeni nu-l poate duce la pierzare pe 
cel pe care l-a mântuit Dumnezeu şi nimeni nu va opri planurile Lui! Când vine vremea să judece 
lumea, El nu întreabă de nimeni, El nu se sfătuieşte cu politicienii. Cuvântul lui Dumnezeu spune: 
„Fii credincios...“ nu până la prima amendă, nu până la primul termen de închisoare, ci „până la 
moarte“ (Apoc. 2: 10). Noi am trăit după Cuvântul lui Dumnezeu, am dorit să mergem pe calea 
dreptăţii, am mers la închisori şi Domnul a doborât puterea ateistă, ne-a deschis posibilitatea 
evanghelizării. El a făcut o minune Dumnezeiască înaintea ochilor noştri. „Nu nouă, Doamne, 
nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă...“ (Tula, aniversarea a 35-a a frăţietăţii, 1996)

„Cezarii“ şi cârmuitorii nu vor veni în casele noastre să asculte adevărul despre Hristos. Nici 
locuinţele lor nu ne sunt accesibile. Însă Dumnezeu a prevăzut totul astfel, încât, prin intermediul per-
secuţiilor, noi vom fi duşi la ei pentru a le mărturisi despre Numele lui Dumnezeu (Mat. 10: 18) şi vom 
fi duşi la judecăţi spre împlinirea cuvântului Lui, ca judecata nedreaptă a oamenilor să fie osândită de 
judecata dreaptă a lui Dumnezeu, şi spre a se împlini făgăduinţa lăsată sfinţilor: „...Orice limbă care se 
va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi“ (Is. 54: 17). O vei osândi deja prin însăşi mărturisirea 
despre nevinovăţia ta, căci, pornind pe calea ascultării de Dumnezeu, eşti expus judecăţii ca creştin.

Şi nu zic că după mărturisirea noastră cârmuitorii şi judecătorii Îl vor primi neapărat pe Hristos. 
Ci în felul acesta ne vom împlini datoria. Suntem trimişi să vorbim despre Hristos nu numai spre mân-
tuire, ci şi spre mărturie. „...Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătoreşti... din pricina Mea veţi fi 
duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, pentru ca să le slujiţi de mărturie“ (Marc. 13: 9).

O, ce mare este datoria noastră faţă de lume! Mulţi slujitori au fost prea îndelung o pricină de 
poticnire pentru lume şi întăreau, prin faptele lor, necredinţa. În timp ce Hristos a spus: „veţi fi duşi 
înaintea lor ca să le slujiţi de mărturie“, ei se duceau singuri. Şi se duceau nu pentru a mărturisi de-
spre Hristos, ci pentru a da informaţii despre sfinţi, devenind astfel complici la persecuţiile împotriva 
sfinţilor, deci şi împotriva lui Hristos. Să nu fie cei credincioşi părtaşi la această trădare, să se pocă-
iască, să se schimbe, să-L proslăvească pe Cel triunic înaintea întregii lumi, căci Domnul vine curând!

(Gh. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, pp. 27-28)

Numai biserica ce păstrează cuvântul nefalsificat şi care nu se teme de groapa cu lei, de cuptorul de foc 
e în stare să influenţeze asupra lumii. Trei tineri temători de Dumnezeu, care nu s-au închinat chipului, au fost 
aruncaţi, din această cauză, în cuptorul aprins: „Nebucadneţar a luat cuvântul, şi a zis: «Binecuvântat să fie Dum-
nezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încre-
zut în El, au călcat porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească şi să se închine 
altui dumnezeu decât Dumnezeului lor! Iată acum porunca pe care o dau: orice om din orice popor, neam sau 
limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, va fi făcut bucăţi şi casa lui va fi 
prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt dumnezeu, care să poată izbăvi ca El». După 
aceea, împăratul a înălţat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la mare cinste, în ţinutul Babilonului“ (Dan. 3: 28-30).

Trei tineri credincioşi lui Dumnezeu au răspândit o influenţă bună în imperiul Babilonian pentru că:
1) au rămas tari în adevăr;
2) de dragul adevărului au dat dovadă de o sfântă nesupunere faţă de porunca împăratului;
3) n-au evitat suferinţele pentru adevăr.
Teologii contemporani, îi aruncă mănuşa Bisericii lui Hristos, propunându-ne o cale nouă: „Noi înşine 

ne-am băgat în chilii; menirea bisericii e a se afla în această societate şi a influenţa asupra ei... Trebuie să ne 
oferim societăţii la toate nivelurile. Ne-am insuflat gândul că pentru noi uşile sunt deschise numai spre bos-
chetari şi beţivi, iar uşa spre posturile de conducere ne-am închis-o singuri, căci nu-i considerăm pe politicieni 
drept oameni ce au nevoie de Dumnezeu...“ (vezi. p. 174) Aceasta e nouă şiretenie a artei de a înşela. În robia 
Babiloniană cei trei tineri au influenţat asupra lumii nu pentru că au venit „la putere“, ci pentru că nu şi-au 
iubit viaţa chiar până la moarte şi au preferat nu a fi în slujba statului, ci să-I rămână credincioşi Domnului.

„Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie 
înaintea lor şi înaintea Neamurilor“ (Mat. 10: 18) — le-a prevestit Hristos ucenicilor Săi. „Veţi fi duşi“ — 
deci veţi merge nu din proprie voinţă. Vă vor duce atunci când „vă vor da în judecata soboarelor“ 
(vers. 17). Şi acolo pe întemniţaţii lui Hristos îi vor asculta împăraţii pământului. Apostolul Pavel s-a în-
făţişat înaintea împăratului Agripa în haine de întemniţat, cu mâinile în lanţuri şi i-a mărturisit: „«Crezi 
tu în Prooroci, împărate Agripa?... Ştiu că crezi.» Şi Agripa a zis lui Pavel: «Curând mai vrei tu să mă 
îndupleci să mă fac creştin!» «Fie curând, fie târziu», a răspuns Pavel, «să dea Dumnezeu ca nu numai 
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tu, ci toţi cei ce mă ascultă astăzi, să fiţi aşa cum sunt eu, afară de lanţurile acestea»“ (Fapt. 26: 27-29).
V. A. Paşkov (1832-1902) Îl predica pe Domnul la Petersburg. În mai 1884 lui Paşkov şi conlucrătorului său, 

contelui Korf, li s-a cerut să semneze următoarea obligaţie:

„Mă oblig în scris că nu-mi voi mai permite pe viitor să particip la propaganda oricăror învă-
ţături cu privire la credinţă şi morală fără aprobarea bisericii ortodoxe, precum şi să nu apelez 
la nimeni în scopul unei astfel de propagande sau învăţături. Totodată îi voi concedia pe toţi 
agenţii, misionarii şi pe distribuitorii de cărţi. De asemenea renunţ la construirea neautori-
zată a caselor de rugăciune şi voi întrerupe orice relaţii şi legături cu sectanţii de orice fel“.

Şi ce a urmat? Ministrul afacerilor externe îi raporta ţarului într-o scrisoare:
„La 29 mai... le-am anunţat voia SUPREMĂ A MA-
JESTĂŢII VOASTRE REGALE colonelului în retrage-
re Paşkov şi Contelui Korf, le-am cerut să se oblige 
în scris că îşi vor înceta pe viitor activitatea religi-
oasă şi i-am prevenit că, drept urmare a refuzului de 
a semna, li se va interzice să rămână pe teritoriul 
Imperiului. [...] Paşkov şi Contele Korf au refuzat 
să semneze, au declarat că ei se supun de bunăvoie 
ordinului cu privire la expulzarea lor peste hotare 
şi roagă doar să li se stabilească un termen pentru 

orânduirea treburilor familiare şi în ceea ce priveşte averea...“ 30 mai 1884 — Contele D. Tolstoi.
(ASFR, fond. 102, Secretariat nr. 3, anul 1882, dos. 974, partea a III-a, f. 96)

V. A. Paşkov era unul dintre cei mai bogaţi aristocraţi din Rusia, dar a preferat mai curând să-şi piardă 
averea, fabricile, palatele, decât să înceteze a-L mărturisi pe Domnul. Atât el, cât şi Korf n-au acceptat com-
promisul şi au fost expulzaţi din Rusia. Atingând culmile slăvii, ei au acceptat în smerenie starea de surghiu-
niţi, de izgoniţi şi credincioşia lor faţă de Hristos a devenit cunoscută întregii elite de la palatul Ţarului Rusiei, 
a servit la extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu în întreaga Rusie ţaristă.

Adevărata evlavie este întotdeauna prigonită. Lumea nu-i suferă alături pe martorii lui Hristos umpluţi de 
Duhul Sfânt. Locul celui care Îl predică pe Domnul fără a denatura adevărul, a celor care nu acceptă compro-
misul în încercări, care sunt plini de râvnă pentru fapte bune este numai „dincolo de tabără“.

Există şi un alt fel de „influenţă“: „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care stă pe ape mari. Cu ea au 
curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!“ (Apoc. 17: 1-2). Aceasta 
este influenţa celor înrobiţi de lume.

Au putut oare să exercite o influenţă bună asupra lumii slujitorii care s-au învoit să respecte „Legisla-
ţia cultelor“, contrară Evangheliei, şi care adaptau viaţa internă a bisericii la această legislaţie? S-a menţionat 
pe bună dreptate: „Nici până acum nu s-a spus tot adevărul despre trădarea, despre compromisurile ruşinoa-
se şi despre colaborarea slujitorilor cu autorităţile ateiste în detrimentul bisericii. Pe pereţii bisericilor din capitalele 
republicilor atârnă până acum portretele conducătorilor creştini care declarau în auzul întregii lumi că în URSS 
nu sunt întemniţaţi, ci sunt doar călcători de lege. Sângele martirilor ne cheamă şi azi la adevărul istoric. Pocă-
inţa pentru trecut şi începerea unei noi pagini a istoriei — iată ce ne cere starea spirituală a contemporaneităţii“.

1.10. „Să ieşim afară din tabără la El...“

Ce poziţie a bisericii în societate îi este plăcută Duhului Sfânt şi nu înjoseşte autoritatea împărătească 
a lui Hristos, care e Capul Bisericii? În anul 2004 preşedintele Consiliului Bisericilor Ghennadi Konstanti-
novici, din îndemnul Duhului, îi îndruma pe fraţi:

„Să ieşim dar afară din tabără la El, şi să suferim ocara Lui“ (Evr. 13: 13).
Mă umplu de o mare durere când îmi îndrept privirea spre tabăra religiei iudaice, religie statornici-

tă de milenii, care L-a respins pe Mântuitorul nostru şi L-a răstignit pe Domnul slăvii. Locul lui Hristos 
este afară din tabără, pentru că în tabăra religioasă nu este loc pentru El. Mielul de Paşte le-a dat 
izbăvirea de pedeapsa care se abătuse peste Egipt, dar când a venit adevăratul Miel — Izbăvitorul —, 
ei L-au respins. „Ierusalime, Ierusalime... de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi... şi n-aţi vrut!“

Unde ne îndreaptă paşii Duhul lui Dumnezeu? „Să ieşim afară din tabără la El...“ — iată unicul 
loc unde ne întâlnim cu Hristos, primim darul răscumpărării şi naşterea din nou. De ce la El? Pen-
tru că ce avem noi fără El? Nimic! Fără El suntem morţi în greşelile şi în păcatele noastre. Iar cu 
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El avem totul: mântuirea, descoperirea, calea, adevărul şi viaţa veşnică. Toate bogăţiile şi darurile 
Duhului, puterea, înţelepciunea, călăuzirea — toate sunt în El. „Afară din tabără“ Dumnezeul cel 
atotputernic este cu noi. Cu El suntem în stare să-L preamărim pe Dumnezeu şi în cuptorul aprins 
şi „nimic nu ne va putea vătăma“, fiindcă, ieşind afară din tabără, suferim ocara Lui şi suntem 
îmbrăcaţi în atotputernicia Lui. Aşa trăiau apostolii.

Domnul descoperă voia Sa celor care au auzul atent: „Mi-a deschis urechea, şi nu M-am îm-
potrivit“. Ce I-a descoperit Tatăl Fiului Său? I-a descoperit că va suferi ocară, va fi scos afară din 
tabără pentru a fi batjocorit şi omorât. Domnul nostru a fost îmbrăcat în zdrenţe, a fost scuipat, 
dar în El era puterea autorităţii Dumnezeieşti, puterea mântuirii. Hristos a fost respins de această 
lume şi de poporul Său, de aceea locul bisericii este afară din tabără, dar cu El. Să mergem la El 
afară din tabără, să îndurăm înjosirea, să fim acea turmă mică, dar cu Hristos. Afară din tabără 
noi căpătăm mântuirea şi devenim absolut invulnerabili pentru această lume.

Cu regret, mulţi au rămas în afara câmpului trezirii, în afara sfinţirii şi doar o mică parte din 
copiii lui Dumnezeu credincioşi Lui au mers după Hristos, „suferind ocara Lui“. Biserica care 
a ieşit afară din tabără a devenit minunat de frumoasă în zdrenţele ei. Congresele noastre şi hotă-
rârile adoptate la ele nu erau elaborate de autorităţile centrale ateiste, ci au fost cerute în rugi de 
la Dumnezeu, au fost insuflate de Duhul Sfânt.

„Ferice de poporul, care cunoaşte sunetul trâmbiţei...“ (Ps. 89: 15). În 1961 în tabăra VSEHB 
a răsunat semnalul trâmbiţei Domnului la trezire, ei nu l-au auzit şi au alergat în altă tabără să se 
plângă împotriva sfinţilor şi să lupte împotriva trezirii. Şi această luptă continuă 30 de ani. Lupta se 
duce cu cei vii. La ce bun să te lupţi cu cei morţi? În anul 1961 am chemat la un congres al întregii 
biserici CEB şi comunităţile înregistrate şi pe cele neînregistrate. Dar, în loc să accepte chemarea, 
ei au pornit cu război împotriva noastră. Toate congresele VSEHB erau orientate spre condamnarea 
trezirii bisericii. Plecând peste hotare, activiştii VSEHB, în lupta lor pentru pace, cucereau această 
lume cu suprastatul ateist şi înăbuşeau vocea bisericii prigonite, afirmând: „La noi în URSS totul 
e minuna! Avem cursuri biblice, cursuri pentru dirijori şi nu sunt niciun fel de persecuţii pentru cre-
dinţă“. Acum a venit libertatea şi ei au început să certe orânduirea ateistă: „Ateiştii ne împiedicau“. 
Nu! Nu ateiştii îi împiedicau, ci slujitorii-iscarioţi îi împiedicau prin lepădarea lor de Dumnezeu şi 
de poruncile Lui! Mii de credincioşi adevăraţi au murit din cauza că slujitorii adoptau, la congresele 
lor, hotărâri antievanghelice în probleme cetăţeneşti şi politice!

În anul 1963 Nikolai Hmara a fost condamnat pentru că slujitorii cultului au emis, în 1960, directi-
ve care înăbuşeau viaţa bisericii şi pe care credincioşii adevăraţi nu puteau să le împlinească. Făcând 
aceste reverenţe lumii, slujitorii au ajuns să fie recunoscuţi de autorităţi. Prezbiterii superiori erau 
consideraţi egali după rang cu coloneii, slujitorii mai mari (din conducerea VSEHB) — cu generalii. Şi 
aceşti „colonei negri“ scriau ordine pentru biserică: să nu aducă copiii la adunare, să nu boteze tine-
rii. Apoi au început să meargă în închisori cei convertiţi de curând, precum N. K. Hmara. În sentinţa 
lui era scris: „Condamnat pentru critica centrului oficial VSEHB“. Iar peste zece zile a fost omorât...

S-a pocăit măcar vreunul dintre ei pentru că i-a slujit diavolului, pentru că i-a renegat pe cei 
prigoniţi, pentru că a fost trădător la altarele Domnului? S-au pocăit oare în zdrobirea inimii slu-
jitorii care au jucat rolul întâi în persecuţiile împotriva lui Hristos răstignindu-L în ziare, în pieţe, 
la televizor? Nimeni nu s-a pocăit!

A venit restructurarea şi ei au zis ca şi Samson, după ce i se tăiase părul: „«Voi face ca şi mai 
înainte, şi mă voi scutura». Nu ştia că Domnul Se depărtase de el“. Nesocotindu-şi nazireatul, ei le-au 
destăinuit străinilor toate tainele bisericii şi, în timpul restructurării, declarau plini de sine: „Noi am 
supravieţuit pentru că cunoşteam puterea compromisului“. Şi acum lansează: «Rusia pentru Hristos», 
«Ucraina pentru Hristos» şi multe mega-proiecte de creare a bisericilor... Au proclamat multe lozinci 
şi „marşuri pentru Isus“, dar ei înşişi s-au lepădat de adevăr. Ce filme „creştine“, ce site-uri de pe 
Internet li-L vor înlocui pe Duhul Sfânt? Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt. Iar El, fiind ofensat 
şi alungat de ei prin trădarea pe care o practicau, nu va lucra în tabăra lor dacă nu se vor pocăi. 
E greu să găseşti în bisericile înregistrate vreun slujitor care să nu fi trădat fie în mod direct, fie in-
direct. De aceea iarăşi „vi se lasă casa pustie“ (Mat. 23: 38). Păcatele păstorilor acestei tabere L-au 
alungat pe Dumnezeu şi El va cere din mâinile lor sângele martirilor, care au murit din vina lor.

Mă doare sufletul pentru mişcarea evanghelico-baptistă. Astăzi apostazia e mai îngrozitoare 
decât cu 100 de ani în urmă. Acum calea uniunii oficiale a CEB a devenit şi mai largă decât în anii 
precedenţi. Şi aceasta este aceeaşi cale a apostaziei, care duce la pieire. Sunt în bisericile înregis-
trate copii sinceri ai lui Dumnezeu, nu-i numim nelegiuiţi pe toţi de-a rândul. Dar trebuie să ştim 
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că turma este condusă acolo pe căi aproape nelegiuite, adică fără Dumnezeu. Poruncile Scripturii 
la nivel etico-moral sunt respectate acolo, însă ei nu au legătură în duh cu Dumnezeu, nici nu sunt 
călăuziţi de El, se rătăcesc în ce priveşte învăţătura evanghelică, acolo nu are cine spune cuvântul 
adevărului. Se practică căsătoriile celor credincioşi cu cei lumeşti; odată cu acceptarea televiziunii, 
în fiece casă a intrat desfrâul. Pretutindeni s-a introdus planificarea familiei. „Moaşele“ din Egiptul 
Antic erau mai înţelepte decât teologii contemporani (Exod. 1: 17). Păstorii bisericilor evanghelice 
îi încurajează pe tinerii creştini să nu le tremure mâna împuşcând în inamici — iată până unde au 
ajuns aceşti păstori. În străvechime psalmistul zicea: „Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine 
va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce... nu-şi ia vorba înapoi, dacă face un jurământ în paguba 
lui“ (Ps. 15: 1, 4). Cu atât mai mult cei din zilele noastre, care I-au făgăduit lui Dumnezeu să-I slu-
jească, mărturisind că au un cuget curat, trebuie să fie credincioşi acestei făgăduinţe! Tinerii noştri 
mergeau să-şi facă serviciul militar şi Îi rămâneau credincioşi Domnului, nu pronunţau nici un cu-
vânt care ar fi anulat mărturia unui cuget curat făcută cândva înaintea lui Dumnezeu (1 Pet. 3: 21). 
Făgăduindu-I credinţă lui Hristos, ei Îi rămâneau credincioşi în acele împrejurări, acceptau sufe-
rinţele, închisoarea, iar unii au acceptat şi moartea, dar nu şi-au călcat legământul încheiat cu El!

Citim revistele uniunilor oficiale, trimitem observatori la conferinţele lor şi aşteptăm: poate că, 
dată fiind libertatea relativă de astăzi, se vor miji zorii trezirii duhovniceşti în frăţietatea evanghe-
lică baptistă din ţările CSI — în Asia, în Ucraina... Dar când citim publicaţiile lor sau ascultăm 
materialele conferinţelor, ne cuprinde groaza: evanghelişti cu renume îi cheamă pe credincioşi să 
devină prim-miniştri, prezidenţi. Scriptura însă ne învaţă: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume“ 
(1 Ioan 2: 15). Când mergem în politică, atunci politica ne va sili să ne supunem legilor generale de 
interes politic. Noi n-avem ce căuta acolo. Unii slujitori ai bisericii merg în politică pentru a avea 
influenţă în societate. Dar să ţinem minte că satana a venit cu această ispită la Hristos, I-a arătat 
toate împărăţiile lumii şi slava lor şi I-a zis: „Toate împărăţiile lumii sunt ale mele şi eu le dau cui 
vreau. Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina 
mie“. Cu această ispită satana a ademenit toate confesiunile şi ele s-au amestecat în politică pentru 
a împărăţi în această lume împreună cu împăraţii pământului. Dar politica este, de fapt, un desfrâu 
spiritual. În politică „fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii luminii“ 
(Luc. 16: 8). Dacă vrem să gustăm din farmecul influenţei sociale şi, pentru hatârul acesta, mer-
gem în politică, atunci biserica îşi pierde independenţa faţă de lume, pentru că politica îi aparţine 
cezarului. Anume el trebuie să joace rolul central în politică, iar tu, slujitor, „preot împărătesc“ vei 
fi la el ca o calfă cu Biblia în mână, pe care o vei denatura de dragul politicii. Şi va mai trebui să 
plăteşti cu vieţile sfinţilor pentru implicarea în politică. În politică nu există prieteni permanenţi, 
ci sunt numai interese permanente. Există o definire clasică a diplomaţiei: „Limba îi este dată di-
plomatului pentru a-şi ascunde gândurile şi a minţi în interesul statului său“. Ca păstori, nu avem 
ce căuta acolo. Dacă tindem spre această putere, dacă păstorul vrea să împartă cu lumea aceasta 
influenţa socială, atunci Hristos ne părăseşte şi vom duce biserica pe făgaşul politicii. Politica va 
intra în biserică, iar Hristos va ieşi din ea, o va părăsi.

Politizarea bisericii este un păcat. Din primele zile ale înfiinţării Grupului de iniţiativă şi în toţi 
anii ulteriori noi, slujirii Consiliului Bisericilor, ne-am străduit să trăim aşa, încât să nu ne bizuim 
pe nicio putere politică, nici pe presă, nici pe radio, nici pe televiziune. Nimănui nu i-am acordat 
interviuri. Eu personal am urmărit respectarea acestui principiu. Eu am fost invitat în repetate 
rânduri la „mese rotunde“. „Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu“. Despre 
biserică poate să judece numai un om duhovnicesc, el „poate să judece totul“. Noi şi politicienii, 
noi şi ziariştii suntem din lumi diferite şi nu trebuie să le dăm prilej de a se amesteca în biserică. 
Domnul vrea să-Şi vadă Mireasa „fără pată şi fără zbârcitură“, curată şi independentă (Efes. 5: 27). 
Duhul Sfânt îi cheamă pe sfinţi să iasă afară din tabără şi să nu se întoarcă în tabăra care L-a 
răstignit pe Domnul slăvii în interesele stăpânitorului întunericului.

Noi dorim ca vocea profetică să fie auzită şi în tabăra lor: „Iată Mirele, ieşiţi-i în întâmpina-
re!“. Avem nevoie de untdelemnul Duhului Sfânt, şi nu de marşuri pentru Hristos, nu de activitate 
parabisericească, nu de ecumenism, nu de politică. Cei pasionaţi de aceste lucruri vor auzi: „Ade-
vărat vă spun, că nu vă cunosc!“ (Mat. 25: 12).

Să ieşim afară din tabără la El. Acolo sunt toate binecuvântările noastre. Şi dacă trebuie, vom 
cânta în închisori; dacă trebuie să murim pe cruce, vom muri. Iar Domnul va da putere celor care 
I-o cer. Domnul Se va preamări în viaţa sfinţilor Săi prin credincioşia lor faţă de El.
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1.11. Independenţa este moştenirea noastră

Programul independenţei bisericii a fost formulat clar în 1976 la Consfătuirea unională a frăţietăţii ca pro-
gram al „lipsei de cenzură a bisericii la şapte niveluri“:

„Care este acum sarcina noastră?
Vorbind despre scopul şi orientarea generală a slujirii noastre de mai departe, le putem formu-

la în felul următor: vestirea mântuirii — în exterior, sfinţenia frăţietăţii — în interior. Acesta nu e 
programul nostru, ci al lui Hristos — e din Evanghelie.

Pentru realizarea lui e necesară consolidarea multilaterală a ramurilor inseparabile ale slujirii 
bisericii în general: a secţiei de evanghelizare, a editurii, a revistei frăţietăţii, a Consiliului Rudelor 
Întemniţaţilor etc. Însă toate programele noastre evanghelice pot fi realizate numai cu puterea lui 
Dumnezeu şi numai sub călăuzirea Lui. «Căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic» — a spus 
Hristos. Dar, ca El să ne călăuzească, avem nevoie de un program de independenţă a bisericii.

Aşadar, luând în consideraţie că ne mai ameninţă pericolul din exterior (iar noi ştim că numai 
prin amestecul din exterior a căzut şi nu se va mai ridica centrul oficial al CEB), e extrem de nece-
sar să proiectăm programul neintervenţiei totale, al separării totale a bisericii de lume. Căci aceasta 
e o cerinţă evanghelică vitală. E condiţia indispensabilă a vitalităţii bisericii. Numai cu această 
condiţie se poate realiza conducerea binecuvântată a bisericii de către Domnul nostru Isus Hristos.

Scumpi prieteni, lipsa de cenzură la cele şapte niveluri nu urmăreşte instituirea unui nou prin-
cipiu, ci restabilirea principiului încălcat al credinţei noastre. N-o facem din ambiţie sau dintr-o 
pornire anarhică. Independenţa este principiul Evangheliei. Numai obţinând libertatea internă a bi-
sericii şi eliberându-ne de orice păcat ne vom pregăti inimile ca Domnul să lucreze în ele cu toată 
puterea, cu toată tăria şi plinătatea Dumnezeirii Sale.

Deci să Se întroneze Hristos — unicul Cap al Bisericii — şi să nu aibă rivali nici în persoana 
noastră, nici în persoana celor din exterior, nici în a oricui altuia. Şi dacă vorbim despre aceste 
lucruri, o facem numai pentru ca El să fie Suveranul bisericii şi atunci biruinţa ne va fi asigurată“.

(„Vestitorul adevărului“, 1976, nr. 3-4 şi 2003. nr. 2)

Slujitorii confesiunilor evanghelice au supus lumii biserica invocând Biblia: „Doar este scris: «Fiţi supuşi 
oricărei stăpâniri omeneşti», «purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară»“. Însă Dumnezeul cel plin de 
îndurare ne-a „deschis mintea ca să înţelegem Scripturile“ şi Consiliul Bisericilor scria în anul 1979:

„În capitolul 13 al Epistolei către Romani e scris: «Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai 
înalte». Dar nicăieri nu este scris: orice biserică să fie supusă stăpânirilor celor mai înalte. Căci 
în viaţa duhovnicească biserica nu e subordonată lumii. Ea Îi aparţine lui Hristos şi I se supune 
numai Lui. Iar când cezarul se amestecă în sfera în care Domnul nu i-a predestinat să se amestece 
şi cere să i se dea şi ceea ce e a lui Dumnezeu, adevărata biserică rămâne neclintită şi dă dovadă 
de ascultare numai de Hristos...

Numai despre biserica ce se supune exclusiv Domnului El poate spune: «Biserica Mea» şi numai 
ea îşi poate pune încrederea în făgăduinţa minunată a lui Dumnezeu că porţile locuinţei morţilor 
nu o vor birui! Îi mulţumim Domnului că i-a dăruit frăţietăţii noastre harul de a merge pe calea 
Lui şi, trecând prin suferinţe, să se asemuiască bisericii din timpul apostolilor.“

(„Foaia frăţească“, 1979, nr. 1)
„Când a pornit pe calea slujirii independente de lume, frăţietatea noastră aproape că nu avea 

de la cine lua exemplu. Erau unii bărbaţi credincioşi ai lui Dumnezeu, însă slujitorii VSEHB-ului, 
în majoritatea lor, părăsiseră calea Evangheliei. Modul de viaţă spiritual a fost preluat de frăţi-
etate din filele apostolice, din Evanghelie, de la Duhul Sfânt. Şi să ne binecuvânteze Domnul să 
păstrăm ceea ce este zidit astăzi, ca să nu ne împărţim în subdiviziuni bisericeşti de tot felul. Să 
trăim ca o familie unită. Dacă vom fi iarăşi bătuţi şi prigoniţi, las’ să vadă copiii noştri. Aceasta 
va deveni pentru ei cea mai bună şcoală duminicală! Când se vor face percheziţii în locuinţa 
noastră — va fi şi aceasta o bună şcoală duminicală pentru copiii noştri. De vor fi nevoiţi să 
plece iarăşi la închisori pentru întrevederile cu taţii, las’ să plece! E de asemenea o şcoală mi-
nunată. Să afle şi copiii ce trebuie să accepte iubindu-L pe Domnul! Să fie şi ei părtaşi ai vieţii 
evlavioase, pentru care lumea ne va prigoni neapărat! Să devină şi copiii noştri oameni noi! Şi 
atunci bisericile noastre vor începe a se completa cu credincioşi conştienţi, profunzi. Şi primul 
exemplu, prima predică pe care va trebui să le-o spunem copiilor e că noi Îl propovăduim pe 
Hristos cel răstignit, care este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Las’ să vadă 
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că şi noi suntem răstigniţi împreună cu Hristos şi suntem daţi la moarte în fiecare zi din pricina 
sfinţeniei, din pricina evlaviei.“ (Gh. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, p. 133)

Traducând în viaţă, timp de 47 de ani, principiile expuse mai sus, noi am rămas, după învăţătura lui 
Hristos, separaţi de lume şi de aceea scriam în mod convingător în petiţiile către puternicii lumii acesteia:

„Noi, credincioşii UIB CEB, nu ne-am amestecat niciodată în politica statului şi n-am atentat la 
drepturile cetăţeneşti. De aceea nu prezentăm niciun pericol nici pentru stat, nici pentru societate“.

(„Vestitorul adevărului“, 1999, nr. 2, p. 26)

La întruniri Ghennadi Konstantinovici îi convingea pe slujitori să rămână în libertatea lui Hristos şi 
independenţi de lume:

„Libertatea a venit la noi mai înainte de a ni se lua cătuşele de la mâini şi de a fi eliberaţi din 
închisori. Libertatea începe cu eliberarea de păcat, cu eliberarea de frica firii pământeşti şi toată 
această libertate este în Hristos Isus: «Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi».

Nu trebuie să ne bizuim pe legile care dau libertatea. Libertatea e în Hristos! Când Domnul intră 
în suflet şi îl naşte din nou pentru viaţa veşnică, atunci frica nu are putere asupra noastră şi închisorile 
nu ne înspăimântă. Dacă Fiul v-a făcut slobozi, nimeni nu vă mai poate înrobi. Veţi deveni absolut liberi, 
nimeni şi nimic nu va avea putere să vă înrobească şi veţi răspândi influenţa spirituală asupra lumii.

În 1989, la consfătuirea unională a slujitorilor (or. Rostov pe Don), unde se adunaseră aproape 
două mii de fraţi, au venit reprezentanţii puterii şi cereau cu insistenţă: «Daţi-ne voie să luăm cu-
vântul. Vom spune cum trebuie să se poarte credincioşii, ce atitudine trebuie să aibă faţă de legisla-
ţie...» Unii dintre fraţi ziceau: «Poate că îi dăm cuvânt împuternicitului pe 15 minute...» Atunci a tre-
buit să le amintesc: «Dacă îi vom da cuvântul, vor răspândi îndată o circulară cum că la congresul 
CB CEB de la Rostov pe Don împuternicitului i s-a permis să vorbească de la altarul lui Dumnezeu 
şi vor spune prin biserici: «Slujitorii voştri doar nu se rătăceau la congres?! Ei ne-au permis să 
luăm parte la consfătuire. De ce atunci nu ne primiţi în biserici şi nu ne lăsaţi să ne adresăm cre-
dincioşilor de la amvon? Dacă vreţi să fiţi într-o unitate spirituală cu frăţietatea voastră, atunci pro-
cedaţi la fel ca ei...»  Şi vor începe întrevederi personale cu prigonitorii, cedări şi compromisuri».

Fraţilor, avem atâţia prezbiteri simpli, care vor zice: «Dacă fraţii la congres şi-au permis lucrul 
acesta, atunci şi nouă ni se permite». Domnul ne va cere socoteală pentru acest prilej de poticni-
re. De aceea slujitorului îi revine o mare responsabilitate: să dea un bun exemplu păstoriţilor, să 
apere adevărul oricât de groaznice ar părea împrejurările. Poate că se vor abate iarăşi peste noi 
prigoanele, închisorile, dar «dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi», iar prigoanele 
ne vor întări credinţa şi ne vor curăţa de nelegiuiri.“ (1996, Tula).

„Dragi prieteni! Vegheaţi, păstraţi şi întăriţi independenţa dăruită de Domnul, înălţând mereu 
rugăciuni către El, ca să fim şi mai departe într-o dependenţă de Hristos plină de har şi să înfăp-
tuim lucrarea sub ocrotirea Lui!“   („Foaia frăţească“, 1996, nr. 5).

Principiile enumerate sunt moştenirea noastră, pe care au obţinut-o slujitorii frăţietăţii cu preţul suferinţe-
lor în închisori. Ca să le păstrăm pentru generaţiile viitoare, trebuie să tragem învăţăminte din istoria bisericii 
şi să luăm o poziţie fermă:

1. În baza cuvintelor lui Hristos „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta“, biserica trebuie să rămână curată 
de colaborare cu statul în orice sferă, întrucât o astfel de colaborare încalcă principiul separării bisericii de stat. 

2. Nici la congresele sale, nici la adunările membrilor biserica nu are dreptul să ia vreo hotărâre asupra chestiunilor:
— cea militară;
— politica de stat;
— sistemul electoral;
— problemele sociale;
— învăţământul şi ocrotirea sănătăţii.
(1 Ioan. 2: 20, 27)

Fiecare poate lua de sine stătător o atitudine faţă de aceste chestiuni numai ca cetăţean, la nivel de per-
soană particulară. Altfel apele năvalnice ale învăţăturilor contemporane ne vor duce pe noi, creştinii, pe căi 
alunecoase, pe care nu ne-au fost făgăduite binecuvântările Domnului.

Biserica trebuie să rămână biserică!
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1.12. Lozinca „într-un stat liber — o biserică liberă“ nu este un ideal evanghelic

Încă la începutul secolului al ХХ-lea teologia denaturată din Occident le altoia credincioşilor din Rusia, care 
îndurau suferinţe, concepţii greşite cu privire la situaţia şi rolul bisericii în stat şi înrădăcina metodic în mediul 
mişcării evanghelice baptiste programele neevanghelice ale „bisericii libere într-un stat liber“. Această lozincă 
a stabilit vectorul: „biserica liberă“ trebuie să influenţeze asupra politicii şi să introducă în societate democraţia. 
Timp de un secol această idee păcătoasă a fost şi este oferită până acum ca un „ideal evanghelic“ al bisericii.

La 3 aprilie 1917 Vasili Gurievici Pavlov a prezentat un referat amplu: „Separarea bisericii de stat“ şi l-a 
încheiat cu următoarele cuvinte: „Idealul nostru este: într-un stat liber — o biserică liberă!“ El a reluat această 
lozincă de la baptiştii europeni ca ideal al misiunii evanghelice, ca să introducă în societate democraţia şi să 
lupte pentru echitatea socială, dar nu prin metode de constrângere. V. G. Pavlov era preocupat de ideile de-
mocratizării bisericii şi a societăţii. De aceea, îndată ce situaţia politică din Rusia s-a schimbat, slujitorii condu-
cători ai bisericii CEB au început să organizeze, în anii 1905 şi 1917, partide creştine. Orientându-se după suc-
cesele politice ale baptiştilor din Europa, din SUA, ei erau siguri că biserica este chemată într-adevăr să ajute 
statul a deveni liber. După suferinţele îndurate pentru Hristos, după exiluri, aresturi, V. G. Pavlov s-a înscris în 
partidul cadeţilor, a salutat revoluţia din februarie 1917. Pleava învăţăturii denaturate, adusă pe câmpul mişcării 
evanghelico-baptiste din Rusia, s-a înmulţit atât de mult, încât a început să se resimtă şi la congresele frăţietă-
ţii noastre. Astfel, la congresul al XXVI-lea al baptiştilor, în referatul „Atitudinea noastră faţă de stat în genere şi 
faţă de serviciul în organele de stat în special“, Iakov Iakovlevici Vins a spus: „Statul nu are funcţii religioase, după 
cum nici biserica nu are funcţii civile. O Biserică liberă într-un stat liber — iată relaţiile ideale dintre Biserică şi stat“.

La început slujitorii se bucurau de căderea orânduirii monarhiste, apoi salutau noua putere şi orânduirea 
socialistă „ca una care corespunde cel mai bine idealului evanghelic“. La congrese au început să pună în discu-
ţie probleme care erau de competenţa statului. Au sărbătorit aniversarea a 10-a a Revoluţiei din octombrie. Iar 
apoi, în locul „noului secol al democraţiei“, aşteptat de baptiştii întregii lumi, au avut de suferit secolul dominaţiei 
ateiste cu represiuni şi împuşcări în masă. Spre marea noastră durere, slujitorii CEB, care, în trecut, fuseseră per-
secutaţi şi înduraseră multe suferinţe pentru Hristos, au căzut în ispita puternică a ideilor teologiei occidentale 
şi, în perioada scurtă a libertăţii, fiind lipsiţi de experienţă în ce priveşte politica, s-au dovedit a fi implicaţi în ea.

Esenţa ispitei perfide consta în a-i scoate pe slujitorii bisericii din locul preasfânt, a-i atrage în o luptă 
dusă pe teritoriul cezarului, luptă care încalcă rânduielile Dumnezeieşti, căci politica, sfera socială, armata, 
securitatea — toate acestea intră în sarcina cezarului, şi nu a bisericii. Şi când preoţii Dumnezeului Celui Prea-
înalt păşesc dincolo de teritoriul lui Dumnezeu şi se încadrează în politică, ei pierd călăuzirea Dumnezeiască. 
Hristos a venit în lume pentru lucrarea de răscumpărare, El S-a născut pe teritoriul unui stat care avea ide-
ologia sa, orânduirea sa politică, dar El cunoştea graniţele luptei Sale, după cum e scris: „A venit la ai Săi...“ 
(Ioan 1: 11), adică la poporul care încheiase legământ cu Dumnezeu. El n-a trecut niciodată acest hotar, nu S-a 
lăsat ispitit când norodul a vrut să-L facă împărat, nu Şi-a asumat funcţiile de judecător în problemele civile: 
„...Cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?“ (Luc. 12: 14), a refuzat să soluţioneze probleme-
le sociale: „...Mă căutaţi... pentru că aţi mâncat din pâinile acelea...“ (Ioan 6: 26).

Astăzi „a venit la ai Săi“ înseamnă: a venit pe teritoriul creştinilor născuţi din nou, care au încheiat legă-
mânt cu Dumnezeu: „Voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, 
oameni din casa lui Dumnezeu“ (Efes. 2: 19); „«Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui»; şi: «Oricine rosteşte Nu-
mele Domnului, să se depărteze de fărădelege!»“ (2 Tim. 2: 19). „Oameni din casa lui Dumnezeu“ — acesta e 
un teritoriu intangibil pentru cezar, acesta e un loc pentru cei consacraţi Domnului. În Biserică totul este al lui 
Dumnezeu. Pentru preoţii Noului Testament aici e unicul loc al luptei după rânduieli. Parlamentul, Duma de stat, 
congresul, unde se făureşte politica — acest teritoriu a fost încredinţat de Dumnezeu nu Bisericii, ci cezarului.

Când biserica, în persoana slujitorilor ei, este implicată în politică, ea îşi pierde independenţa de lume. 
De aceea, în anii îndelungaţi ai existenţei sale, frăţietatea a stat numai pe poziţia îndepărtării de orice sfere 
externe şi a căpătat o libertate deplină de lume pe această cale!

În 1963 Comitetul organizatoric scria în petiţia către N. S. Hruşciov: 

„[...] E absolut neclar: cum poate fi recunoscut faptul că problemele religioase ţin de com-
petenţa KGB-ului? Ce pericol reprezentă pentru stat purtătorii ideilor evanghelice, educaţi în 
ţara noastră, care nu au nimic comun cu politica?“ (2 ianuarie 1963); „Noi nu ne amestecăm 
în sfera intereselor de stat...“  (Consfătuirea lărgită a Comitetului organizatoric, 3 iunie 1962)

Biserica este chemată să fie liberă şi independentă de lume în orice condiţii — fie de libertate, fie de 
lipsă a libertăţii. Ideologia de stat, legile cu privire la biserică pot să se schimbe, dar biserica nu trebuie să 
se adapteze la împrejurări pentru a supravieţui. Menirea ei este a-I sluji lui Dumnezeu în orice împrejurări! 
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Partea a V-a. Principiile bisericii adevărate

Slujitorii Consiliului Bisericilor nu-şi puneau scopul de a schimba orânduirea politică, nici nu-i chemau pe cre-
dincioşi la acţiuni (petiţii, rugăciuni) în această direcţie. Grija principală a slujitorilor CB consta în a nu le per-
mite celor din exterior să reorganizeze biserica „pe calea selectării calitative a slujitorilor“. La 13 august 1963 
Comitetul organizatoric îi scria conducătorului ţării, N. S. Hruşciov:

„Biserica nu are nevoie de schimbarea împrejurărilor exterioare. Credincioşii CEB au 
fost şi rămân a fi cetăţeni exemplari ai ţării lor în orice împrejurări [...]. Însă lucrul acesta 
nu înseamnă că noi ne mulţumim cu orice împrejurări şi înăuntrul bisericii, că trebuie să-i 
admitem la conducerea bisericii pe «potentaţii acestei lumi». Căci Hristos a spus: «Împărăţia 
Mea nu este din lumea aceasta» (Ioan 18: 36).

Oricare ar fi orânduirea de stat, biserica trebuie să fie liberă de amestecul lumii şi de 
amestecul autorităţilor lumeşti în viaţa ei lăuntrică.

De aceea Comitetul organizatoric efectuează şi e plin de hotărârea să efectueze şi pe 
viitor munca de curăţare a bisericii şi de restabilire a orânduirii evanghelice în ea în ceea 
ce priveşte separarea ei de stat [...].“ (Gh. K. Kriucikov, A. A. Şalaşov)

Au trecut 45 de ani de când a fost scris acest memoriu. Aici vedem nu declaraţii pompoase. Aceasta 
e linia frăţietăţii. Regula neschimbată a vieţii tuturor copiilor lui Dumnezeu rămânea şi trebuie să rămână 
încrederea în Dumnezeu, credincioşia faţă de El indiferent de orânduirea de stat şi de cârmuitori. „N-am 
aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi?... Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlo-
cul focului, şi nevătămaţi...“ (Dan. 3: 24-25). Prin îndurarea lui Dumnezeu frăţietatea noastră a trăit această 
minune! În cuptorul aprins al persecuţiilor noi trăiam după principiul: în Hristos suntem liberi oriunde şi ori-
când (Ioan 8: 36). Am căpătat libertate în condiţiile lipsei de libertate! Deşi 30 de ani n-au încetat prigoanele 
cumplite, noi aveam o deplină libertate a duhului: funcţionau cursurile biblice, taberele pentru copii, toate 
consfătuirile slujitorilor se ţineau sub călăuzirea Duhului Sfânt şi a păstorilor credincioşi, iar apoi Dumnezeu 
a nimicit zidurile ideologice ale suprastatului ateist şi ne-a dat libertate pentru predicarea Evangheliei.

„În toată perioada de activitate a Consiliului Bisericilor s-au schimbat cinci cârmuitori în ţara 
noastră. Pe timpul lui Andropov slujitorii noştri erau condamnaţi la al doilea, iar unii şi la al treilea 
termen fără a fi puşi în libertate. Unii gândeau că nu vor ieşi din închisoare până la moarte. Însă 
Domnul a făcut minuni!

Slujitorii Consiliului Bisericilor, văzând că presiunea şi înteţirea persecuţiilor erau întreprinse 
special, în scopul de a înregistra adunările Consiliului Bisericilor cu condiţia respectării Legisla-
ţiei, au anunţat un post de trei zile în frăţietate şi au luat hotărârea de a renunţa la orice fel de 
înregistrare. Întrucât lucrătorii KGB-ului căutau agenţi pentru a se infiltra în biserică şi încercau 
să zdrobească poporul lui Dumnezeu prin represiuni, noi am scris în documentele adresate către 
biserică: «Până ce libertatea propovăduirii Evangheliei nu va fi consfinţită legislativ şi până nu vor 
apărea semnele ei evidente şi stabile, nici vorbă nu poate fi de înregistrare». Noi aveam nevoie 
de libertatea propovăduirii Evangheliei. Aveam nevoie de independenţa bisericilor. Astăzi trăim în 
această libertate fără autorizaţie prealabilă.“ (Gh. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, pp. 67-68)

În condiţii de persecuţii funcţiona editura „Hristianin“ independentă de lume, creată de mâinile dibace ale unor 
credincioşi consacraţi Domnului. Ea a căpătat libertate în condiţii de cenzură totală, când nu se publica nimic din 
cuvântul viu al lui Dumnezeu. „Fiece cuvânt din ediţiile oficiale baptiste era supus unei cenzuri fără drept de apel 
şi unei redactări părtinitoare“ (L. N. Mitrohin, p. 3). Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu! El Şi-a manifestat puterea 
şi ne-a trimis ajutorul Său şi revista noastră „Vestitorul adevărului“ a devenit prima şi, probabil, unica ediţie nesu-
pusă cenzurii în societatea ateistă, fiind multiplicată prin metoda tipografică decenii de-a rândul! Din 1971, din ziua 
înfiinţării editurii „Hristianin“, frăţietatea n-a editat nicio revistă, nicio culegere de cântări duhovniceşti, nicio culege-
re de cântece pe note sau vreo altă carte duhovnicească care să fie supuse cenzurii din partea celor din exterior.

Programul Consiliului Bisericilor „lipsa de cenzură a bisericii la cele şapte niveluri“ (1976) includea şi punc-
tul cu privire la „lipsa de cenzură a revistelor duhovniceşti“. Tiparul independent, necenzurat în societatea ate-
istă, în care era controlată toată activitatea de editură şi de tipar, este rezultatul libertăţii în Hristos! La adresa 
frăţietăţii trezite răsunau cuvinte de necredinţă şi de condamnare din partea slujitorilor VSEHB:

„Ne este milă de fraţii şi surorile care nu se pot lămuri: ce se poate şi ce nu se poate în 
condiţiile timpului de azi... Nădăjduim că i se vor deschide ochii «Comitetului organizatoric» şi 
se va convinge că această cale, pe care merge şi pe care îşi conduce adepţii, este o cale a spe-
ranţelor neîntemeiate şi a visurilor irealizabile...“ (Din scrisoarea plenarei VSEHB din 03.09.1964)

AMCM, fond 3004, inv. 1, dos. 89, f. 101-108
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Biserica trebuie să rămână Biserică

„Fraţii care se despart de noi şi visează la o activitate religioasă necontrolată de stat 
trebuie să renunţe pentru totdeauna la acest gând“ — afirma prezbiterul superior al regiunii 
Doneţk, I. I. Tatarcenko, la congresul VSEHB din 1963. „Scumpii noştri fraţi şi surori din 
adunările despărţite! Vi se insuflă că bisericile din care aţi ieşit au legătură cu lumea. Dar 
cum putem rezolva problemele privind înregistrarea bisericilor, tipărirea Bibliilor şi a Culege-
rilor de cântări duhovniceşti fără a ne adresa autorităţilor corespunzătoare? «...Fiindcă atunci 
ar trebui să ieşiţi din lume» — zice apostolul Pavel (1 Cor. 5: 10).“ 

(Din scrisoarea plenarei VSEHB din 3-5.03.1969)
Independenţa bisericii de lume părea într-adevăr o nebunie pentru cei a căror gândire a fost formată sub 

povara modului păcătos de orânduire a bisericii. Dar noi trăiam într-o libertate spirituală deplină. Chiar cei ce 
luptau cu religia menţionau în rapoartele lor: „În pofida nerecunoaşterii «Comitetului organizatoric» de către 
guvern, precum şi în pofida avertismentelor aspre, el continuă să existe ca «un stat în stat». Toate acestea 
servesc drept stimulent pentru credincioşii de rând, insuflându-le siguranţa justeţii lucrării lor“ — scria către 
CC al PCUS împuternicitul în regiunea Rostov (15.11.1965, ASRIС, fond. 5, inv. 33, dos. 217, f. 193).

Se schimbă guvernele, cad imperii, se înalţă altele noi. Dar pentru creştini e important să ştie că liberta-
tea nu trebuie aşteptată de la tronul împărătesc, „măcar parţial, odată cu trecerea timpului“. Libertatea se ia 
prin credinţa în făgăduinţele lui Dumnezeu: „Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, va fi al vos-
tru... Nimeni nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul, Dumnezeul vostru, va răspândi, cum v-a spus, 
frica şi groaza de tine peste toată ţara în care veţi merge“ (Deut. 11: 24-25).

Lozinca „într-un stat liber — o biserică liberă“ este greşită şi pentru că, devenind liber, statul trebuie să 
asigure libertate nu numai bisericii, ci şi asociaţiilor oculte, organizaţiilor religioase eretice şi minorităţilor de 
tot felul. Într-un stat liber trebuie să fie garantată libertatea cuvântului şi a presei pentru depravarea popu-
laţiei, pentru pofta firii şi pofta ochilor şi atunci societatea se transformă neapărat într-o sodomă şi cere de 
la biserică să trăiască după legile „toleranţei“, „îngăduinţei“. În o asemenea atmosferă depravată bisericii i se 
interzice a numi păcatul păcat. Confirmând adevărul, ea cade sub pedeapsa legii. Şi oare toate acestea pot fi 
numite ideal evanghelic?! E chemată oare biserica să contribuie la zidirea unor astfel de state „libere“? Oare 
la prietenia cu lumea ne-a chemat Domnul?

La conferinţa istorico-teologică a uniunilor creştine autorizate care a avut loc în anul 2008 în incinta 
universităţii creştine din or. Doneţk profesorul de istorie Walter Sawatsky a prezentat un referat pe tema: 
„Biserica liberă într-un context lipsit de libertate nu este istoria Occidentului“. În el este relevat „scopul 
evanghelic“ pentru bisericile CEB din ţările CSI:

„...Biserica şi membrii ei iau parte întotdeauna la viaţa societăţii... de aceea este important ca 
biserica să-şi înţeleagă rolul în societate... Biserica liberă trebuie să ajute statul să devină liber“.

„Prezenţa creştinilor în societate înseamnă participarea unor creştini aparte la politică...“.
„La baza bisericii libere se află principiul caracterului deschis şi al încrederii reciproce, 

iar caracterul secret otrăveşte duhul bisericii“.
„Respectarea principiilor separării bisericii de stat nu înseamnă separarea bisericii de societate. 

Biserica e antrenată pe deplin în viaţa societăţii şi face tot posibilul ca s-o servească şi s-o influenţeze“.
„...Activitatea locală şi chiar naţională a bisericilor evanghelice spre binele societăţii se 

consideră mai importantă decât tendinţa lor de a crea o unitate structurală“.

Conform convingerilor dumnealui, de „structurile de unificare“ (frăţietăţi, uniuni) bisericile au nevoie 
numai dacă acestea nu-i împiedică pe creştini aparte sau comunităţile să participe la politică, la activitatea 
socială: „...Activitatea locală şi chiar naţională a bisericilor evanghelice spre binele societăţii se consideră 
mai importantă decât tendinţa lor de a crea o unitate structurală“.

Uniunile CEB din ţările slave sunt îndreptate metodic pe făgaşul „activităţii politice“. Politizarea bi-
sericii e o mişcare de proporţii mondiale, orientată spre a transforma Biserica — Mireasa lui Hristos — 
într-o organizaţie socială, în sarea care nu are putere de a săra şi care este aruncată pentru a fi călcată 
în picioare de lume.

Biserica are nevoie astăzi de slujitori cu clarviziune duhovnicească, ca ei să spună cuvântul adevărului, 
să ocrotească poporul lui Dumnezeu de învăţăturile înşelătoare şi să pună pe fugă oştirile vrăjmaşe (Evr. 
11: 34), care doresc să ne atragă iarăşi în acea prăpastie de unde ne-a scos Dumnezeu prin multe suferin-
ţe. Apostolii ne preîntâmpină: „În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători 
mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, şi 
vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, 
calea adevărului va fi vorbită de rău“ (2 Pet. 2: 1-2). 



Pentru note
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Supliment. Documente de arhivă

Documentele de arhivă inserate în Suplimentul de faţă sunt sistematizate pe teme în 
ordine cronologică şi au o însemnătate dublă:

în primul rând, ele au constituit baza acestei culegeri şi sunt inserate fără omi-
teri, în întregime pentru o studiere mai profundă;

în al doilea rând, extrasele tematice din documentele de arhivă, din acte legis-
lative, din dosare penale, crâmpeie de amintiri ale întemniţaţilor sunt inserate aici 
ţinând cont de necesităţile celor care predau la cursuri biblice, ale cercetătorilor şi 
ale altor cititori pentru care ele prezintă interes spre o conştientizare mai profundă 
a temelor abordate în culegere.

Documentele de arhivă sunt o sursă autentică de informaţie, majoritatea dintre ele au 
trimiteri la arhiva de stat.
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SUPLIMENTUL 1

ARTICOLE, CUVÂNTĂRI, DĂRI DE SEAMĂ

Ceea ce observăm astăzi în jur mărtu-
riseşte despre o criză adâncă, ce cuprinde 
toate laturile vieţii creştine. Pe fundalul se-
cularizării bisericii (al contopirii ei cu lumea) 
de la amvoane se afirmă tot mai insistent că 
sarcina primordială a credincioşilor e a servi 
necesităţile social-politice ale veacului aces-
tuia. Tot mai puternic răsună cuvintele că 
biserica e o parte a societăţii şi ea trebuie 
să trăiască după legile ei. Sufletul neprihănit 
nu poate să nu sufere privind la apostazia 
creştinătăţii contemporane.

Aceste probleme au fost elucidate în predi-
ca lui Ghennadi Konstantinovici KRIUCIKOV la 
o întrunire a fraţilor din America (anul 2002).

Gh. K. Kriucikov
1.1. „Vocea profetică“*

Fiecare reacţionează în felul său la schimbările 
din ultimul deceniu al secolului trecut, care au avut 
loc în ţara noastră, anterior ateistă. Unii se bucură 
că deja de 12-15 ani avem o oarecare libertate reli-
gioasă, dar se folosesc de ea adesea după placul lor. 
Rar se întâmplă să o folosească cineva după placul 
lui Dumnezeu. Autorităţile reacţionează în felul lor, 
intelectualitatea în felul ei. A fost un eveniment cu 
adevărat mare!

Noi am trecut prin veacul dezmăţului ateismului 
impus, care era altoit de cele mai înalte instituţii: 
de CC al partidului — nucleul şi forţa conducătoa-
re a societăţii. Aşa o cerea Constituţia. Biserica era 
apreciată ca o asociaţie, a cărei conducere trebuia să 
fie subordonată complet puterii ateiste şi să îndepli-
nească, în chestiunile bisericeşti, toate indicaţiile ei.

Evenimentele care au avut loc la răscrucea de-
ceniilor al IX-lea şi al X-lea ale secolului trecut 
au eliberat jumătate de lume de orânduirea comu-
nistă impusă. E destul să ne amintim de China, 
deşi, oficial, ea rămâne deocamdată o ţară ateistă, 
dar cu o oarecare variaţie a libertăţii. Să luăm ţările 
blocului socialist: Polonia, Ungaria, fosta Germanie 
Democratică, România, Bulgaria, Mozambic, Ango-
la, Cuba şi încă o mulţime de popoare care erau 
aliniate sub steagurile ateismului militant.

Am mai spus-o deja: dacă în timpul acela s-ar fi 
pus la vot în toată lumea (aceasta ar fi fost posibil 
prin intermediul comunicaţiei, televiziunii, acum — 
prin Internet), atunci, oficial, mai mult de 50% din 
populaţia globului pământesc I-ar fi spus lui Dum-
nezeu: „Noi suntem pentru orânduirea comunistă!“ Şi 
ştiţi care e vina noastră, a copiilor lui Dumnezeu, cu 

privire la dominaţia ateismului? E nesupunerea faţă de 
Dumnezeu. Acest păcat a apărut în mediul bisericii 
şi îl comiteau, în primul rând, slujitorii de rang înalt.

Se zice că „existenţa determină conştiinţa“. Ce 
conştiinţă aveau Adam şi Eva trăind în rai? Nu era 
nevoie deloc de vreo alarmă revoluţionară. De toate 
erau îndeajuns, aproape ca în America, ba şi mai bine! 
Şi totuna: „Asta încă n-am gustat... Mă duc să gust!..“

Păcatul se naşte anume acolo unde trebuie să do-
mine nelimitat porunca lui Dumnezeu! Satana a ve-
nit pe pământ nu de dragul plimbării. Scopul lui 
e să fure, să junghie şi să prăpădească (Ioan 10: 10). 
Pe de o parte, să omoare fizic: tot Nordul şi Siberia 
sunt acoperite cu osemintele neprihăniţilor, ba şi în 
jurul Moscovei sunt descoperite o mulţime de gropi 
comune! Nu s-au sfiit să întineze capitala cu sângele 
martirilor. Dar aceasta e o moarte încă nu atât de 
însemnată, e omorul trupului.

Noi însă am fost omorâţi spiritual, fiind siliţi să 
lucrăm mână-n mână cu ateismul şi pretextându-ni-
se tot timpul că orice stăpânire e de la Dumnezeu. 
Eram învăţaţi noţiuni denaturate şi nu ni se aducea 
la cunoştinţă că trebuie să fim supuşi oricărei stă-
pâniri omeneşti, supuşi împăraţilor, cârmuitorilor în 
legile civile doar ca indivizi, ca cetăţeni şi oameni 
ai societăţii, ca persoane particulare. Şi astfel de ce-
tăţeni am fost şi rămânem — cei mai ascultători de 
lege. Însă noi am fost sfâşiaţi şi siliţi să fim supuşi 
stăpânirilor mai înalte CA BISERICĂ. Şi întrucât, ca 
instituţie a lui Dumnezeu, ca Împărăţie care nu este 
din lumea aceasta, ne-am supus lor în chestiuni-
le duhovniceşti, deci am încetat a fi Împărăţia lui 
Dumnezeu! Deja vrăjmaşii stăpâneau în biserică!

Iar noi dădăciserăm venirea unei asemenea rân-
duieli. Îţi stă mintea în loc când te gândeşti: condu-* „Vestitorul adevărului“, 2007, nr. 4-5, pp. 16-22.
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cătorii bisericii căutau un prilej pentru a se înfăp-
tui revoluţia! Aşteptau cu nerăbdare realizarea noii 
politici, fiindcă în perioada ţaristă credincioşilor le 
era foarte greu: pe atunci cei ce se deziceau de res-
pectarea ritualurilor religiei oficiale erau persecutaţi 
crud. A fost proclamată lozinca: „Vom institui de-
mocraţia!“ („Demos“ înseamnă „popor“, „kratos“ — 
putere, suveranitate. Adică — puterea poporului.) Şi 
credeau că va veni acea libertate care mai că va 
instaura Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.

Repet: dorinţa de a trăi sub protecţia statutului 
şi-a găsit loc în mediul bisericii. De aceea slujitorii 
lui Dumnezeu trebuie să dea dovadă de o responsa-
bilitate colosală, să ceară în rugăciuni fierbinţi de la 
Dumnezeu descoperire, să studieze profund Scriptu-
ra, să fie călăuziţi de Duhul Sfânt, ca să se cureţe 
de această lepră.

Vedem că în conştiinţa creştinilor multe lucruri 
s-au amestecat. Unii, ca să-şi justifice participarea ac-
tivă la viaţa politică a ţării, afirmă cu insistenţă: „Tre-
buie să-i mustrăm pe împăraţi, fiindcă Ioan Botezăto-
rul mustra“. Ba nicidecum. De când a sosit împlinirea 
vremii şi Hristos a venit pe pământ, a început o altă 
epocă. Dumnezeu a desfiinţat vechiul legământ.

Ştiţi cum s-a format practica vieţii din Vechiul 
Testament? Ea şi acolo trecea mereu prin neasculta-
rea de Dumnezeu. Domnul a ales poporul Israel ca 
să fie o proprietate a Sa, iar ei au spus: Nu! Vrem 
să fim ca toate neamurile, „pune un împărat peste 
noi“ (1 Sam. 8: 5). Adică: nu va fi teocraţie, nu le-
gea Ta, Doamne, va fi piatra unghiulară, ci cum ne 
vor mai spune şi împăraţii! Şi împăraţii spuneau, dar 
puţini dintre ei I-au fost plăcuţi lui Dumnezeu. Ei 
introduceau culte străine, idolatria. În fond, Vechiul 
Testament, cu practica lui, cu regula peste regulă, 
a dat faliment. E tragic nu faptul că au apărut multe 
precepte şi reguli, ci că, după cum a spus Hristos: 
„...Aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în fo-
losul datinii voastre“ (Mat. 15: 6). Şi dacă au anulat 
porunca Lui, deci L-au anulat pe Dumnezeu În-
suşi. Iar când a venit Hristos, ei s-au răfuit şi cu El.

Hristos a adus o învăţătură nouă, care trebuie 
să schimbe şi conştiinţa noastră. În ce constă esen-
ţa acestei învăţături? De acum Dumnezeu a sepa-
rat împărăţia Israel cu tot sistemul ei de stat (cu 
sabia, cu omorârea cu pietre, cu dreptul penal, cu 
pedeapsa capitală) de Împărăţia lui Dumnezeu. Po-
porul trebuia să înţeleagă că adevărata Împărăţie 
a lui Dumnezeu nu se va zidi aşa. Dumnezeu L-a 
trimis în lume pe Fiul Său, care S-a făcut asemenea 
oamenilor. Dar nu era pur şi simplu un Prunc culcat 
în iesle, ci Împăratul neprihănirii, Omul durerii. El 
a fost ispitit în toate lucrurile, a avut aceleaşi ispite 
ca şi noi, dar n-a cedat nici măcar o dată în faţa pă-
catului. Şi toate au luat o altă întorsătură! De-acuma 
nu trebuie să se facă uz de sabie. Nu e treaba bise-
ricii să-i binecuvânteze pe miniştrii de forţă, aceasta 
este funcţia statului. Dumnezeu a despărţit aceste 
două instituţii: statul şi biserica. El a stabilit Împă-
răţia Sa pe pământ şi Capul acestei Împărăţii este 

Hristos! El nu i-a spus niciodată Bisericii: „Eu mă 
duc pe un timp, supuneţi-vă oricărei stăpâniri ome-
neşti, ca Domnului“. Numai pentru individ, pentru 
fiecare persoană în parte s-a spus că trebuie să se 
supună stăpânirii. Biserica însă funcţionează doar 
sub conducerea lui Hristos — Unicul ei Cap! Dacă 
ne dezicem de această poruncă a lui Dumnezeu, în-
seamnă că ne dezicem de Hristos. Prin urmare, prin 
păcatele noastre Îl izgonim din mijlocul nostru. Şi 
atunci trupul despărţit de cap este un cadavru: „...Îţi 
merge numele că trăieşti, dar eşti mort“ (Apoc. 3: 1).

Trebuie să înţelegem bine ce înseamnă porunca: 
„Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi...“ (1 Pet. 
2: 17). În biserică, în frăţietate — iubiţi! Iată aici 
cuprindeţi-vă cu o dragoste curată. Umpleţi-vă de 
Duhul Sfânt şi de atotiertare lăuntrică. În rugăciunea 
„Tatăl nostru“ este inclusă necesitatea de fiece zi: „Şi 
ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri“. Să trăim pe pământ şi să zidim Îm-
părăţia lui Dumnezeu iertându-ne reciproc, iubindu-ne 
reciproc şi, în general, iubindu-L pe Dumnezeu.

Iar apoi apostolul îi îndeamnă pe credincioşi: 
„Temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului!“. 
Daţi cinste! E deja o cu totul altă atitudine. Aceas-
ta nu e mustrare (fie că vă place cârmuitorul, fie 
că nu vă place). Putem să mijlocim pe lângă îm-
păraţi; putem să nu fim de acord cu ei, dar numai 
în chestiunile de credinţă, adică pe teritoriul nostru, 
fără a ne amesteca în treburile lor. Biserica este te-
ritoriul lui Dumnezeu. E Împărăţia lui Dumnezeu. 
Noi suntem împăraţi şi preoţi. În Biserică e în vi-
goare o constituţie deosebită. Aici domneşte Capul 
viu al Bisericii şi nu vom îngădui ca un altcineva 
să încerce a ocupa tronul Lui şi să conducă Bise-
rica. Domnul ne-a dat Cuvântul Său şi călăuzirea 
Duhului Sfânt, ca să nu confundăm niciodată pe 
cine se cuvine să mustrăm, şi pe cine nu! Trebuie 
să ne împotrivim tuturor lucrurilor străine, pe care 
se străduiesc să le introducă neprietenii în biserică.

Ce s-a întâmplat la noi? Statul, cândva integru, 
s-a separat prin hotarele republicilor — şi uniunea 
oficială a CEB a repetat întocmai această separare. 
Oare aşa a poruncit Dumnezeu? Se poate oare să ne 
orientăm după situaţia politică în lucrarea de isprăv-
nicie duhovnicească? 

Ateii au hotărât să-i unească, în 1944-1945, pe 
baptişti cu creştinii evanghelici, cu penticostalii — 
şi ei s-au unit. A venit o altă vreme politică — cen-
trifugă — ei, ca o copie, s-au împrăştiat prin uniuni 
aparte şi trăiesc acum separat, mergând spre ecume-
nism. Astfel a decurs viaţa spirituală un secol în-
treg! Şi a început această apostazie de la conducere. 
Slavă Domnului că erau totuşi fraţi şi surori de rând 
călăuziţi de Duhul Sfânt. Ei s-au păstrat unul câte 
unul, însă, rămânând credincioşi Domnului, au fost 
predaţi cu miile la moarte şi suferinţe.

„Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să 
mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 
ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire în-
tre voi şi Dumnezeul vostru...“ (Is. 59: 1-2). Mâna 
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Domnului va ajunge la orice împărat, dacă el se 
ridică împotriva sfinţilor fără temei. Dar când cei 
care se numesc copii ai lui Dumnezeu se învoiesc 
să colaboreze cu împăratul în chestiunile bisericeşti, 
atunci Domnul îi părăseşte şi cei care nu-L cunosc 
pe Dumnezeu calcă în picioare această sare care şi-a 
pierdut puterea de a săra. Pe cel ce merge pe calea 
sfântă Domnul îl va mântui, îl va scoate şi din fun-
dul prăpastiei, îl va păzi în temniţe şi îl va elibera 
de lanţuri, Domnul va feri ţara de nenorocire, îl va 
pedepsi pe cine trebuie — mâna Lui este destul de 
tare. Dacă însă noi rămânem în fărădelege, Dum-
nezeu va înceta să lucreze în noi şi prin noi.

Să examinăm unele documente păstrate încă din 
deceniul al III-lea al secolului trecut, din care vom 
vedea cum se aranja destinul nostru spiritual şi de 
cine era condus, ca să conştientizăm acum mai acut 
de ce trebuie să urmărim în mod deosebit cum sunt 
slujitorii din centru, ce fac ei cu noi şi încotro ne 
conduc. I. S. Prohanov (preşedintele Uniunii Creşti-
nilor Evanghelici) scria autorităţilor: „[...] Congrese-
le locale ale creştinilor evanghelici sunt o reflecta-
re a Congreselor unionale. Ultimele două congrese 
unionale ale creşt. ev. — al IX-lea şi al X-lea din 
anii 1923 şi 1926 — au fost ţinute după un program 
aprobat din timp de autorităţile centrale. Şi cu toate 
că, după convingerile lor, creştinii evanghelici sunt 
cetăţeni absolut loiali ai Puterii Sovietice [...], to-
tuşi, din anumite motive, ei au fost nevoiţi, la Con-
gresele lor unionale, să discute [...] şi o problemă 
de natură politică“. (ASFR, fond 5263, inv. 2, unit. 
de păstrare 5, fila 101).

Ştim că în Statutul partidului ateist, ce stătea 
atunci la cârma ţării, era scris: „Fiecare comunist 
e obligat să lupte cu prejudecăţile religioase“. Iată ce 
oameni i-au elaborat bisericii programele congreselor!

Frăţietatea noastră trezită există deja mai bine 
de patruzeci de ani şi niciodată nu ne-am orientat 
după bunăvoinţa sau ostilitatea celor din exterior. 
Fie că ţara e condusă de puterea cea mai ostilă faţă 
de noi, fie de cea mai binevoitoare, noi rămânem 
neutri. Dacă însă în viaţa duhovnicească procedăm 
după programul elaborat de ea, atunci rămânem 
fără Dumnezeu şi fără Duhul Sfânt, iar aceasta 
e o catastrofă colosală! E principala nenorocire, de 
ea ne-am şi ciocnit când s-a început trezirea.

Astfel se ţineau congresele uniunilor noastre pre-
cedente, la care frăţietatea a fost doborâtă definitiv şi 
după ale căror hotărâri au urmat mii de împuşcări şi 
arestări pe termene îndelungate ale fraţilor şi surori-
lor noastre. Şi autorităţile le spuneau conducătorilor 
bisericii: „Voi doar iubiţi revoluţia! V-aţi bucurat când 
a venit ea. Acum iată a sosit democraţia...“

Mă voi abate puţin de la temă, dar vreau să ex-
plic totuşi. Există o expresie clasică: „Vocea poporu-
lui e vocea lui Dumnezeu“. Adevărul însă e cu totul 
altul! În Biblie democraţia s-a manifestat la Sodo-
ma, ai cărei locuitori erau molipsiţi de un desfrâu 
frenetic (Gen. 19: 5), ca şi sodomiţii contemporani. 
Acolo a răsunat vocea poporului.

Au mai proclamat democraţia răzvrătitorii Core, 
Datan şi Abiram şi cu ei 250 de fruntaşi, oameni 
cu nume. „Destul! căci toată adunarea, toţi sunt 
sfinţi...“ — i-au declarat ei lui Moise şi lui Aaron 
(Num. 16: 3). Cât de mult a plăcut această demo-
craţie întregii adunări! Până acum era un simplu 
păcătos, un nelegiuit desfrânat şi deodată a devenit 
ca Moise şi ca Aaron! A fost şi aceasta vocea po-
porului, puterea majorităţii.

Noi uităm că avem un singur Mângâietor — Du-
hul Sfânt, o singură Căpetenie — Domnul! O singură 
jertfă a fost adusă pentru noi toţi: „...Nimeni nu vine 
la Tatăl decât prin Mine“ (Ioan 14: 6). Nu e pur şi 
simplu o povaţă. Curăţându-ne, noi venim la Tatăl 
ceresc şi El ne primeşte, fiindcă suntem spălaţi cu 
sângele sfânt al Fiului Său. Nu este sub cer nici un alt 
Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.

În toţi anii existenţei frăţietăţii noastre auzim un 
singur lucru: să fie înăbuşită această trezire, adică 
să se obţină biruinţă asupra lui Dumnezeu şi să se 
întroneze cu o şi mai mare autoritate puterea laică 
strâns unită într-un tot întreg cu cea spirituală. Noi 
însă, timp de patruzeci şi ceva de ani ai căii noas-
tre, nu ne-am apropiat niciodată de tronul împăratu-
lui, nu i-am trimis niciodată telegrame de salut. Veţi 
trimite o telegramă, iar în schimb vi se va oferi un 
cadou şi veţi fi decorat cu un ordin. Apoi veţi fi 
nevoit să faceţi vizite ca răspuns la invitaţii, veţi ac-
cepta compromise, veţi face concesii reciproce. Dar 
ce va fi apoi cu sufletul dumneavoastră? Nu va ră-
mâne nimic din viaţa dumneavoastră duhovnicească. 
Domnul vă va părăsi.

Iar începutul acestui fenomen negativ a fost pus 
pentru frăţietate la Congresul mondial al baptiştilor 
din anul 1905, care a avut loc la Londra. Atunci, 
în rândurile acestui congres, la care erau prezenţi 
şi delegaţi din Rusia, a apărut ideea de a trimite 
regelui Angliei o scrisoare de felicitare, o adresă 
de salut pentru a-i remarca meritul că le-a oferit 
posibilitatea de a ţine congresul. Prin colaborarea 
sa cu puterea laică, congresul mondial al baptiş-
tilor a fost un exemplu negativ, care a influenţat 
asupra destinului frăţietăţii mondiale a baptişti-
lor, inclusiv asupra destinului frăţietăţii din Rusia.

În acelaşi an 1905 peste meleagurile Rusiei s-a 
rostogolit primul val al tendinţelor revoluţionare ate-
iste. Şi deja peste trei zile după manifestul ţarului 
cu privire la toleranţa religioasă a fost înfiinţat un 
partid creştin, în care au intrat I. S. Prohanov, Odin-
ţov, Pavlov, Frizen (menonit). Cât de mult am dorit 
să mergem în lume! Am dorit să gustăm din tarta 
autorităţii în societate, a influenţei! „Asta vreţi? — 
au zis deţinătorii puterii. — Atunci daţi-ne o par-
te din ceea ce aparţine bisericii“. Şi au fost nevoiţi 
să dea lucrurile sfinte. Acestea sunt planurile sa-
tanei. Şi el acţionează prin slujitorii neveghetori.

Acum totul lucrează spre a politiza biserica. Nouă 
însă nu ne este îngăduit să ne amestecăm cu lumea. 
Astăzi lumea cu politica ei intră în biserică. Şi ade-
sea sub lozincile: „Trebuie să ne supunem statului, 
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fiindcă împăratul este rânduit de Dumnezeu“. Dar 
nu peste biserică este el rânduit! Aici nu e sfera lui. 
Biserica e o altă împărăţie. Ea are o altă Constituţie.

La începutul anului 1917 în Rusia a avut loc încă 
o revoluţie — cea din februarie. Baptiştii din America 
se bucurau de venirea ei, au contribuit la această re-
voluţie, au dat bani. (Numai că ei s-au gândit la una, 
dar a venit o cu totul altă revoluţie. Pe atunci încă 
nu se ştia că în acelaşi an va avea loc şi cea din oc-
tombrie, până la biruinţa ei rămăsese ceva mai bine de 
jumătate de an.) Preşedintele Alianţei Mondiale Bap-
tiste, Robert Stuart MacArthur, în martie 1917, a ex-
pediat o scrisoare profesorului Miliukov P. N., care 
era în guvernul provizoriu în funcţia spicherului 
contemporan al dumei (documentul se păstrează în 
limba engleză cu traducere în limba rusă: ASFR, 
fond 579, inv. 1, dos. 4973, filele 4-6 — Nota red.): 

„Scumpe profesor Miliukov! Toţi americanii sunt 
plini de uimire şi se bucură de revoluţia din Rusia...“

(Acel veac groaznic a înmormântat şi a nimicit 
atâtea lucruri sfinte! A grămădit milioane de cada-
vre! Iar americanii se bucură. I-a luminat oare Dum-
nezeu în mod deosebit pe americani? Nu, ei au intrat 
pur şi simplu în perioada de întuneric spiritual, care 
vine întotdeauna când suntem departe de Dumnezeu.)

„Nu avem cuvinte — citez mai departe — să ne 
exprimăm bucuria ce ne umple inimile. [...] E evi-
dent că poporul rus, după o aşteptare chinuitoare, 
a ajuns, în sfârşit, a se conştientiza (ori la finalul 
dorit). Puţini îndrăzneau să admită chiar gândul că 
revoluţia relativ paşnică va veni atât de curând“.

(Revoluţie „paşnică“! Noi nu ne putem găsi rude-
le până la a doua şi a treia generaţie!)

„Am citit şi am scris mult despre Rusia timp de 
25 de ani. Deţinând postul de preşedinte al «Alianţei 
Mondiale Baptiste», am fost la Petrograd cu mai bine 
de cinci ani în urmă [...]. Am vrut de asemenea să 
capăt permisiunea d-lui Makarov (probabil, era din 
conducerea Petrogradului — Gh. K.) să cumpăr un 
lot de pământ, pe care intenţionam să construiesc un 
colegiu pentru instruirea baptiştilor şi evanghelici-
lor. [...] Sper să mai fac o vizită la Petrograd şi prin 
alte locuri ale vastei Rusii când va fi neprimejdios 
a trece peste ocean. Noi toţi vă apreciem ca lider in-
struit al unui popor mare. Dumneavoastră cunoaşteţi 
America, cunoaşteţi Rusia, cunoaşteţi întreaga lume. 
Noi credem că sunteţi un mare lider al reformelor 
geniale. Credem acum că evreii vor avea libertate, 
că baptiştii vor avea libertate şi că în Rusia biseri-
ca şi statul vor fi instituţii absolut separate. Acum 
nimic nu mai e de necrezut cu privire la Rusia.

E pe deplin posibil că «dinastia kaizerilor» va 
pleca din Germania după cum dinastia Romanov 
a plecat din Rusia. A sosit ziua democraţiei! Ne 
bucurăm cu o bucurie negrăită! Când vor pleca 
ambii — Kaizerul şi ţarul —, se va instaura pacea 
în Europa şi în întreaga lume“.

Iată visurile oamenilor care au pierdut călăuzi-
rea Duhului Sfânt. Acestea sunt poveţe date întregii 
lumi. E, de fapt, complicitate la începuturile revo-

luţionare. Ei aşteptau că va sosi pacea pentru toa-
tă lumea. De la cine?! De la oameni! Dumnezeu 
oare i-a adus la această înţelegere?! Observaţi cu 
câtă îndrăzneală spun că vor să construiască un 
colegiu în Rusia, ca să ne cultive înţelegerea lor. 
Ar fi fost construite unul după altul seminare, in-
stitute. Cu mintea întunecată, ei ar fi trimis profe-
sorii lor, asemenea acestui prezident, ca aceştia să 
răspândească la noi cultura lor, felul lor de a în-
ţelege adevărul. Şi mulţi au acceptat această cale. 

Cei dintâi fraţi ai noştri întorşi la Dumnezeu — 
Reaboşapka, Ratuşnâi, Onişcenko şi alţii — erau 
atunci foarte curaţi de aceste tendinţe, erau, se poa-
te spune, virgini din punct de vedere duhovnicesc. 
Viaţa lor era zidită exclusiv pe Cuvântul lui Dum-
nezeu. Şi bisericile creşteau! Însă au venit oameni 
mai instruiţi, dar cu gânduri dornice de glorie. Şi 
când au învăţat (Prohanov — în Anglia, la Ox-
ford, Pavlov — în Germania), au căpătat cunoştinţe 
nu nemijlocit de la Dumnezeu şi din Cuvântul Lui, 
ci de la acea cultură, de la acel baptism care, timp 
de 400 de ani ai săi, s-a denaturat la extrem.

„A sosit ziua democraţiei! Ne bucurăm cu o bu-
curie negrăită“, — exclama preşedintele Alianţei 
Mondiale Baptiste în anul 1917.

Abia când examinăm aceste lucruri peste o sută 
de ani, ne devine clar ce au făcut ei pe pământ în 
Numele lui Dumnezeu, fiind unşi ca să-I slujească 
Celui preaînalt. „...Se va instaura pacea în Europa 
şi în întreaga lume. [...] Germania, Austria, Italia, 
Japonia şi Spania au la ce privi“.

Domnul a zis bisericii: „Duceţi-vă şi propovă-
duiţi!“, „nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume“, 
„nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi“. 
Să ne ducem şi să propovăduim înţelegând că, dacă 
nu i-am permis ţarului să se amestece în biserică, 
atunci am rămas independenţi de politică, indepen-
denţi de duşmanii adevărului. Dacă însă dorim să 
căpătăm ceva de la împărat, de la putere, de la de-
mocraţie, de la revoluţie, dorim să gustăm, pentru 
gloria noastră şi pentru influenţa noastră, din tarta 
lor mare, atunci, până ce muşcăm, vrăjmaşul, în spa-
tele nostru, va intra în biserică şi va începe să stăpâ-
nească în ea, şi o va chema să meargă pe căile firii 
pământeşti, o va învăţa să se abată de la Dumnezeu. 
Cu regret, nu toţi înţeleg lucrul acesta.

Vă daţi seama ce spun aceşti lideri!? După păre-
rea lui Robert MacArthur, noi, baptiştii, mutăm con-
tinente, noi indicăm ce trebuie să aibă loc în lume, 
ne bucurăm deja că a triumfat biruinţa deplină! De 
fapt însă, am fost implicaţi în politica murdară şi 
ne-am scufundat în ea cu plăcere, iar apoi am se-
cerat roadele acestei nenorociri — abaterea aproape 
universală de la adevăr.

Nu vorbim aici de bisericile istorice, masive, care 
merg de la început pe o asemenea cale denaturată. 
Vorbim deja de un vlăstar tânăr al renaşterii du-
hovniceşti, când lucrarea lui Dumnezeu s-a zidit de 
la început după Evanghelia curată. Citesc partea de 
încheiere a scrisorii:
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„Îi mulţumim lui Dumnezeu şi ne umplem de 
îndrăzneală când citim noutăţile din Rusia. Vom fi 
bucuroşi să vedem Rusia ajungând la Constantino-
pol şi la mare şi sperăm că ea va veni în torentul 
vieţii mondiale ca nicicând mai înainte. Avem depli-
na siguranţă că Dumnezeu va nimici ce e mai rău 
din ce e rău pentru a obţine un mai mare rezultat“.

Reiese că Dumnezeu face totul pentru marea 
revoluţie şi aceasta ne provoacă o mare bucurie. 
Acum observaţi cu câtă consecvenţă s-au transmis 
asemenea tendinţe generaţiilor ulterioare.

William Tolbert, la începutul deceniului al op-
tulea, îmbina două funcţii: de prezident al Alian-
ţei Mondiale Baptiste şi de preşedinte (iar apoi vi-
ce-preşedinte) al republicii Liberia din Africa. În 
această ţară mică erau mulţi baptişti. El era atât 
activist politic, cât şi religios. Când i s-a explicat 
că în Rusia creştinii stau la închisori, dar nu pen-
tru convingeri, ci „pentru încălcarea legii“ (aşa ne-a 
prezentat VSEHB lui Tolbert), el a răspuns: „Fie că 
nu ne plac legile pe care le scrie statul, fie ele chiar 
contrare adevărului, trebuie să ne supunem“.

Da şi amin ca cetăţeni aparte, în toate legile civi-
le. Dar ca biserică — niciodată! Noi nu avem dreptul 
să-L concediem pe Dumnezeu. El va pleca Singur 
dacă vom începe a săvârşi fărădelegi. Iar dacă dorim 
să fie mereu cu noi, atunci El va rămâne, ne va în-
tări şi ne va ajuta să îndurăm şi să răbdăm totul. Şi 
va întări Împărăţia Sa în condiţii neverosimile. Însă 
mulţi creştini nu doresc să sufere, ei s-au abătut din 
calea dreaptă.

În Ucraina în timpul ocupaţiei din perioada 
războiului a apărut o mică libertate religioasă, de 
scurtă durată — vreo doi ani şi jumătate. În timpul 
acela prezbiterii răspunzători ai regiunilor Harkov 
şi Doneţk au reuşit să convoace un congres. Atâta 
bucurie a fost, încât şi-au pierdut şi simţul vegherii. 
Şi i-au scris o scrisoare lui Hitler: „Vă mulţumim 
că, în sfârşit, ne-aţi dat libertatea religioasă“.

Îşi dădeau oare seama aceşti oameni că peste ju-
mătate de an va veni armata sovietică şi va înceta 
iarăşi libertatea?! Ştiţi ce li s-a spus apoi? „După 
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să vă supuneţi îm-
păraţilor. Lui Hitler v-aţi putut închina, acum închi-
naţi-vă nouă. Acum lucraţi nu numai cu Himmler, ci 
şi cu Beria. Dar mai întâi, staţi un timp la răcoare“. 
Unul a stat zece ani în puşcărie. Iar când s-a întors, 
le slujea atât de supus, încât a predat o mulţime de 
suflete la suferinţe. Iată cum mergeau treburile în 
biserica noastră!

Pe atunci noi nu ştiam toate aceste lucruri. 
Acum s-au deschis puţin arhivele, dar minunat este 
Domnul, care ne-a orientat nu după arhive, ci ne-a 
călăuzit pe cărarea Sa dreaptă — pe cărarea ce-
lor neprihăniţi. Noi nu aveam nevoie să tragem cu 
ochiul prin cabinete străine, să pătrundem în sei-
furi străine, să instalăm dispozitive de ascultare în 
secret, ci trebuia doar să fim atenţi la ceea ce vor-
beşte Domnul: „Cine are urechi, să asculte ce zice 
Bisericilor Duhul“ (Apoc. 2: 29).

În deceniile fiinţării mişcării noastre de trezire 
uniunea oficială a CEB a ţinut nu numai un con-
gres. Şi toate, în mod direct ori indirect, erau în-
dreptate spre a înăbuşi trezirea.

Ştiţi cum a fost? O delegaţie a credincioşilor fră-
ţietăţii noastre — mai bine de 400 de persoane — 
a venit la edificiul Comitetului Central al Partidului. 
Totul fusese organizat bine. Şi de n-ar fi fost daţi 
jos din trenuri sau opriţi la întreprinderi (autorităţile 
ştiau că se pregăteşte o delegaţie care să mijloceas-
că pe lângă guvern pentru încetarea represiunilor), 
atunci ar fi venit vreo mie şi jumătate de fraţi şi su-
rori de-ai noştri. S-au adunat la locul stabilit exact 
în cinci minute. Persecutorii aşteptau delegaţia lângă 
zidurile Kremlinului, lângă Procuratură, era aştep-
tată peste tot, iar ea s-a adunat lângă localul CC, 
chiar în centrul Moscovei, unde nu fusese aşteptată. 
Delegaţia a fost arestată. Aproape toţi slujitorii Con-
siliului Bisericilor şi mai bine de încă 200 de fraţi 
şi surori au nimerit la închisori.

Ce se făcea în timpul acesta la VSEHB? În fami-
liile slujitorilor VSEHB şi ale altor slujitori de vază 
creşteau copii, care, în virtutea situaţiei taţilor, erau, 
bineînţeles, privilegiaţi şi nu erau atinşi de prigoane. 
Dacă celorlalţi nu li se permitea să-şi continue stu-
diile în diverse instituţii de învăţământ precum şco-
lile tehnice etc., atunci copiii lor îşi făceau studiile 
la instituţiile de învăţământ superior. Ei împărtăşeau 
calea părinţilor, dar rămâneau nereclamaţi, căci toa-
tă activitatea religioasă se reducea. Ce au întreprins 
autorităţile după ce îi aruncaseră pe cei credincioşi 
Domnului în temniţe? Au luat din aceste familii 
o sută de persoane pentru a pregăti adăugător din 
ele, la cursurile biblice, prezbiteri răspunzători în re-
giuni. (Aceasta e una din acţiunile despre care aproa-
pe nimeni dintre credincioşi nu ştie.) Iată aceşti inşi, 
care cunoşteau din copilărie mediul religios, au fost 
adunaţi, li s-a prezentat o hartă de importanţă stra-
tegică, ce ocupa tot peretele, şi li s-a spus: „Punctele 
roşii de pe hartă sunt bisericile VSEHB, iar cele al-
bastre — ale Consiliului Bisericilor, cu ele trebuie să 
mai lucrăm, dar sunt sortite deja. Voi trebuie să ne 
ajutaţi. Vom face lucrul acesta cu experienţa voastră, 
cu studiile şi cu capacităţile voastre“.

Aceste persoane au căpătat o instruire specială 
(ei erau vădit talentaţi, nu le voi spune numele, le 
ştiţi). Unul din aceşti oameni de vază a murit deja; 
altul, din Odesa, a fost preşedintele uniunii CEB 
vreo opt ani. Ei toţi au semnat un angajament că 
vor lucra în conformitate cu hotărârile congreselor 
pe care le adoptase încă Prohanov. În timpul acesta 
noi stăteam în temniţe, iar această aşa-numită „sută 
neagră“ a fost aruncată în sânul bisericii pentru a-şi 
desfăşura lucrarea de distrugere.

Tot în timpul acela a fost întemeiată comisia de 
unificare, în care au intrat reprezentanţii cei mai 
de vază, ca şi cum neutri, ai bisericilor înregistrate: 
Teark din Estonia, Vâsoţki din Odesa, Timcenko din 
Asia. Ei călătoreau prin biserici şi, în timp ce noi 
eram întemniţaţi, le uneau. Cu ajutorul Occidentului, 
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această armată mare a încercat să înăbuşe mişcarea 
de trezire. Iată ce lucrare se făcea! Iată ce congre-
se! Cum au început, aşa au şi continuat ulterior să-şi 
facă lucrarea, ca şi Prohanov, după programul elabo-
rat de puterea centrală (modest o numea!), de fapt — 
ateistă, care lupta împotriva credinţei în Dumnezeu. 
De ea au fost ei numiţi, şi nu de biserică.

Un creştin, care a suferit mult în Occident pentru 
credinţa în Hristos, a spus: „Dacă orice stăpânire este 
de la Dumnezeu, atunci trebuia s-o păstreze pe cea 
care a fost până la revoluţie. Iar dacă au venit să o răs-
toarne, înseamnă că sunt rebeli împotriva puterii“.

Aceşti rebeli au şi venit la putere. Atunci pe cine 
şi cum trebuie să alegem? Iar dacă ne convine şi 
împăratul, atunci nu e totuna care va fi? Noi bi-
ruim prin statutul nostru, biruim cu Domnul, care 
merge înaintea noastră. Noi suntem supuşii Lui, 
armata Lui. Noi trebuie să îndurăm suferinţele, şi 
nu să ucidem!

Repet: în Noul Testament Dumnezeu a sepa-
rat biserica de stat: biserica nu are drept penal; ea 
nu face uz de forţă, nu are miniştri de forţă, nu ia 
sabia în mână. Domnul a spus: „Pune-ţi sabia la lo-
cul ei; căci toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri“ 
(Mat. 26: 52). De aceea odată cu venirea lui Hristos 
toate au luat o altă întorsătură.

Întotdeauna am avut şi am o atitudine de respect 
faţă de putere. Nu avem temei a o ponegri în niciun 
caz! Cu nici un cuvânt brutal! Apostolul Pavel, când 
stătea la judecată înaintea cezarului, a spus: „Dacă 
am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică 
de moarte, nu mă dau în lături de la moarte...“ (Fapt. 
25: 11). Dar când autorităţile şi KGB se revoltă: „De 
ce ne călcaţi pe bătătură?“, le răspundem: „Noi vă 
călcăm pe bătătură lângă altarele lui Dumnezeu, unde 
vă este interzis să intraţi şi unde Domnul ne-a pus pe 
noi să îndeplinim slujba şi s-o păzim de orice străin. 
Pe teritoriul dumneavoastră nu venim: faceţi-vă acolo 
lucrarea după cum vă este prescris. Noi însă, ca bise-
rică, rămânem independenţi şi intangibili“.

Ni se cutremură inima când analizăm cât de sân-
geroasă ne este istoria, când vedem că slujitorii bi-
sericii au adus laude tuturor revoluţiilor iar apoi, ca 
printre altele, şi pe Hitler, şi pe Stalin i-au felicitat 
şi s-au supus tuturor, şi de la toţi au reuşit să capete 
ordine. Numai pe Unul nu s-au temut să-L întriste-
ze, pe Capul Bisericii — Isus Hristos. De această 
necurăţie trebuie să ne izbăvim prin pocăinţă! Nu-
mai prin pocăinţă!

La congresul din anul 2001 al slujitorilor frăţie-
tăţii noi am spus: „Doamne, suntem vinovaţi! Dar 
noi eram tineri, alţii — prea în vârstă. Am tărăgă-
nat, n-am fost hotărâţi, iartă-ne, Doamne! E şi vina 
noastră, ne integrăm şi noi în acea mulţime“. Cel 
care a supravieţuit şi şi-a păstrat viaţa cu preţul tră-
dării, acela şi-a pierdut sufletul pentru totdeauna. 
Iar cel care a murit rămânând credincios Domnu-
lui — este viu în veci. Şi noi trebuie să fim urmaşi 
anume ai acestui gen de baptişti. Trebuie să conti-
nuăm prin succesiune linia bărbaţilor credincioşi lui 

Dumnezeu şi să spunem, fără a ne ruşina, că nu noi 
am muncit în acea perioadă, ci ei au muncit, iar 
noi am intrat în munca lor! În general, mergem şi 
acum cu Domnul nostru, Isus Hristos, şi dorim să-I 
rămânem credincioşi.

În rândurile noastre unora nu le ajungea credinţă, 
cădeau în ispită acceptând gândurile: „Dacă măcar 
cât de cât vom avea influenţă politică, vom îmbu-
nătăţi repede această lume. Numai baptiştii nu sunt 
la putere! Şi când vor veni ei acolo, atunci vom şi 
deveni o Împărăţie a lui Dumnezeu“. Ce rătăcire! 
Mergând acolo, noi avem deja conştiinţa denaturată. 
Aceasta nu e sfera noastră. Puterea de stat e o ma-
nifestare concentrată a tot ce este lume! „Nu iubiţi 
lumea, nici lucrurile din lume... tot ce este în lume: 
pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vie-
ţii, nu este de la Tatăl...“ (1 Ioan 2: 15-16). Puterea 
a fost stabilită pentru nelegiuiţi, pentru infractori. 
Să-şi împlinească funcţiile, numai nu în Împărăţia 
lui Dumnezeu. Nu în limitele hotarelor unde stăpâ-
neşte Domnul şi îi conduce El Însuşi pe ai Săi. Ni-
ciunui străin nu trebuie să-i îngăduim să intre aici.

Fraţilor, dacă aţi râvnit totuşi parţial spre o altă 
viaţă, din care cauză v-aţi mutat încoace (în Ame-
rica), atunci păziţi-vă sufletele. Printre noi, cei care 
n-am emigrat, trăiesc încă mulţi „americani“, care 
şi-au consolidat poziţiile în ce priveşte democraţia şi 
care s-au pasionat de business (el are o mai mare 
valoare pentru ei), dând naştere astfel la certuri în 
biserică. Să nu ne lăsăm atraşi de viaţa după firea 
pământească, ci să-I dăruim Domnului toate puterile 
noastre, să ne pregătim pentru o mai mare consacrare.

Domnul ne-a ales să fim preoţi şi împăraţi în 
Împărăţia Lui. Trebuie să avem un principiu duhov-
nicesc stabil: să ne supunem adevărului şi să fim 
călăuziţi de Duhul Sfânt. Dar ce se întâmplă cu noi 
în realitate? Dacă suntem atraşi de cele pământeşti, 
atunci, fie în Rusia, fie în America, ne ameninţă 
moartea. Fiecare poate să analizeze de ce gânduri 
e stăpânit. „Umblarea după lucrurile firii pămân-
teşti, este moarte... este vrăjmăşie împotriva lui 
Dumnezeu...“ (Rom. 8: 6-7). Aceasta nu e o poziţie 
neutră faţă de Dumnezeu, ci vrăjmăşie împotriva 
lui Dumnezeu. Mai devreme ori mai târziu lucrul 
acesta se va descoperi. Scriptura zice: „...Ea [firea 
pământească] nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi 
nici nu poate să se supună“ (Rom. 8: 7). E deja un 
cuvânt categoric, un avertisment serios!

Dumneavoastră trăiţi într-o altă ţară, dar nu ba-
riera lingvistică trebuie să vă îngrijoreze, ci acea 
care a existat şi există întotdeauna în poporul lui 
Dumnezeu. Care anume? Noi toţi trebuie să înţele-
gem limba Duhului Sfânt, oamenii sufleteşti însă, 
stăpâniţi de firea pământească, n-o înţeleg. „Omul 
firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu... 
şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judeca-
te duhovniceşte“ (1 Cor. 2: 14). Pentru omul stăpânit 
de firea pământească este o nebunie şi ceea ce vor-
bim noi, şi ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu 
şi nu poate judeca despre aceste lucruri! Iar „omul 
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duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el 
însuşi nu poate fi judecat de nimeni“. Iată această 
barieră stă pretutindeni unde este Biserica lui Dum-
nezeu, în ea sunt şi vor fi atât oameni conduşi de 
firea pământească, cât şi oameni duhovniceşti. Noi 
însă trebuie să dăm prioritate verigii duhovniceşti 
a slujitorilor, să luăm aminte la cei care se ajută 
unul pe altul să meargă pe calea dreaptă în Împără-
ţia lui Dumnezeu. Şi, la congrese, hotărârile noas-
tre să nu fie elaborate de puterea centrală ateistă, ci 
cerute de la Dumnezeu, inspirate de Duhul Sfânt.

Domnul vorbeşte ca „un susur blând“. Cel care se 
grăbeşte să se supună Lui începând de la adevărurile 
simple aude glasul Lui duios: „...Ai fost credincios 
în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri...“ 
(Mat. 25: 21) şi se ridică cu o treaptă duhovnicească 
niţel mai sus. Iarăşi se supune Domnului — se ridică 
şi mai sus. „Cei ce slujesc bine... dobândesc un loc 
de cinste şi o mare îndrăzneală în credinţa care este 
în Hristos Isus“ (1 Tim. 3: 13). Fie că sunteţi diaconi, 
fie prezbiteri, predicatori, mergeţi pe aceste trepte şi 
vă veţi apropia de Dumnezeu, iar El va fi binevoitor 
faţă de dumneavoastră. Cercetaţi-vă inimile cu frică 
şi cutremur, „căci Dumnezeu este Acela care lucrează 
în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăp-
tuirea“ (Filip. 2: 13).

Creştinii de azi, de cele mai dese ori, merg con-
ştient pe căile apostaziei, dar continuă să-şi desfă-
şoare activitatea religioasă şi îi atrag pe oameni în 
pierzare. Vă amintiţi care e păcatul cel mai la modă 
la sfârşitul vremurilor, când şi femeile, şi bărbaţii 
se împotmolesc în perversitate (Rom. cap. 1)? De 
ce s-au scufundat în această mârşăvie? Pentru că 
foarte îndelung au fost neutri faţă de Dumnezeu, 
iar apoi au ajuns şi la vrăjmăşie. Au căutat ceea ce 
place firii, şi-au căutat foloasele lor. Şi „măcar că au 
cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dum-
nezeu... Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor bles-
temate, ca să facă lucruri neîngăduite... Şi, măcar 
că ştiu hotărârea lui Dumnezeu (Auziţi? Ei ştiu!), că 
cei ce fac asemenea lucruri, sunt vrednici de moar-
te, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de 
buni pe cei ce le fac“ (Rom. 1: 21, 28, 32). Acelaşi 
păcat înfloreşte astăzi în biserică. Şi încă unii Îl în-
vinuiesc pe Dumnezeu. Reiese că Dumnezeu e vi-
novat că i-a creat aşa! Ba nu! Noi „am fost zidiţi... 
pentru faptele bune...“ (Efes. 2: 10). Toate celelalte 
trebuie să ne fie străine. Dacă se trezeşte în oameni 
o poftă neînfrânată, iar ei sunt aduşi încă la preo-
ţie, sunt înfiinţate comunităţi din ei, atunci ce mai 
aşteptăm?! Ba mai şi prezentăm aceste nelegiuiri ca 
fapte eroice! Luptăm pentru democraţie...

Fraţilor dragi, nu trebuie să mergem la demon-
straţie în faţa clădirii guvernului (ori la noi la 
Kremlin) cu lozincile: „Noi suntem contra a cutare 
şi cutare chestiune!“, „Suntem pentru asta ori pentru 
cealaltă!“, „Vrem libertate consolidată prin lege!“.

Libertatea e în Hristos! Dacă Fiul vă va face li-
beri, nimeni nu vă va înrobi. „Veţi cunoaşte ade-
vărul, şi adevărul vă va face slobozi“. Şi aici, în 

această ţară puteţi căpăta putere de sus, nemijlo-
cit din ceruri, de la Domnul, de la Duhul Sfânt, 
care locuieşte în inima dumneavoastră. Veţi deveni 
cei mai liberi, nesupuşi robiei! El vă va descoperi 
Cuvântul Său şi atunci veţi răspândi influenţa du-
hovnicească asupra lumii. Şi nu invers. Nu trebu-
ie să ne bizuim pe legile care dau libertatea. Pot 
oare emite ceva bun oamenii conduşi de firea pă-
mântească? Ei cântăresc: în care mediu să-şi câş-
tige mai repede topul: de la diverse minorităţi ori 
de la biserică? Şi vă vor respinge uşor dacă nu le 
promiteţi niciun câştig. Nu trebuie să aşteptăm ni-
mic de la oameni. Nu la uşa lor trebuie să batem.

Ce s-a întâmplat, de exemplu, în Belarus? În 
timpul alegerilor s-au găsit creştini care au vo-
tat pentru cel care făgăduise mai multă libertate. 
S-au convins unul pe altul să voteze pentru adver-
sarii prezidentului, iar la putere a venit iarăşi el. 
„Acum — zice — am să vă arăt eu! Măcar că sunt 
ateist, totuşi sunt ateist ortodox, voi fi de partea or-
todocşilor, iar vouă vă arăt eu!“

Putem oare să ne căutăm libertatea prin interme-
diul politicii? Votezi astăzi pentru cineva, iar el are 
duşmani, deci, vei deveni şi tu duşman al lor. Mâine 
se vor schimba împrejurările, iar tu ai luat deja parte 
cuiva, te-ai cufundat de-acum în politică — şi îi vei 
culege roadele. Va fi adusă şi în biserică o aseme-
nea politică şi vor începe separările: unul e pentru 
acela, altul e pentru celălalt. Implicarea în politi-
că e o eroare! E abaterea privirii de la Dumnezeu.

Mulţi creştini trăiesc aşa, de parcă Dumnezeul 
nostru ar fi prea puţin pentru ei, de parcă Hristos ar 
fi sărac pentru ei. Şi visează: „De s-ar ridica vreun 
cârmuitor puternic! De s-ar instaura o adevărată de-
mocraţie!...“ Judecând astfel, depreciem atotputerni-
cia şi măreţia lui Dumnezeu. Şi adesea nu ne vedem 
rătăcirea! Trebuie să procedăm în conformitate cu 
adevărul, să-l apărăm şi atunci Domnul va îndepărta 
chiar dezastrele. Aşa ne-a făgăduit El: „Poate că vor 
asculta, şi se vor întoarce fiecare de la calea lui cea 
rea; atunci Mă voi căi de răul, pe care mă gândisem 
să li-l fac...“ (Ier. 26: 3). Iată ce fel de mijlocitori 
putem deveni pentru America, pentru Rusia!

Vreau să vă spun, prieteni, că în decursul vea-
cului precedent, un veac înfiorător, ţara noastră s-a 
iscălit cu morţi, cu sânge. Ea a trăit acest secol 
aproape că fără protecţia lui Dumnezeu, cu excep-
ţia doar a unui număr mic sfinţi. De ce? Vă explic. 

Apostolul Pavel dorea ca bărbaţii lui Dumnezeu 
să facă rugăciuni, întâi de toate, pentru toţi oame-
nii, apoi pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt 
înălţaţi în dregătorii. Cu ce scop? Ca să putem duce 
astfel o viaţă paşnică şi liniştită şi pentru ca toţi 
oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa ade-
vărului (1 Tim. 2: 1-4). Pare a fi o frază generală. 
Poţi să înalţi rugăciuni pentru cei care s-au ames-
tecat în biserică şi o calcă în picioare, varsă sânge 
nevinovat, dar Domnul nu va auzi aceste rugăciuni. 
Se pot ruga şi cei care s-au unit în trădare cu pri-
gonitorii lui Hristos şi fac lucrarea pe care evident 
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că nu Dumnezeu le-a insuflat-o — Domnul nu va 
auzi niciodată rugăciunea lor pentru ţară! Nu-i va 
auzi la nicio recepţie oficială! Fie că se vor aduna 
acolo patriarhi, conducători ai uniunilor evangheli-
ce, rabini — Dumnezeu tot nu va auzi o astfel de 
rugăciune! Şi ţara noastră a rămas pentru mulţi ani 
fără ajutorul lui Dumnezeu.

Când aude Dumnezeu rugăciunile noastre? În 
acelaşi capitol apostolul Pavel îi scria în continuare 
lui Timotei: „Vreau dar ca bărbaţii să se roage în 
orice loc, şi să ridice spre cer mâini curate, fără 
mânie şi fără îndoieli“ (vers. 8). Adică rugăminţile 
noastre trebuie să fie rostite cu deplină credinţă şi 
cu inimă curată! Astfel de rugăciuni Îi sunt plăcute 
Lui! De asemenea şi nevestele, îmbrăcate în chip 
cuviincios, trebuie să muncească în comun şi să se 
roage lui Dumnezeu, care, văzând evlavia şi teama 
sfântă înaintea Lui, setea noastră de a trăi o via-
ţă cucernică, ar răspunde la rugăciuni şi aceasta ar 
contribui la mântuirea multor păcătoşi, la răspândi-
rea Împărăţiei lui Dumnezeu şi la zidirea spirituală 
curată în mijlocul nostru.

N-am spus totul. Mai sunt multe documente pe 
care aş fi vrut să le analizăm împreună. Dumnezeu 
va cântări toate faptele noastre. Cel puţin în acest 
răstimp ne-am păstrat sufletele, n-am contactat cu 
vrăjmaşii lucrării Domnului. Noi am primit cu bu-
curie ajutor de la dumneavoastră. Slavă Domnului 
pentru sârguinţa de care aţi dat dovadă! Dar acesta 
e nivelul vieţii obişnuite a creştinătăţii. E isprăvni-
cia obişnuită şi indispensabilă a bisericilor noastre.

Însă, dragi prieteni, biserica mai are o menire — 
vocea profetică! Ea aminteşte tuturora că Domnul 
este aproape, că ne paşte pericolul dacă rămânem în 
păcat, că trebuie să ne pocăim, să ne pregătim de 
marile schimbări — de venirea Domnului! Şi noi 
nu vom fi cei din urmă, pentru că „suntem în cli-
pa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dum-
nezeu“ (1 Pet. 4: 17).

De aceea să mergem şi mai departe pe calea 
îngustă. Aşa a rânduit Dumnezeu. El îi ridică pe 
ai Săi din prăpastie, iar pe cei care triumfă în păcat 
îi va preda focului. Dacă de la noi, de la cei nepri-
hăniţi, va începe judecata, atunci care va fi sfârşitul 
celor ce nu ascultă de Evanghelie, de adevăr?! „Ce 
se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?“ De la noi 
se va cere mult. Să nu ne înşelăm convingându-ne 
că în viaţa noastră totul e excelent fiindcă suntem 
din frăţietatea prigonită. Aceasta încă nu înseam-
nă nimic! În ce raporturi sunteţi fiecare personal 
cu Dumnezeu? Iată la ce trebuie să ne gândim. Noi 
mergem împreună, după cum ni se pare; facem 
parte dintr-o societate eroică... Dar Dumnezeu îl va 
cerceta pe fiecare în parte. Este scris: „Toţi trebuie 
să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui 
Hristos...“ (2 Cor. 5: 10). Vremea este aproape!

Mi se îngrijorează inima pentru curăţia bisericii. 
Am avut prilejul să mă ciocnesc personal de acti-
vitatea de apostazie a slujitorilor, să fiu atacat cu 
multe propuneri ispititoare. Dacă nouă, celor sim-

pli, ne era greu să mergem drept, atunci celor de 
sus le-a fost şi mai greu. Erau ispitiţi şi li se ofe-
reau şanse mari, numai să accepte colaborarea cu 
prigonitorii. Multe lucruri ni s-au descoperit acum. 
După caracterul meu, nu l-aş fi mustrat niciodată pe 
vreun frate mai mare. E bine să atragă atenţia celor 
bătrâni asupra necredincioşiei lor faţă de Dumnezeu 
slujitorii mai în vârstă. Eu însă eram relativ tânăr 
când s-a început mişcarea de trezire. Dar setea de 
a merge pe calea plăcută lui Dumnezeu a biruit.

Dumnezeu îmi dădea puteri să înving, să depă-
şesc fiece nouă treaptă a ispitelor, iar la năzuinţele 
mele adăuga şi mai mult decât ceream sau gândeam 
eu: sfinţenie, curăţie şi prezenţa Sa în întreaga fră-
ţietate. El ne dădea de toate cu prisosinţă şi n-am 
putut să nu biruim, pentru că ne puneam încrederea 
în atotputernicia lui Dumnezeu! Biserica e menită 
să trăiască numai sub ocrotirea lui Dumnezeu. Dar 
mulţi resping această ocrotire şi se irosesc pentru lu-
cruri mărunte, schimbând binecuvântările împărăteşti 
pe bunăstarea pământească trecătoare. Care va fi re-
zultatul? „Umblarea după lucrurile firii pământeşti, 
este moarte... este vrăjmăşie împotriva lui Dum-
nezeu...“ Şi această vrăjmăşie ia naştere în biserică.

Uneori prietenia cu lumea e văzută doar în faptul 
că o fată mireană prieteneşte cu un frate de-al nos-
tru ori invers. Acesta e cel mai vădit caz. Dar iată 
ce zice Dumnezeu bisericilor prin apostolul Iacov: 
„De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin 
oare din poftele voastre, care se luptă în mădulare-
le voastre?“ (4: 1). A fi un „diotref“, căutând să-ţi 
impui propria voinţă, a încuraja poftele îndestulă-
rii materiale — toate acestea sunt pofte ce luptă în 
mădularele noastre, despre care s-a spus: „Cereţi şi 
nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi 
în plăcerile voastre“ (4: 3). Dar mai sunt şi pofte de 
alt gen: de autoritate politică, de influenţă socială, 
de conducere înaltă. Ele sunt mult mai ademenitoare 
şi mai groaznice şi se nasc în rezultatul neascultării 
de Dumnezeu.

Domnul să ne binecuvânteze să conştientizăm 
profund că aceasta nu e calea noastră şi să conside-
răm o bogăţie de nepreţuit pentru noi descoperirile 
Lui, avantajul de a avea părtăşie cu El. Să ne de-
punem toate silinţele pentru a îndeplini lucrarea de 
zidire duhovnicească a Bisericii lui Dumnezeu cu 
sfinţenie, astfel şi sufletele noastre ni le vom duce 
la mântuire, şi slujba cu care ne-a însărcinat Dom-
nul o vom împlini bine. Dacă vom elabora planuri 
cu Capul Bisericii (cu Hristos), atunci le vom realiza 
neapărat cu biruinţă!

Să veghem şi să ocrotim biserica, pe care El 
a câştigat-o cu sângele Său sfânt! Să luptăm pentru 
cetăţile Dumnezeului nostru. Bisericile noastre sunt 
cetăţile Dumnezeului nostru, deşi sunt răzleţite prin 
toată lumea. Trăind sfânt şi ridicând spre cer mâini 
curate, fără mânie şi fără îndoială, să păstrăm moş-
tenirea lui Dumnezeu, iar Domnul ne va da neapă-
rat binecuvântări şi biruinţă şi ne va pregăti pentru 
venirea Sa. Amin.
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1.2. „Făgăduinţa de a fi o biserică de neînvins“*

„...Ca unii care murim, şi iată că trăim; ca nişte 
pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi“ (2 Cor. 6: 9).

Ce cuvinte minunate ne sunt lăsate în Sfânta Scriptură prin apostolul Pavel! Ce bucurie şi mângâiere 
emană ele pentru toţi cei care merg acum pe calea spinoasă, căci în ele se vădeşte restabilirea legăturii vii 
a bisericii din zilele noastre cu biserica din primele secole ale creştinismului. Şi această legătură ne este 
scumpă, fiindcă trăim şi noi în condiţii asemănătoare, de prigoane, şi se împlineşte şi în zilele noastre făgă-
duinţa lui Dumnezeu că Biserica lui Hristos nu poate fi biruită. „Ca unii care murim, şi iată că trăim“ — 
aşa spuneau apostolii. Şi spuneau aşa pentru că s-au convins în viaţa lor de puterea făgăduinţelor Domnului, 
care au o temelie tare, căci Domnul veghează asupra împlinirii lor.

Domnul Însuşi a mers pe calea necazurilor, pe calea crucii şi El Însuşi a poruncit tuturor celor care Îşi 
pun nădejdea în El şi celor însetaţi după viaţa veşnică să meargă pe urmele Lui: „Dacă voieşte cineva să 
vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze“ (Mat. 16: 24). Sunt credincioşi care 
Îl urmează pe Hristos fără să-şi fi luat crucea şi chiar se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos. În viaţa 
unor asemenea oameni nu se va împlini niciodată făgăduinţa de a fi de nebiruit şi mulţi dintre ei nu vor 
vedea niciodată viaţa veşnică. Dar, slavă Domnului nostru, astăzi o mulţime de copii ai Lui Îl urmează pe 
calea îngustă, pe calea lăsată tuturor sfinţilor: „în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe ne-
cazuri“ (Fapt. 14: 22). Nici în zilele prorocilor, nici în zilele apostolilor nimeni şi niciodată n-a căutat, nici 
nu şi-a creat artificial aceste necazuri; nu creează, nici nu caută nimeni lucrul acesta nici astăzi, fiindcă 
„nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag...“ (Efes. 5: 29). Şi Domnul ne-a 
preîntâmpinat de multele necazuri, prin care va trebui să intrăm în Împărăţia Lui, fiindcă ştia că aceste neca-
zuri vor fi după măsura neprihănirii noastre, a onestităţii, a dreptăţii, a predicării Evangheliei şi mântuirii. 
Astfel le răsplăteşte această lume celor care merg pe calea poruncilor Domnului.

Spre Împărăţia lui Dumnezeu nu există o altă cale, decât cea îngustă; nu există altă poartă, decât cea 
strâmtă; în schimb, asupra tuturor celor care merg pe această unică cale dreaptă se extinde, după cum ştim, 
făgăduinţa Domnului că atât biserica, cât şi fiece suflet mântuit în parte vor fi de neînfrânt.

„PORŢILE LOCUINŢEI MORŢILOR NU O VOR BIRUI“ Cândva Hristos a făgăduit: „...Voi 
      zidi Biserica Mea, şi porţile Locuin-
ţei morţilor nu o vor birui“ (Mat. 16: 18). Şi aceasta e una dintre cele mai mari făgăduinţe ale Mântuitoru-
lui. Însă cât de mult se rătăcesc astăzi cei care nu se află pe căile adevărului şi consideră că aceste cuvinte 
se referă şi la ei! Câte biserici sunt acum pe care nu Hristos le-a zidit! Adesea le formau puternicii lumii 
acesteia din cei excluşi din adunări din cauza abaterii lor de la adevăr. Din aceşti „lucrători“ potentaţii 
lumii făceau întemeietori ai comunităţilor. Pe o astfel de temelie păcătoasă se înfiinţau nu numai biserici, ci 
şi uniuni, alianţe. Anume despre asemenea oameni şi asociaţii Hristos a spus: „Orice răsad, pe care nu l-a 
sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină“ (Mat. 15: 13). Lucrul acesta se împlineşte deja acum 
şi se va sfârşi la venirea lui Hristos, când se vor trezi după uşă (Mat. 25: 10-11) mulţi nefericiţi, nesupuşi 
adevărului, dar care astăzi se consideră creştini. Acolo unde libertatea pentru firea pământească se cumpără 
cu preţul abaterii de la adevăr, oamenii mor din punct de vedere spiritual şi pierd viaţa veşnică.

BISERICI ZDROBITE Apostolul Iacov vorbea nu de la sine, ci prin Duhul lui Dumnezeu 
 când îi prevenea pe fraţi că cel ce întoarce pe unul care s-a abătut de 
la calea adevărului va mântui un suflet de la moarte (Iac. 5: 19, 20). Nu de o mică slăbiciune ori de greutăţi 
trecătoare îl va salva, ci „va mântui un suflet de la MOARTE“! Căci abaterea de la adevăr atrage după sine 
anume moartea şi îl lipseşte pe om de făgăduinţa de a fi de neînvins.

Oare nu despre aceasta ne mărturiseşte ruinarea religioasă pe care o vedem în jur, când, fiind sub protec-
ţia lumii acesteia şi având o strălucire exterioară, sunt descompuse şi învinse de „porţile locuinţei morţilor“ 
multe asociaţii religioase care n-au vrut să-I aparţină în întregime lui Hristos?!

Din istorie se ştie că în primele secole nordul Africii era populat de milioane de creştini, care căpătase-
ră mântuirea şi viaţa veşnică. Însă biserica s-a unit cu lumea şi a ajuns treptat într-o stare de plâns, fiind 
biruită de duşmanii lui Hristos. Biruită astfel, încât astăzi n-a rămas acolo, se pare, nici urmă de biserică. 
Acum acestea sunt cele mai pustiite regiuni în ce priveşte creştinismul. Şi exemple similare sunt multe.

Câte oraşe avem în care mai înainte sporea lucrarea lui Dumnezeu, iar acum e greu să găseşti acolo mar-
tori ai lui Hristos! Câţi creştini sunt care Îi slujeau cândva cu râvnă Domnului, iar acum slujesc potrivnicilor 

* „Foaia frăţească“, 1979, nr. 1
„Numai Hristos“, 2004, pp. 18-25
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lui Dumnezeu! Oare nu şi-au pierdut ei mântuirea?! Oare n-au fost învinşi de porţile locuinţei morţilor?! 
Oare nu le-a fost luată cununa?

Puterea de neînvins a bisericii se trage din provenienţa ei Dumnezeiască şi din apartenenţa exclusivă lui 
Hristos. Numai biserica zidită de Duhul Sfânt, care e formată din martori vii ai Numelui lui Hristos şi care, 
neţinând seama de împrejurări, merge fără abatere pe calea poruncilor Domnului, numai ea poate spune că 
Îi aparţine lui Hristos şi că la ea se referă cuvintele Lui: „Voi zidi Biserica Mea...“ Numai despre biserica ce 
I se supune doar Lui El poate spune: „Biserica Mea“ şi numai ea poate conta pe făgăduinţa minunată a lui 
Dumnezeu că porţile locuinţei morţilor nu o vor birui!

Mulţumim Domnului că i-a dăruit frăţietăţii noastre harul de a merge pe calea Lui şi, trecând prin sufe-
rinţe, să se asemuiască bisericii din timpul apostolilor. În tot ceea ce suferă astăzi frăţietatea noastră vedem 
cu adevărat mâna Domnului, e îndurarea Lui.

DOUĂ CĂI Ştiţi, dragi prieteni, că în ţara noastră paralel cu noi merge o frăţietate recunoscută  
 oficial de lume şi slujitorii ei de bază nu sunt expuşi persecuţiilor, fiindcă şi-au 
ales calea cea lată. Şi vom spune fără ocolişuri: calea care duce la pieire.

Conducătorii duhovniceşti ai acestei frăţietăţi ne învinuiesc că noi, chipurile, învăţăm că există două 
biserici: una mântuitoare şi alta nemântuitoare şi că noi ne aflăm în biserica mântuitoare, iar ei — în cea 
nemântuitoare. Să ne ferească Dumnezeu de această erezie. N-am spus aşa niciodată, nici n-am învăţat pe 
nimeni lucrul acesta, căci recunoaştem adânc că „nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care 
trebuie să fim mântuiţi“, în afară de Numele lui Isus Hristos (Fapt. 4: 12). Dar noi afirmăm că există două 
căi, al căror final este viaţa ori pieirea. Cei care merg pe calea îngustă vor moşteni viaţa veşnică, iar cei care 
merg pe calea cea lată vor moşteni pieirea. Aceste două căi nu se vor contopi niciodată. Şi cei ce merg pe 
calea lată nu vor putea să intre în viaţa veşnică. Hristos a zis: „Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci 
vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea“ (Luc. 13: 24). Aşa învăţa Domnul, aşa susţinem şi noi.

EXEMPLE DE CREDINCIOŞIE Şi aceşti oameni, denaturând Sfânta Scriptură, mai învaţă cum că
 însuşi Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să îndeplinim, în chesti-

unile credinţei, hotărârile lumii acesteia. Dar le spunem clar şi ferm şi celor care învaţă astfel, şi scumpilor 
noştri fraţi şi surori, împreună-lucrători pe calea adevărată, că în Sfânta Scriptură nu este nicăieri vreo 
chemare de felul acesta. Dimpotrivă, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că lumea, omenirea, care merge la 
pieire, nu acceptă adevărul Domnului şi se ridică împotriva a tot ce e sfânt şi că Împărăţia lui Dumnezeu 
a fost zidită aproape întotdeauna pe calea unei sfinte nesupuneri faţă de lume. Să ne amintim de moaşele 
Egiptului, de aceşti medici din negura vremurilor, care, prin credincioşia lor, pot să-i facă de ruşine astăzi pe 
mii de păstori recunoscuţi de puternicii lumii acesteia. Să-i facă de ruşine prin faptul că ele nu s-au temut de 
mânia împăratului şi, în pofida poruncii lui faraon, s-au supus lui Dumnezeu, procedând aşa cum le îndemna 
cugetul, şi Dumnezeu le-a binecuvântat, „le-a făcut case“. Şi doar trăiau în condiţiile genocidului în forma 
lui clasică, când erau omorâţi pruncii poporului lui Dumnezeu! Dar câţi prunci omorâţi din punct de vedere 
spiritual au la activul lor păstorii care, din frică de a-şi pierde propria bunăstare, i-au alungat din biserică!

Să ne amintim de Estera, care, văzând nenorocirea poporului său sortit pieirii, a spus: „...voi intra la 
împărat, în ciuda legii; şi, dacă va fi să pier, voi pieri“ (Est. 4: 16).

Să ne amintim de cei trei tineri care I-au rămas credincioşi lui Dumnezeu în perioada abaterii generale 
de la căile Lui şi care au spus: „Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins... 
Şi chiar de nu ne va scoate... nu ne vom închina chipului de aur...“ (Dan. 3: 17, 18).

Să ne amintim de apostoli, care, în pofida ameninţărilor şi interzicerilor, au mărturisit cu bărbăţie: „Tre-
buie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!“ (Fapt: 5: 29).

Aceasta este calea tuturor neprihăniţilor: atât a celor din Vechiul Testament, cât şi a celor nou-testamentali.

EPISTOLA CĂTRE ROMANI, CAPITOLUL 13  Cei care învaţă că biserica trebuie să se 
     supună hotărârilor lumeşti se bazează cel 
mai des pe capitolul 13 al epistolei către Romani. Citind cuvintele: „Oricine să fie supus stăpânirilor celor 
mai înalte“ (vers. 1), ei le tălmăcesc astfel de parcă ar fi scris: „Orice biserică să fie supusă stăpânirilor 
celor mai înalte“. Pe când aici este vorba de fiecare persoană în parte, care stă în faţa legii şi e chemată să 
nu comită nicio infracţiune ori vreo altă fărădelege. Nicăieri însă nu este scris că orice biserică trebuie să 
fie supusă stăpânirilor celor mai înalte, deoarece în viaţa duhovnicească biserica nu este subordonată lumii. 
Ea Îi aparţine lui Hristos şi se supune numai Lui. Şi acolo unde cezarul se amestecă în sfera care nu i-a 
fost încredinţată de Dumnezeu şi cere să i se dea şi ceea ce e a lui Dumnezeu, biserica adevărată rămâne 
neclintită şi dă dovadă de ascultare numai de Hristos.

„Stăpânirile au fost rânduite de Dumnezeu — spune apostolul — să pedepsească pe făcătorii de rele şi 
să laude pe cei ce fac bine“. Însă istoria şi Sfânta Scriptură sunt pline de exemple triste când stăpânirile 
foloseau sabia împotriva celor ce făceau binele. Astfel, „împăratul Irod a pus mâinile pe unii din Biserică, 
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pentru ca să-i chinuiască; şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan“ (Fapt. 12: 1, 2). Şi în asemenea con-
diţii de persecuţii a adevărului apostolii nu se temeau să rostească în rugăciunile lor numele prigonitorilor: 
„Într-adevăr, împotriva Robului Tău celui Sfânt, Isus... s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont...“ 
(Fapt. 4: 27). Apoi, în loc să se resemneze cu ameninţările acestora, ei se rugau ca Dumnezeu să le dea 
îndrăzneală pentru continuarea lucrării Lui sfinte. Şi însuşi apostolul Pavel, autorul acestui al 13-lea capitol 
către Romani, amintindu-şi de timpul când (fiind încă Saul) prigonea biserica lui Dumnezeu, nu recurge la 
făţărnicie, ci spune adevărul numindu-se stârpitură şi prigonitor (1 Cor. 15: 8, 9), deşi îi persecuta pe sfinţi 
cu putere şi învoire de la preoţii cei mai de seamă (Fapt. 26: 10-12).

Iată care e realitatea. Şi atunci de ce să denaturezi Scriptura spre propria-ţi pieire? De ce să-ţi cumperi 
izbăvirea de prigoane cu preţul pierderii vieţii veşnice şi să-i duci şi pe alţii pe această cale?

Astăzi neprietenii lucrării Domnului sunt deosebit de necruţători în lupta cu Biserica lui Hristos, pentru 
că ea nu acceptă conducerea lumească în chestiunile bisericeşti. Dar o foarte mare pagubă aduce lucrării lui 
Dumnezeu faptul că la acest amestec al celor din exterior în chestiunile bisericii contribuie slujitorii apostaţi, 
care merg pe calea cea lată.

Oare Hristos sau apostolii se conduceau în problemele credinţei şi ale predicării Evangheliei de anumite 
indicaţii ale celor din exterior? Ne putem oare imagina că Domnul nostru Isus Hristos, dându-le poruncă 
apostolilor, înainte de înălţarea Sa, să rămână în cetate până vor fi îmbrăcaţi cu putere de sus (Luc. 24: 49), 
le-ar fi spus totodată: „dar să nu faceţi lucrul acesta înainte de a fi primit învoire de la Irod“?! Însă în zilele 
noastre mulţi credincioşi, îndrumaţi de învăţăturile îndelungate ale slujitorilor apostaţi, s-au obişnuit atât de 
mult cu metodele de slujire avantajoase pentru firea pământească, încât nu-şi închipuie o altă viaţă.

Cum am putea admite gândul că apostolii au întocmit liste cu numele celor trei mii de suflete care s-au 
întors la Domnul în ziua Cincizecimii (Fapt. 2: 41) şi le-au trimis stăpânitorilor lumii acesteia pentru a pri-
mi permisiunea de a-i boteza?! Sau imaginaţi-vă că vestitorul Filip, ca răspuns la porunca Duhului Sfânt 
de a se duce să ajungă carul marelui demnitar etiopian, ar fi spus: „Aşteaptă să aflu dacă îmi va permite 
împuternicitul“! Ori, putea apostolul Petru, fiind trimis de Duhul Sfânt la sutaşul Corneliu (Fapt. 10: 20), să 
spună: „Nu este sectorul meu de activitate“?!

Cum am putea crede, scumpi fraţi şi surori, că apostolii, sosind la Ierusalim la soborul lor duhovnicesc, 
ar fi început să pună în discuţie problemele numai după ce ar fi primit de la stăpânitori permisiune la cere-
rea înaintată de ei în prealabil? Iar după încheierea lucrărilor consfătuirii frăţeşti s-ar fi ridicat cineva dintre 
apostoli şi ar fi dat citire unei scrisori de mulţumire către Irod pentru permisiunea de a se întruni? Ori că 
ar fi trimis stăpânitorilor epistolele scrise de ei către biserici pentru a fi puse de acord? Ar fi putut oare 
apostolii să spună după aceasta: „s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă...“? Oare nu par toate acestea un 
sacrilegiu? Nici pentru un minut nu ne putem imagina că apostolii Domnului s-ar fi încumetat să procedeze 
astfel. De ce atunci noi ne-am obişnuit atât de mult cu această stare de lucruri şi considerăm pe deplin ad-
misibil pentru biserica din zilele noastre un asemenea mod de viaţă, batjocoritor faţă de Dumnezeu?

Spre veşnicie nu este altă cale, decât cea îngustă. Şi slavă Domnului că mulţi copii ai Lui aleg anume 
această cale mulţumindu-I din adâncul inimii pentru toate greutăţile ei mântuitoare. Dacă nu sunt alte con-
diţii pentru a trăi după adevărul lui Hristos, dacă patria noastră pământească nu ne lasă decât prigoniri din 
pricina neprihănirii şi dacă Domnul ne conduce pe calea încercării credincioşiei noastre, ca să arate lumii 
(cu un asemenea preţ!) adevărata sfinţenie şi curăţie, atunci vom accepta cu bucurie această cale. Ne rugăm 
pentru întemniţaţi, mijlocim pentru cei persecutaţi şi vom face această lucrare cu o şi mai mare sârguinţă, 
fiindcă aceasta e o mărturie a credincioşiei noastre înaintea Domnului, o mărturie că facem ce este drept.

Când li se iau amprentele digitale întemniţaţilor şi întemniţatelor noastre, noi nu ne ruşinăm, pentru că pe 
ele sunt urmele credincioşiei, urmele faptelor bune, de iubire pentru aproapele. Şi, cu toate că unii dintre noi 
nu avem un alt stagiu, decât cel de închisoare, nici o altă cinste înaintea lumii, decât defăimările de pretutin-
deni, noi ştim că această înjosire, toate aceste necazuri se vor preface în mărgăritare ale credincioşiei noastre 
şi vor deveni mai scumpe decât aurul spre lauda, cinstea şi mărirea lui Dumnezeu la arătarea lui Isus Hristos.

Domnul îl cheamă pe această cale pe tot poporul Său. Pe cei ce se află în rătăcire El îi cheamă să se în-
toarcă prin pocăinţă pe calea îngustă şi, veghind, să aştepte venirea Domnului şi a Mântuitorului nostru. El să 
fie binecuvântarea noastră! Să fie preamărit şi în suferinţele noastre, fie prin viaţa, fie prin moartea noastră. 
Să ne păzească de orice rău şi să ne facă credincioşi Lui în toate, ca, ajungând în veşnicie, să putem spune:

„Doamne, Tu ai fost credincios făgăduinţelor Tale! Tu ai spus: porţile locuinţei morţilor nu vor birui bise-
rica şi aşa a fost. Ai spus că numai cei credincioşi vor moşteni făgăduinţele, că nu cel ce doar crede în Tine 
va trăi prin credinţă, ci «CEL NEPRIHĂNIT va trăi prin credinţa lui» (Hab. 2: 4). Şi noi, prin îndurarea Ta, 
am păstrat neprihănirea, iar Tu ai împlinit făgăduinţa Ta pentru noi, ne-ai făcut o Biserică de neînvins. Tu 
ai spus că poarta strâmtă şi calea îngustă duc la viaţa veşnică. Ne-am străduit să mergem pe această cale şi 
Tu ne-ai adus în Împărăţia Ta. Slavă, slavă Ţie, Doamne! Acum, cât mai suntem aici, pe pământ, Te rugăm să 
păstrezi frăţietatea noastră în curăţie şi să trimiţi trezire şi pocăinţă în inimile celor care se află pe căile aba-
terii şi merg pe calea cea lată fără să ia seama la cuvintele Tale. Pentru îndelunga Ta răbdare, pentru braţul 
Tău cel tare şi pentru iubirea Ta faţă de noi toţi — numai Ţie Îţi aducem laudă, cinste şi închinare! Amin“.
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F raţilor dragi! Doresc să-I aduc, împreună cu 
dumneavoastră, laudă şi mulţumire sinceră 

lui Dumnezeu că ne-a dăruit acest an minunat şi 
remarcabil. În toate Comunităţile regionale s-a săr-
bătorit solemn aniversarea a 40-a a trezirii duhov-
niceşti a frăţietăţii noastre!

Numai Domnul a putut să ne conducă şi ne-a 
condus, nevătămaţi, păstrând poporul Său pe această 

cale grea. Sfârşitul acestei mişcări ar fi putut veni 
în acelaşi an memorabil, 1961. Ne-am fi putut opri 
şi în anul 1962, când credincioşii sinceri, care pleda-
seră pentru adevăr, au fost aruncaţi în închisori. Dar 
iată că au trecut 40 de ani de luptă încordată. Slavă 
Domnului! El i-a păstrat pe fraţii care s-au consacrat 
de la început cu jertfire de sine cauzei de trezire. 
Iar tovarăşii de luptă, care au decedat în decursul 
acestor ani, au plecat la Domnul cu credincioşie 
în inimă şi cu rugăciune pentru scumpa frăţietate.

Ca împreună-lucrători ai lui Dumnezeu, ne-am 
străduit, în aceşti ani, să-I rămânem credincioşi 
Domnului, să nu ne acomodăm la împrejurări, să 
ne ţinem neclintit de calea îngustă, apărând cu toate 
eforturile slujirea independentă de lume.

Drept epigraf al Primei noastre Epistole au ser-
vit cuvintele Psalmului 119: „Este vremea ca Dom-
nul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta“ (vers. 126).

Când începuse mişcarea pentru curăţia bisericii, 
copiii sinceri ai lui Dumnezeu (atât din comunităţile 
înregistrate, cât şi din cele neînregistrate) înţelegeau 
bine că biserica nu se află în starea cuvenită şi are 
la activul ei atâtea fărădelegi conştiente, care Îl mâ-
nie pe Domnul, încât El poate începe, în orice clipă, 
judecata asupra poporului Său, ca în zilele lui Moise. 

„Şi Domnul a zis lui Moise: «Până când Mă va neso-
coti poporul acesta?... îl voi... nimici...»“ (Num. 14: 
11-12). Iată ce mânie a Domnului ne ameninţa! Iată 
de ce în timpul acela de mare răspundere trebuia să 
privim altfel la cele ce se întâmplă, să înţelegem tre-
cutul în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, să facem 
primii paşi în direcţia dreaptă. Domnul cerea de la 
noi nu doar recunoaşterea fărădelegilor, ci şi măsuri 
concrete de corectare, de înlăturare a lor. Trebuia să 
fie înlăturat tot ce Îl împiedica pe Domnul să lucreze 
cu putere în poporul Său. Noi ştiam că, de păcatele 
abaterii, ne putem elibera numai prin sângele lui Isus 
Hristos, vărsat pe Golgota. Iar el îşi începe acţiunea 
de curăţare numai după pocăinţa noastră.

Am amintit în repetate rânduri că nenorocirea 
principală, care se abătuse asupra frăţietăţii noastre, 
nu era închiderea şi confiscarea caselor de rugăciu-
ne, ci că Dumnezeu ne părăsise. El rămânea atot-
puternic (căci El este acelaşi în veci — Evr. 13: 8), 
însă nu în noi şi nu cu noi. Puterea Lui n-a secat, 
ci nelegiuirile noastre nu-I îngăduiau să Şi-o ma-
nifeste în mijlocul nostru (Is. 59: 1-2). Într-adevăr, 
noi (şi nu altcineva) am călcat legea lui Dumnezeu 
şi a venit vremea ca Domnul să lucreze. Iată la ce 
conştientizare adâncă ne-a adus El atunci. Noi înţe-
legeam că, dacă Dumnezeu nu ne va curăţa cu sân-
gele preacurat al Fiului Său de necredincioşia acu-
mulată în uniunile noastre în deceniile dezlănţuirii 
ateismului, dacă El, Atotmilostivul, nu ne va ierta 
păcatele grele, atunci vom pieri. Situaţia nu putea fi 
îndreptată cu niciun fel de eforturi omeneşti, oricât 
de extraordinare ar fi fost, cu niciun fel de îndru-
mări şi sfaturi ale teologilor, fie ei cei mai buni din 
întreaga lume. Domnul ne-a descoperit, prin Cuvân-
tul Său, adevărul nestrămutat: este un singur Jude-
cător preaînalt, este un singur Apărător, un singur 
Răscumpărător — Domnul Isus Hristos. Şi noi zi-
ceam atunci: „Iartă-ne, Atotmilostive! Este vremea 
ca Tu să lucrezi în mijlocul poporului Tău! A venit 
vremea să faci curăţarea inimilor noastre! Fără sân-
gele Tău, nici un suflet nu poate căpăta iertare“.

Iată de ce în una din primele epistole am scris:
„Avem nevoie de congres... nu pentru cuvântări 

pompoase, ci ca să se adune la el trimişii biserici-
lor — slava lui Hristos (2 Cor. 8: 23), să ia Cuvân-
tul lui Dumnezeu, să îngenuncheze înaintea Domnu-
lui şi să zică: «Iartă-ne, Dumnezeule atotmilostive! 
Tu vezi cât de rău e totul în slujirea noastră, căci 
mulţi slujitori s-au abătut de la poruncile Tale sfin-

Extrase din cuvântările la congres ale preşedintelui CB CEB — 
Ghennadi Konstantinovici KRIUCIKOV —

în anul aniversării a 40-a a trezirii duhovniceşti a frăţietăţii

Gh. K. Kriucikov
1.3. „Dumnezeu ne călăuzeşte pe calea cea dreaptă“
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te, iar noi am privit îndelung cu nepăsare şi acum 
suspină, din această cauză, poporul Tău. Dar am 
venit acuma la Tine, ajută-ne să luăm hotărâri în-
temeiate pe Cuvântul Tău şi insuflate de Duhul Tău 
Sfânt; trimite Duhul Sfânt pentru trezirea poporului 
Tău, ca să ajungem la curăţie şi unitate după Cu-
vântul Tău, ca noi şi poporul Tău să fim gata pen-
tru venirea Ta în curând — căci nimic întinat nu va 
intra la Tine!» (Apoc. 21: 27)“ [Extras din darea de 
seamă a Comitetului organizatoric, 22 septembrie 1962].

Scumpi prieteni! Repet: esenţa trezirii duhov-
niceşti constă în întoarcerea lui Dumnezeu în ta-
băra poporului Său, în înlăturarea despărţirii de 
Dumnezeu, despărţire provocată de abaterea de la 
adevăr, ca să înceapă unitatea mult dorită cu Dum-
nezeu şi cu Duhul Sfânt, ca puterea Domnului să 
rămână în noi, fiindcă, numai cu Dumnezeu, putem 
învinge frica lăuntrică şi atacurile din exterior ale 
potentaţilor acestei lumi.

Expediind prima petiţie, în care ceream permi-
siunea pentru convocarea congresului bisericii CEB, 
nu ne văitam, nici nu ne plângeam împotriva pri-
gonitorilor. Cine sunt ei înaintea lui Dumnezeu?! 
Totuşi de ce El le-a îngăduit să doboare biserica? 
Pentru că noi Îi fuseserăm necredincioşi şi nu ne 
pocăiam! Dar când ne pocăim, atunci orice armă 
îndreptată împotriva bisericii este fără putere.

Dorinţa inimii noastre era să scoatem biserica din 
robia înjositoare, la care o supusese lumea. Când a în-
ceput mişcarea de trezire, am devenit nebuni pentru 
Hristos (1 Cor. 4: 10) şi ne-am pus pe deplin nădej-
dea în Numele lui Dumnezeu şi în biruinţa Lui. Căci 
El a spus: „Iată că v-am dat putere să călcaţi peste 
şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjma-
şului: şi nimic nu vă va putea vătăma“ (Luc. 10: 19).

„Doamne, dă-ne puterea Ta şi fii cu noi, după 
cum ai făgăduit — ne rugam atunci cu duhul zdro-
bit. — Ne plânge inima că este călcată în picioare 
via Ta preaiubită, că slujitorii au pornit pe calea 
abaterii de la adevăr şi, prin păcate grave, Te-au dat 
afară din biserici! Suntem adânc încredinţaţi că vei 
împărţi cândva sfinţilor Împărăţia Ta în cer. Însă Tu 
eşti Dumnezeu nu numai în cer. Tu poţi fi şi aici cu 
atotputernicia Ta, în inima fiecăruia! Doamne, vrem 
să vedem minunea îndurării Tale în zilele noastre! 
Poate că va fi nevoie să mergem la închisoare ori să 
ne dăm viaţa, dar, orice s-ar întâmpla, începe, Doam-
ne, să lucrezi în poporul Tău! Ne cerem iertare de la 
Tine, cerem îndurare, căci nu mai putem trăi altfel! 
Despărţiţi de Tine, nu putem face nimic. Fie şi din 
închisoare, dar vrem să vedem biruinţa Ta. Lucrează 
Tu, pentru că Tu eşti atotputernic! Noi Te-am limitat 
cu necredinţa noastră şi cu mintea noastră înapoiată...“ 
Astfel ne prosternam atunci în rugăciuni şi Domnul 
a făcut o mare lucrare, de care ne bucurăm toţi.

În 1961, când am început să mijlocim pentru 
convocarea congresului bisericii CEB, cei din ex-

terior au înţeles că vor fi nevoiţi să permită orga-
nizarea lui (el nu fusese deja aproape 40 de ani!). 
Atunci CC al PCUS a luat hotărârea:

„Pentru intensificarea muncii de curmare a ac-
tivităţii ilegale a uniunilor baptiste şi a altor uni-
uni religioase, pentru a-i lipsi pe rascolnici de în-
crederea şi de susţinerea uniunilor religioase ale 
CEB — ei să fie izolaţi de masele credincioşilor. 
În acest scop, CC al PCUS a permis Consiliului 
Afacerilor Religioase de pe lângă Sovietul Miniştri-
lor al URSS să dea consimţământul său Consiliu-
lui Unional al Creştinilor Evanghelici Baptişti de 
a organiza, anul curent, la Moscova, o Consfătuire 
a reprezentanţilor credincioşilor, care va îndeplini 
funcţiile congresului bisericii. [...] Până la un mo-
ment dat, toată munca de organizare a consfătuirii 
trebuie să se înfăptuiască în taină, pentru a nu fi 
provocată activitatea elementelor instigatoare. Până 
la consfătuire, nimeni nu trebuie să ştie despre ca-
racterul ei mai mult decât ceea ce va fi expus în 
scrisoarea VSEHB către prezbiterii superiori»“.

Mulţi dintre cei ce mijloceau pentru convocarea 
congresului fuseseră băgaţi în închisori, iar VSEHB, 
în 1963, a fost însărcinat să ţină o consfătuire care 
a îndeplinit funcţia de congres. Avem un document, 
datat din 27 septembrie 1963, care mărturiseşte cum 
îşi pregătea, de exemplu, Ucraina delegaţii la congres:

„Concomitent trimit lista delegaţilor (în număr de 
98 de pers.) recomandaţi de prezbiterul sup. al CEB 
din Ucraina pentru consfătuirea uniunii religioase 
a CEB, listă coordonată cu Comitetul Securităţii 
de Stat de pe lângă Sovietul Miniştrilor al RSSU.

Rugăm Consiliul Afacerilor Religioase să sanc-
ţioneze această listă şi să aprobe alegerea persoa-
nelor indicate în ea“.

Ce realitate îngrozitoare! Fiecare delegat a fost pus 
de acord şi a fost aprobat, în primul rând, de puterile 
ce luptă cu Hristos şi cu Biserica Lui, iar congresul 
a fost organizat cu scopul de a se pune capăt trezirii 
începute de Domnul în ţara noastră în anul 1961.

Au trecut deja 40 de ani. În decursul acestor 
ani am căpătat o mulţime de dovezi clare şi exacte 
privind activitatea VSEHB. Toţi slujitorii Consiliului 
Bisericilor am ajuns la părerea unanimă: uniunea 
oficială a CEB merge astăzi pe o cale mai lar-
gă decât mai înainte şi aceasta e tot aceeaşi cale 
a apostaziei, cale ce duce la pieire.

Din lipsă de timp nu avem posibilitate să pre-
zentăm mulţimea de dovezi foarte importante ale 
celor spuse mai sus. Dar ceea ce declară ei astăzi 
de la amvoane şi în publicaţiile lor mărturiseşte, 
o dată în plus, că ei ştiu că se află pe o cale greşi-
tă, totuşi nu vor s-o părăsească.

Voi cita afirmaţiile unui evanghelist renumit din 
zilele noastre, rostite în aprilie anul 2001 la Mosco-
va în faţa unui auditoriu de circa o mie de persoane 
la o conferinţă a misionarilor (la ea au fost prezenţi 
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conducătorii tuturor uniunilor în care s-a divizat 
cândva VSEHB) şi tipărite în revista „Христианское 
слово“ („Cuvântul creştin“), 2001, nr. 1 (103), p. 11:

„Trebuie să înţelegem experienţa Bisericii trecu-
te prin suferinţe. Pentru ce au suferit creştinii seco-
lului al XX-lea? În timpul persecuţiilor din URSS se 
auzeau diferite păreri. Unii spuneau că credincioşii 
sunt supuşi represiunilor şi îndură suferinţe din ca-
uza neastâmpărării lor. Alţii susţineau: calea spre 
cer duce numai prin închisori şi lagăre. Pentru ce 
au suferit totuşi creştinii? Pentru libertatea vestirii 
Evangheliei? Pentru libertatea de conştiinţă? Pentru 
curăţia Bisericii? Pentru libertatea educării copiilor 
în duhul creştinismului? Pentru neamestecul statului 
în viaţa Bisericii? Şi ce urmări au avut suferinţe-
le în viaţa Bisericii? Contribuie oare suferinţele la 
creşterea, la maturizarea şi la curăţia Bisericii sau 
duc la sectarism, la izolaţionism?...“

După cum vedem, abia peste 40 de ani se recu-
noaşte existenţa suferinţelor bisericii în ţara noastră! 
Da, în anii de persecuţii cei din jur interpretau în 
mod felurit suferinţele credincioşilor, se auzeau di-
verse opinii. Însă cel care are auz duhovnicesc va 
deosebi glasul lui Dumnezeu de alte glasuri şi va 
auzi ce zice bisericilor Duhul. Ar fi trebuit nu să se 
pună întrebări enumerându-se adevăratele motive ale 
suferinţelor poporului Domnului, ci să se recunoas-
că deschis: da, au suferit pentru curăţia bisericii, 
pentru libertatea conştiinţei şi a vestirii Evangheliei, 
pentru libertatea educării copiilor în duh creştinesc 
şi pentru neamestecul lumii în viaţa internă a bise-
ricii! Iată din ce motive s-au abătut asupra noastră 
suferinţele! Şi slavă Domnului că pe această cale 
au fost obţinute, prin puterea şi îndurarea lui Dum-
nezeu, binecuvântări mari, şi nu doar anularea silită 
a directivelor antievanghelice.

Este în această cuvântare şi o mărturisire destul 
de importantă:

„Trebuie să facem de asemenea analiza acelor 
file ale istoriei Bisericii, pe care nu poţi să ţi le 
aminteşti fără ruşine şi cutremur...“

Deci, fără ruşine şi cutremur pentru necredin-
cioşia faţă de Dumnezeu şi pentru trădarea aproa-
pelui, e imposibil a ne aminti trecutul. În aseme-
nea caz trebuie să vină la Dumnezeu cu pocăinţă. 
Trebuie să-şi aducă aminte de unde au căzut, să se 
pocăiască pentru abaterea de la principiile evanghe-
lice, pentru denunţuri, pentru complicitatea la per-
secutarea celor credincioşi şi să aştepte îndurare de 
la Domnul. Dar, cu regret, asemenea sfaturi n-au 
răsunat la conferinţă, deşi, în faţa auditoriului, au 
fost enumerate faptele ruşinoase ale slujitorilor apo-
staţi, fapte, pe care, după cum s-a spus, „nu poţi să 
ţi le aminteşti fără ruşine şi cutremur“, şi anume:

„Accesul celor din afară la cele mai mari taine 
ale bisericii; denunţurile slujitorilor de bază împo-
triva creştinilor activi; interzicerile de a-i aduce pe 
copii la adunările creştine; «Directivele...» (1959); 

«Regulamentul...» (1959); interzicerile de a chema la 
pocăinţă în timpul predicii — toate aceste acţiuni şi 
altele, nu mai puţin deplorabile, sunt o parte inte-
grantă a vieţii Bisericii din Rusia. Istoria nu poate 
fi scrisă din nou. Din istorie trebuie numai să tra-
gem învăţăminte. Să ne dea Dumnezeu înţelepciune 
şi smerenie să tragem învăţămintele necesare pentru 
vremurile viitoare!“

Ce înseamnă „accesul celor din exterior la cele 
mai mari taine ale bisericii“? Înseamnă a le îngă-
dui ateilor s-o facă pe stăpânii în sanctuarul lui 
Dumnezeu, unde nu trebuie să calce piciorul celor 
neconsacraţi pentru slujbă.

Ce sunt denunţurile? Anume ele şi sunt trădarea. 
Şi erau trădaţi nu numai slujitorii credincioşi din bise-
ricile neînregistrate, ci şi toţi creştinii activi. Slujitorii 
multor biserici oficiale, adică lucrătorii de bază, erau 
denunţători şi, ca rezultat, credincioşii sinceri, pe care 
ei îi denunţau, erau aruncaţi în închisori, omorâţi.

Ce trebuia să facă în timpul acela cei temători de 
Dumnezeu?! A accepta denunţarea înseamnă a muri 
din punct de vedere spiritual, a n-o accepta înseamnă 
a merge la închisoare, a se osândi la moarte. Conform 
hotărârii guvernanţilor din timpul acela, toată activi-
tatea religioasă a bisericii CEB trebuia redusă la zero.

Nu-i vom judeca pe cei din afară, nu ne este 
dat un asemenea drept. Trebuie să-i judecăm pe cei 
dinăuntru, să-i judecăm pe cei care, numindu-se 
fraţi, au acceptat colaborarea cu lumea. Oare mâna 
Domnului este prea scurtă ca să mântuiască? Oare 
urechea Lui este prea tare ca să audă?! Nu. Ci ne-
legiuirile, trădarea şi denunţurile au pus un zid de 
despărţire între noi şi Dumnezeu. Însă despre aceas-
tă despărţire nu s-a vorbit la conferinţa menţionată 
anterior, nu s-a amintit această criză. Unii mureau 
în camerele de tortură, dar îşi mântuiau duhul, iar 
alţii rămâneau în viaţă cu preţul lepădării de ade-
văr, dar piereau pe vecie.

Unica ieşire din situaţie era pocăinţa, recunoaş-
terea că este vremea ca Dumnezeu să lucreze, întru-
cât legea Lui este călcată. Ar fi trebuit să strige în 
rugăciune: „Iartă-ne şi vino iarăşi la noi cu puterea 
Ta! Umple-ne de harul Tău şi începe-Ţi lucrarea!“

„Istoria ne va spune cândva adevărul“ — 
fac bilanţul activiştii contemporani. Dar oare as-
tăzi nu ne este dat să cunoaştem adevărul? Astăzi 
nu este printre noi Cel care a spus: „Eu sunt calea, 
adevărul şi viaţa“ (Ioan 14: 6)? Numai în Hristos şi 
în Cuvântul Lui găsim răspunsuri la toate întrebările 
şi cei care Îl iubesc pe Domnul nu vor rămâne în în-
tuneric, pentru că Hristos îi luminează (Efes. 5: 14)!

„Istoria recunoaşte numai adevărul...“ — procla-
mă de la amvoane teologii contemporani. Ba nu! În 
istorie nu este adevăr! Dacă am dispune de o istorie 
veridică, atunci am şti că cei care au adus ateismul 
în ţara noastră erau conduşi de puterile satanice şi, 
pentru a ademeni poporul, pentru ca ideile ateiste 
să fie mai atrăgătoare, au dorit să adauge la ateism 
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comunele de muncă colectivă ale primilor creştini, 
când toţi ar avea totul în comun. Noi am trăit în 
această nebunie. Şi anume slujitorii, acceptând aces-
te idei, le propuneau ca model şi le introduceau în 
viaţa bisericilor.

Unii se indignează astăzi: „La ce bun să răs-
colim trecutul? Trebuie să iertăm...“ Voi aminti 
un adevăr veşnic: păcatele omului, şi cu atât mai 
mult ale slujitorului, nu sunt iertate doar ca urmare 
a trecerii anilor, nu se şterg în urma uitării noastre, 
nu dispar de la sine. Păcatele fac o lucrare distrugă-
toare şi satana le va folosi ca pârghie pentru a duce 
sufletul la pieire. Domnul ne învaţă că păcatele duc 
la moarte: „Pofta, când a zămislit, dă naştere păca-
tului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea“ (Iac. 
1: 15). Trădarea e un păcat şi oricine e vinovat de el 
este osândit la moarte. Totuşi păcatele pot fi şterse. 
Cu ce? Cu sângele de pe Golgota! Cum? Cu condi-
ţia pocăinţei noastre. Altă cale nu există. Cel care 
evită calea pocăinţei şi continuă să meargă pe calea 
cea largă va ajunge neapărat la pieire.

E semnificativ, în această privinţă, un tractat, 
editat cu ocazia aniversării a 40-a a trezirii frăţie-
tăţii noastre, semnat de un autor necunoscut pentru 
mine. Unul dintre punctele acestui tractat spune că 
noi (Consiliul Bisericilor) ne străduim să-i ţinem pe 
membrii bisericii „în frică de venirea lui Hristos“.

Ce e condamnabil aici? De ce să nu ne temem de 
ecumenism, de pecete, de autorizare, de legătura cu 
cei din exterior?! Însă după părerea acestor oameni, 
care nu cunosc adevărul, nu trebuie să ne temem de 
păcat, nu trebuie să ne ferim de prietenia cu lumea, 
se poate să trădăm, să nu-L urmăm în toate pe Hris-
tos, să nu împlinim poruncile Lui — într-un cuvânt, 
trebuie să ne desfătăm de viaţă după bunul plac.

În tractat mai este şi un asemenea punct:
„Consiliul Bisericilor nu le îngăduie în niciun 

caz adepţilor săi să întreţină relaţii cu autonomii 
şi cu VSEHB, ca să nu se molipsească de la ei de 
duhul liberalismului“.

Da, pe calea largă te poţi molipsi de duhul li-
beralismului. Anume acest duh domneşte acolo în 
toată puterea. Iar unde e Duhul Domnului, acolo 
e sfinţenie! Unde e Duhul Domnului, acolo e liber-
tate (2 Cor. 3: 17), dar e libertatea lui Hristos.

Un duh liberal apăruse în poporul Israel când 
Moise primea tablele legământului şi s-a aflat 40 de 
zile pe muntele Sinai. În timpul acela poporul juca 
volnic în jurul viţelului de aur. Coborându-se de pe 
munte, Moise a zis: „Strigătul acesta nu-i nici stri-
găt de biruitori, nici strigăt de biruiţi; ce aud eu, 
este glasul unor oameni care cântă!“ (Exod. 32: 18).

La fel şi în zilele noastre: dănţuirea şi jocurile, 
neplăcute lui Dumnezeu, vor fi luate de cei influ-
enţaţi de duhul liberal drept o acţiune a Duhului 
Sfânt. Desigur, sunt printre mulţimea creştinilor de 
azi suflete sincere, însă direcţia generală a majorită-
ţii în viaţa spirituală este nebunia Laodiceii.

Doresc să vă îndrept atenţia spre încă o împre-
jurare. Voi citi mărturia locţiitorului preşedintelui 
Uniunii CEB din Rusia. Un corespondent l-a între-
bat care e atitudinea dumnealui faţă de noua lege 
cu privire la libertatea conştiinţei şi iată răspunsul:

„...Legea îngăduie asociaţiilor să activeze fără 
autorizarea lor ca persoană juridică şi, în ase-
menea caz, ele ies de sub controlul statului şi 
nu au niciun fel de limite în activitatea lor“ (Ziarul 
„НГ—Религии“, 22.08.2001).

Scumpi prieteni! Acest răspuns are pecetea unui 
adevărat denunţ, întrucât în el se afirmă că, dacă 
adunarea există fără autorizare, ea iese de sub con-
trolul de stat şi nu are nicio limită în activitatea sa. 
Traducând într-o limbă clară, lucrul acesta poate 
însemna că biserica trebuie să fie sub conducerea 
lumii. Dar în asemenea caz ea rămâne fără Hristos! 
Căci, dacă ne predăm sufletele şi cauza bisericii în 
mâinile lumii acesteia, Domnul nu va rămâne în ta-
băra poporului Său, nu va alege din mijlocul nostru 
slujitori, nu ne va umple cu Duhul Sfânt, nu ne va 
trimite descoperirile Sale. Trebuie să ne dăm seama 
bine de adevărul acesta. Domnul nu poate îngădui 
un rival alături de Mireasa Sa: pe satana, pe anti-
hristul, lumea — oricine ar fi: „...Duhul, pe care 
L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu 
gelozie pentru Sine. Suflete preacurvare! Nu ştiţi 
că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu?“ 
(Iac. 4: 5, 4)?!

Fraţilor! Noi suntem slujitori, suntem păstori! 
Cineva ar putea spune: „Ce avem noi cu ceilalţi? 
«Sunt eu păzitorul fratelui meu?»“ (Gen. 4: 9). Da, 
fraţilor, suntem păzitori. Domnul ne-a pus să fim 
străjeri în casa Lui. Noi trebuie să ocrotim biseri-
ca de subminări, de învăţături false, de erezii, de 
păcatul lăuntric. Datoria noastră e să păzim şi să 
aducem lui Dumnezeu nevătămate şi sufletele noas-
tre, şi pe ale celor care ne-au fost încredinţaţi. Noi 
suntem puşi pe zidurile înalte ale cetăţii lui Dum-
nezeu, ca să avem un orizont mai larg, să vedem 
mai departe; ca să vedem, de exemplu, cum au luat 
naştere legăturile ecumenice ale frăţietăţii CEB.

Vreau să compar adunarea noastră cu o altă 
adunare, la care au fost prezente cinuri înalte şi s-au 
înălţat rugăciuni solemne. Voi da citire unui docu-
ment, datat din 11 ianuarie 1978:

„În ultimul timp VSEHB, în primul trimestru 
al fiecărui an, ţine adunări ecumenice de rugă-
ciune invitând reprezentanţi ai altor biserici din 
or. Moscova, precum şi ai diferitelor ambasade la 
Moscova... 

VSEHB consideră binevenit să invite la serviciul 
divin ecumenic următorii reprezentanţi: 

1. BOR (Biserica Ortodoxă Rusă) — 3 pers. 
2. Secta religioasă de rit vechi — 1 pers. 
3. Catolici    — 1 pers. 
4.  Adventişti    — 1 pers. 
5.  Reprezentanţi ai presei şi ai radioului — 4-5 pers. 
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6. Ambasadorul Liberiei
7. Capelanul american, M. Spengler, şi, la apre-

cierea dumnealui, reprezentanţi ai ambasadelor de 
la Moscova“.

Iată ce scriu conducătorii acestei uniuni! Oare 
Duhul lui Dumnezeu îi îndeamnă să participe la 
o astfel de slujbă? Ce fel de rugăciune pot ei să 
înalţe? Şi va fi ea plăcută lui Dumnezeu? E de 
ajuns un singur pas de felul acesta şi vom pierde 
independenţa împreună cu toată frăţietatea pentru 
totdeauna. E de ajuns numai un document de aces-
ta, numai o intenţie de a avea asemenea întâlniri 
şi ne vom despărţi pentru totdeauna de Dumnezeu.

Fraţilor, noi trebuie să cunoaştem mai multe de-
cât diplomaţii şi decât oricare alţi activişti lumeşti, 
pentru că Hristos e mai mare decât toţi politicienii 
lumii la un loc. Pe baza Scripturii, trebuie să ne 
argumentăm poziţiile în mod clar, calificat, corect 
din punct de vedere biblic. Dacă m-am dus împre-
ună cu diplomaţii la o asemenea întrunire, atunci 
statul nostru, puterea politică şi securitatea sunt în 
drept să mă întrebe ce am discutat noi şi pentru 
ce ne-am rugat. (Căci diplomaţii şi preoţii-capelani 
sunt reprezentanţii unui stat străin, agenţii organelor 
de securitate ale acelui stat.) După un raport amă-
nunţit înaintea lucrătorului serviciilor secrete despre 
toate şi despre toţi, eu voi ieşi de acolo un trădător. 
Şi ferice de mine dacă voi izbuti să mă pocăiesc. 

Am acasă un teanc de propuneri cu salvconduct* 
de a vizita Consiliul pentru Culte, Duma, forumuri, 
conferinţe religioase şi nereligioase: „Vă invităm să 
discutăm împreună cum să lucrăm asupra renaşterii 
spirituale a Rusiei“. Renaşterea spirituală e atunci 
când un om se naşte din nou. Dar „spirituală“ în 
sensul culturii — e de la lumea aceasta. Arta e de 
la ispititorul. Unde vom merge acceptând asemenea 
întâlniri? La televiziune. Acolo ne vom ocupa de 
renaşterea Rusiei?!

Dumnezeu ne naşte din nou din Duhul Sfânt 
pe câte unul, când primim Cuvântul Lui, când ne 
pocăim. Fraţilor, noi trebuie să ştim foarte multe ca 
să înţelegem în ce foc infernal ne atrag ei. Dacă ne 
vom duce acolo — ne vom face scrum. De mers, 
trebuie să mergem, fie şi în focul încercărilor, dar 
numai la chemarea Domnului.

Încă în 1947 Consiliul Afacerilor Religioa-
se a trimis la Sovietul Miniştrilor al Uniunii 
RSS următorul document. (Voi aminti că în anii 
1944-1945 uniunile noastre creştine — baptistă, 
evanghelică, iar apoi şi cea penticostală — au fost 
unite în mod intenţionat pentru intensificarea con-
tradicţiilor lăuntrice, precum şi pentru ca toţi să fie 
ţinuţi sub control.) Citesc textul:

„În legătură cu faptul că în provincii un şir 
întreg de biserici şi de slujitori ai cultului creştin 
evanghelico-baptist şi-au trasat ca una dintre cele 

* Salvconduct — Aici: garanţie că nu va fi arestat.

mai importante sarcini în activitatea lor religioasă 
înrolarea a noi membri... Consiliul Unional [adică 
VSEHB-ul. — Nota red.] îşi propune a se adresa 
către biserici cu o scrisoare specială, care ar con-
damna o asemenea activitate. În proiectul acestei 
scrisori este supusă criticii şi munca de atragere 
specială în sectă a copiilor şi a tineretului [...]. În 
scrisoare se indică direct necesitatea de a concentra 
atenţia tineretului, întâi de toate, asupra învăţăturii 
şi de a fi botezate numai persoanele care au ajuns 
la majorat. [...]

Consiliul Afacerilor Religioase de pe lân-
gă Sovietul Miniştrilor al URSS susţine iniţiati-
va VSEHB-ului de a expedia în 3 mii de biserici 
autorizate ale CEB o scrisoare specială cu apelul 
de a înceta goana după mărirea numărului noilor 
membri şi consideră util a tipări această scrisoare 
la tipografie cu un tiraj de 10.000 de exemplare. [...]

Cer indicaţiile dumneavoastră“.
Sovietul Miniştrilor a răspuns:
„Expedierea scrisorii în toate colţurile e o ches-

tiune îndoielnică, poate duce la rezultate contrare“.
În continuare întreabă: „Ce măsuri se iau ca 

baptiştii să nu treacă limita?“ Adică se pune întreba-
rea concretă: cum să fie oprită creşterea bisericilor? 
Ele apăreau în mod spontan, mai ales pe teritoriul 
cotropit al Ucrainei (unde ulterior a crescut cel mai 
mult numărul bisericilor înregistrate). Ateii au vrut 
să ia imediat sub control toate aceste comunităţi.

De ce vorbesc despre aceste lucruri? Voi aminti 
ceea ce am mai spus în repetate rânduri: e o gre-
şeală a crede că toate nenorocirile poporului lui 
Dumnezeu au început cu publicarea „Regula-
mentului“ şi a „Directivelor“ în 1960. Slujitorii 
superiori au căzut în dependenţă de organele de 
stat nu începând din anii ’60, ci de la începutul 
secolului!

Deja în anul 1905, la Petersburg, fraţii uniunii, 
încă nedespărţite pe atunci, au înfiinţat primul par-
tid politic. Pe documentele privind înfiinţarea aces-
tui partid stăteau semnăturile fraţilor respectabili. 
Partidul creştin nou-format a existat puţin, dar tre-
buie să ştim că atragerea slujitorilor în viaţa politică 
şi socială ne lipseşte de călăuzirea lui Dumnezeu, 
ne lipseşte de harul lui Dumnezeu. O asemenea 
atragere e o ademenire la păcat.

Stăpânitorul lumii acesteia, satana, îşi face lucra-
rea cu multă iscusinţă. Dacă cei consacraţi lui Dum-
nezeu se pasionează de partidele politice şi sociale, 
atunci trebuie să ţinem minte că „fiii veacului aces-
tuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii 
luminii“ (Luc. 16: 8). Ei vor stăpâni şi vor domina. 
Iar slujitorii vor fi nevoiţi să li se supună fără obiecţii.

Iată ce scriau fraţii conducători ai uniunilor pre-
cedente în documentele lor către deţinătorii puterii:

„E evident că congresele locale ale creştinilor 
evanghelici sunt o oglindire a Congreselor Uniona-
le. Ultimele două Congrese Unionale ale creştinilor 
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evanghelici — al IX-lea şi al X-lea din anii 1923 şi 
1926 — şi-au desfăşurat lucrările după programul 
aprobat din timp de organele centrale. Deşi creşti-
nii evanghelici sunt, după convingerile lor, cetăţeni 
pe deplin loiali ai Puterii Sovietice, [...] totuşi au 
fost nevoiţi, din anumite motive, să pună în dezba-
tere la Congresele Unionale atitudinea lor faţă de 
Statul Sovietic şi de serviciul militar, cu toate că 
această întrebare are şi caracter politic. [...]“

Însă Domnul nostru ne preîntâmpină cu stric-
teţe: „...Să vă păziţi bine de aluatul Fariseilor şi de 
aluatul lui Irod!“ (Marc. 8: 15). Oamenii se apropi-
au de Hristos cu probleme sociale: „«Învăţătorule, 
spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea 
noastră». «Omule», i-a răspuns Isus, «cine M-a pus 
pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?»“ (Luc. 
12: 13-14). Dumnezeu eliberează inima omului pen-
tru viaţa veşnică, spre o veşnică ascultare de El, şi 
nu pentru existenţa trecătoare.

Apropo, cu pasiunea pentru politică satana L-a 
ispitit, în primul rând, pe Isus Hristos. Arătându-I 
toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor, el a zis: 
„Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei 
arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie“ 
(Mat. 4: 9). S-ar părea: cu ce succes s-ar fi putut 
evangheliza lumea dacă Hristos ar fi devenit Împă-
ratul tuturor împărăţiilor pământului! Atunci ar fi pu-
tut să se pună în funcţiune toată mass-media, forţa 
puterii de stat şi să se aducă la ascultarea credinţei 
toate ţările lumii! Dar Hristos a respins această cale 
şi a ales calea ascultării de Tatăl ceresc! El a mers 

la Golgota şi Şi-a vărsat sângele preacurat, prin care 
capătă mântuire orice credincios. De n-ar fi respins 
Isus ispita slăvii şi a politizării, de-ar fi acceptat pro-
punerea satanei, n-ar fi fost adusă jertfa de răscum-
părare a Mântuitorului pentru noi şi El S-ar fi aflat 
sub stăpânirea celuia căruia i S-ar fi închinat. După 
ispita, la prima vedere uşoară, a slăvii, a aprecierii 
unanime, a posibilităţii de a căpăta toate împărăţiile 
lumii, se ascunde dezonoarea, dar principalul — piei-
rea. Căci, propunând: „Veţi fi ca Dumnezeu“, diavo-
lul, de fapt, plănuieşte moartea (Gen. 2: 17)!

Fraţilor, trebuie să ne cercetăm cu rugăciune: 
am îndeplinit oare toate însărcinările primite de la 
Domnul? Ştim că învăţătura lui Dumnezeu preve-
de întotdeauna numai biruinţa. Domnul le-a spus 
ucenicilor Săi: „Iată că v-am dat putere să călcaţi 
peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea 
vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma“ (Luc. 
10: 19). Nu ne va putea vătăma dacă călcăm cu 
o inimă curată, cu credinţă şi în conformitate cu 
voia Domnului! Respectând aceste condiţii, vom in-
tra neapărat în legitatea lui Dumnezeu, cu privire la 
noi se va împlini făgăduinţa Lui: „Iată că Eu sunt 
cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului“! Iar 
când suntem cu El, nimeni nu ne va putea birui!

Să ţinem minte: Dumnezeu le dă ajutor sfinţilor 
Săi potrivit cu atotputernicia Sa. Dacă neprietenii 
ne vor impune un război mic, vom obţine o biruinţă 
mică, dar o vom obţine neapărat. Iar dacă ne vor 
impune un război mare, mondial, universal — vom 

Congresul UIB CEB, or. Tula, 2001. Cuvânt de zidire ţine Gh. K. Kriucikov
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obţine cu Hristos o biruinţă mare, căci aşa ne-a fă-
găduit Dumnezeu! Trebuie să ne supunem Căpete-
niei în poruncile, rânduielile şi legile Lui concrete, 
iar Dumnezeu îi va asigura poporului Său biruinţa!

Astăzi a devenit la modă noţiunea de toleranţă. 
Se stimulează pe toate căile îngăduinţa faţă de con-
cepţiile, de faptele nedrepte, de un mod de viaţă stră-
in, de vreo învăţătură străină, de orânduirea biseri-
cească străină. Domnul însă ne-a poruncit să nu fim 
îngăduitori faţă de păcat. Acolo unde domneşte pă-
catul în biserică, Dumnezeu a orânduit o altă formă 
de relaţii: sfătuirea, mustrarea, iar apoi — separarea. 
Aceasta este o poruncă sfântă: dacă nu va asculta 
de biserică, care se conduce de adevăr, „să fie pen-
tru tine ca un păgân şi ca un vameş“ (Mat. 18: 17). 
Când în biserică a căzut cineva în păcat şi nu se 
pocăieşte, Cuvântul lui Dumnezeu ne porunceşte: 
„Daţi afară dar din mijlocul vostru pe răul acela“ 
(1 Cor. 5: 13). Biserica trebuie să osândească în mod 
unanim păcatul şi să se arate curată în această pri-
vinţă (2 Cor. 7: 11). Dacă însă e cu neputinţă să tră-
im sfânt împreună cu toată biserica, dacă a căzut în 
păcat toată adunarea, atunci Domnul ne porunceşte: 
„Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu...“ (Apoc. 18: 4).

Dragi prieteni, noi nu vom putea evita despăr-
ţirile şi, mai cu seamă, în ziua venirii Domnului. 
„...În noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, 
unul va fi luat şi altul va fi lăsat; două femei vor 
măcina împreună: una va fi luată, şi alta va fi lă-
sată. Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi 
altul va fi lăsat“ (Luc. 17: 34-36). Trebuie să mer-
gem pe calea dreaptă şi uniţi cu Dumnezeu, ca să 
ştim cu certitudine că şi la plecarea de pe pământ 
vom fi cu El. „Credeţi că am venit să aduc pace pe 
pământ? Eu vă spun: nu; ci mai degrabă dezbinare“ 
(Luc. 12: 51). Sunt şi acestea cuvintele Domnului 
nostru Isus Hristos, deşi astăzi sunt date uitării. 
Creştinii contemporani întrebuinţează mai mult alte 
cuvinte ale Mântuitorului: „...Toţi să fie una...“ (Ioan 
17: 21). Ele răsună de la amvoanele feluritelor confe-
siuni, cu ele sunt împestriţate paginile ziarelor şi ale 
revistelor creştine. Şi nu numai ale celor creştine.

Cuvintele despre unitate din rugăciunea Ma-
relui nostru Preot, Isus Hristos, rupte din context, 
pot fi afişate ca o lozincă pe poarta ecumenismu-
lui. („Ecumenic“ în traducere înseamnă „universal“.) 
Multora li se pare că anume pentru o astfel de unire 
Se ruga Isus. El însă Îl ruga pe Dumnezeu nu pen-
tru unirea orizontală a oamenilor care Îi poartă Nu-
mele, dar trăiesc totodată după bunul lor plac. El 
Se ruga pentru tripla şi sfânta unitate care îi uneş-
te pe cei credincioşi mai întâi cu Dumnezeu, iar 
în El — şi unul cu altul: „...Cum Tu, Tată, eşti în 
Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în Noi...“ 
(Ioan 17: 21). Dacă suntem una, dar fără Dumnezeu, 
atunci suntem Babilonul. Dacă suntem una, dar ab-
sorbiţi de politică, nu va veni Domnul la noi! Tre-

buie să înţelegem clar că o asemenea unire duce 
biserica la pierzare şi Îl îndepărtează pe Dumnezeu 
de poporul care nu I-a fost credincios şi care a în-
cetat să-şi pună încrederea în El. 

Există o lege care interzice a provoca duşmănie 
şi ură din motive religioase ori naţionale şi, astfel, 
obligă cetăţenii să dea dovadă de îngăduinţă faţă de 
alte credinţe. Fraţilor! Trebuie să ne păstrăm şi sufle-
tele noastre, şi biserica în curăţie şi într-o sfinţenie 
plăcută lui Dumnezeu. Cei care ne îndreaptă atenţia 
asupra legii despre toleranţă vor să ne convingă că 
nu se poate să condamnăm necurăţia, ci trebuie să 
fim îngăduitori faţă de păcătoşi în biserică. Însă, 
potrivit Sfintei Scripturi, noi suntem datori să-l ju-
decăm pe cel care, numindu-se frate, păcătuieşte. 
Aceasta este datoria noastră şi o vom apăra, căci 
„puţin aluat dospeşte toată plămădeala“ (1 Cor. 5: 6).

Apostolul Iacov scrie: „Fraţilor, dacă s-a rătăcit 
vreunul dintre voi de la adevăr, şi-l întoarce un al-
tul, să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la ră-
tăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte...“ 
(Iac. 5: 19-20). Creştinul care s-a abătut de la adevăr 
e un păcătos! Şi cel care îl mustră nu-l va vindeca 
de o răceală uşoară, ci îi va izbăvi sufletul de moar-
te. Niciun fel de protecţie ecumenică nu ne va salva 
de mânia lui Dumnezeu, de focul Lui atotmistuitor, 
care a fost pregătit de la întemeierea veacurilor pen-
tru toţi cei ce nu I se vor fi supus! Noi trebuie să 
apărăm adevărul lui Dumnezeu şi să păzim cu stric-
teţe Cuvântul Lui, atunci Duhul Sfânt, Duhul ade-
vărului ne va călăuzi în tot adevărul (Ioan 16: 13).

Fraţilor, luând cunoştinţă astăzi de documen-
tele despre activitatea VSEHB-ului, am obţinut pe 
deplin mărturii că conducătorii lui intenţionează să 
colaboreze şi mai departe cu lumea, n-au de gând să 
lepede păcatul şi, dacă nu se vor pocăi, vor moşteni 
osânda veşnică. Iar frăţietatea noastră trezită, prin în-
durarea lui Dumnezeu, trebuie să depună toată stră-
duinţa ca să se ţină de calea dreptăţii, să meargă pe 
calea îngustă, să se supună Domnului, să fie întot-
deauna în părtăşie cu El. Domnul zice: „...Despărţiţi 
de Mine, nu puteţi face nimic“ (Ioan 15: 5). Nu doar 
un anumit lucru nu putem face fără Dumnezeu, 
ci nimic! Nimic ziditor, folositor pentru veşnicie 
nu vom face fără El! Lucruri sfinte, repet, nu vom 
face, iar lucruri necuviincioase vom face multe. Însă 
tot ce se face fără Dumnezeu — nu va aduce folos 
şi îi va duce pe oameni la nenorocire şi la pieire.

Astăzi toţi avem nevoie numai de Domnul. Să 
ne ţinem strâns de calea îngustă, rugându-L fierbin-
te pe Domnul să rămână cu noi. Prima poruncă a lui 
Dumnezeu este: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul 
tău...“ Cea de a doua e doar o derivată a primei 
porunci. Dacă nu-L vom iubi pe Dumnezeu, nu ne 
vom putea iubi nici unii pe alţii. Cel care nu are 
părtăşie cu Dumnezeu, pierde totul. „Dacă nu ră-
mâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlă-
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diţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate 
sunt strânse, aruncate în foc, şi ard“ (Ioan 15: 6).

Puţini găsesc poarta cea strâmtă, fiindcă aici 
e nevoie de anumite eforturi. Ce fel de eforturi? 
„Încetaţi să mai faceţi răul!“ — zice Domnul. Adi-
că pocăiţi-vă — acesta este primul pas. „Învăţaţi-vă 
să faceţi binele...“ — adică alegeţi, după Scriptură, 
calea adevărului — acesta e al doilea pas. „Veniţi 
totuşi să ne judecăm...“ — după acest pas va înce-
pe să lucreze sângele Golgotei: „De vor fi păcatele 
voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; 
de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna“. Iată 
la ce ne cheamă Domnul (Is. 1: 16-18).

Să ne amintim, fraţilor, cum se ruga Moise, 
când Domnul i-a spus: „«Acum, lasă-Mă; mânia 
Mea are să se aprindă împotriva lor: şi-i voi mistui; 
dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare.» 
Moise s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, şi 
a zis: «Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta 
împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara 
Egiptului cu mare putere şi cu mână tare? Pentru ce 
să zică Egiptenii: „Spre nenorocirea lor i-a scos, ca 
să-i omoare prin munţi, şi ca să-i şteargă de pe faţa 
pământului?“ Întoarce-Te din iuţimea mâniei Tale şi 
lasă-Te de răul acesta, pe care vrei să-l faci popo-
rului Tău»“ (Exod. 32: 10-12). Omul lui Dumnezeu 
gemea în duhul său din cauza celor ce se vor spu-
ne despre Dumnezeu, care scosese pe poporul Său 
din Egipt, şi Îl ruga stăruitor: „Mântuieşte, iartă...“ 
Daniel se ruga în robia Babiloniană pentru păcate-
le părinţilor: „Doamne, nouă ni se cuvine să ni se 
umple faţa de ruşine...“ (Dan. 9: 8).

Abaterea de un secol a slujitorilor celor două 
uniuni ale noastre este o pată întunecoasă pe 
hainele bisericii renăscute a CEB. Prin o simplă 
amintire a istoriei nu vei şterge aceste pagini ne-
gre. Numai Domnul poate să le spele cu sângele 
Său, să reînnoiască sufletele. Numai de-am ale-
ge calea neprihănirii! Numai de-am veghea, de 
ne-am îndrepta umblarea înaintea lui Dumnezeu!

Avem trei motive pentru a ţine minte trecutul. 
Primul: „Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi 
nu uita nici una din binefacerile Lui!“ (Ps. 103: 2).

Ştiţi unde începe spiţa noastră de neam? Nu din 
1961, când s-a renăscut frăţietatea UB CEB. Noi am 
fost aleşi în Isus înainte de întemeierea lumii (Efes. 
1: 4)! Acolo, pe Golgota, unde a murit în suferinţă 
Mielul, acolo ne-am născut, după cunoştinţa dinain-
te a lui Dumnezeu! Să ţinem minte lucrul acesta şi 
să-l transmitem copiilor noştri — aşa ne porunceşte 
Cuvântul lui Dumnezeu. A păstra amintirea despre 
Cel ce ne-a răscumpărat şi amintirea despre cum 
ne-a răscumpărat înseamnă a avea harul lucrător 
pentru mântuirea lumii, care merge la pieire. Aces-
ta este menirea noastră mesianică. Iată primul motiv 
pentru care trebuie să ţinem minte istoria.

Al doilea motiv: „Adu-ţi aminte, şi nu uita cum 
ai aţâţat mânia Domnului, Dumnezeului tău, în pus-

tie. Din ziua când ai ieşit din ţara Egiptului până la 
sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiţi împo-
triva Domnului aţi fost!“ (Deut. 9: 7). La fel şi noi 
trebuie să ţinem minte istoria întregii mişcări evan-
ghelico-baptiste şi să ne recunoaştem drept o parte 
a acestei mişcări, pentru care purtăm şi noi răspun-
dere. Ţinem minte oare cât ne-am împotrivit Dom-
nului? De câte ori am dat dovadă de necredinţă? De 
câte ori în suferinţe, plini de şovăială, ne pierdeam 
curajul înaintea duşmanilor adevărului lui Hristos?

Şi dacă dăm uitării aceste păcate, Cuvântul lui 
Dumnezeu ne spune: „Adu-ţi dar aminte de unde 
ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale din-
tâi“ (Apoc. 2: 5). „Pocăieşte-te!“ — iată motivul prin-
cipal (şi al treilea) care ne determină să ţinem minte 
istoria. Această istorie e împovărată greu de trădarea 
şi de colaborarea conducătorilor uniunii evangheli-
co-baptiste cu cei din exterior — Dumnezeu ne po-
runceşte să ne eliberăm de acest păcat. Aceasta este 
etapa istorică cea mai apropiată de noi. Cât suntem 
în viaţă, trebuie să reuşim să ne apucăm de mâna lui 
Dumnezeu, să reuşim să ne pocăim. Să nu întârziem! 
Mâine poate fi târziu, ziua noastră va pleca! Este vre-
mea ca Domnul să lucreze! Buneii şi părinţii noştri 
s-au abătut, au călcat legea — iată motivul principal, 
temeiul principal pentru pocăinţă. Pentru ce alta să 
ne mai amintim trecutul?! „Adu-ţi aminte“, „nu uita“, 
„pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi“. Tre-
buie să facem roade vrednice de pocăinţă.

Preaiubiţi prieteni! Făcând bilanţul căii străbă-
tute, sărbătorind cu bucurie biruinţele şi binecuvân-
tările trimise de Dumnezeu, trebuie să spun totuşi 
că îmi rămâne în suflet o amărăciune adâncă. So-
lemnitatea şi bucuria noastră e întunecată puţin, 
căci copiii lui Dumnezeu care se află în comuni-
tăţile oficiale rămân în robie până acum. Ei sunt 
amăgiţi. Noi n-am bătut la uşa inimii lor până să 
ne deschidă. Deocamdată e notată numai schisma, 
până acum mai rămâne între noi o despărţire. Însă 
nu acesta a fost scopul final al mişcării frăţietăţii 
noastre evanghelico-baptiste. Chemarea la sfinţirea 
şi la unitatea poporului lui Dumnezeu a fost tema 
principală a epistolelor Grupului de iniţiativă, a tu-
turor documentelor Comitetului organizatoric şi ul-
terior ale Consiliului Bisericilor al CEB.

Să nu uităm totodată că, în ciuda prigoanelor 
cumplite din anii ’30-’40, mulţi fraţi şi surori, sfinţi 
şi devotaţi lui Dumnezeu, din frăţietatea noastră 
evanghelico-baptistă au rămas credincioşi Domnu-
lui până la sfârşit şi datoria noastră e ca, ştergând 
păcatul prin rugăciune de pocăinţă, să vedem şi 
să continuăm această linie neîntreruptă a mişcării 
evanghelico-baptiste, ţinând minte că mulţi s-au os-
tenit, iar noi am intrat în osteneala lor (Ioan 4: 38).

Să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere 
creştinilor din bisericile înregistrate să se trezeas-
că, să-L rugăm să şteargă paginile negre ale istoriei 
noastre şi să vină la noi cu prezenţa Sa!
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1.4.1. Binecuvântare sau deficienţă?

La una din conferinţele din ultimii ani a credincioşilor din Apus un slujitor, care şi-a făcut studiile teologi-
ce la o universitate din SUA, i-a reproşat mişcării evanghelico-baptiste din Rusia:

„Protestantismul din Rusia nu are origine istorică, protestanţii din Rusia s-au rupt de la rădă-
cinile protestantismului apusean, care există de 400 de ani deja, ei n-au avut acces la studii te-
ologice şi, ca rezultat, s-au crezut buricul pământului. Mă sperie faptul. Protestantismul conţine 
în sine tendinţa de a contemporaneiza adevărul: de a nu se abate în veacul întâi, ci a adapta 
veacul întâi la cerinţele prezentului. Protestantismul este dorinţa de a rămâne credincioşi faţă 
de Biblie şi de a merge în pas cu vremea. Adevărul biblic trebuie să răsune în o limbă actuală 
şi în o muzică actuală pentru mediul cultural în care se propagă...“

Îi aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru martirii fermi ai epocii reformei din secolele XVI-XVII, pentru căr-
ţile şi imnurile duhovniceşti traduse în limba rusă din limbile europene. Ele i-au însufleţit pe creştinii din Rusia. 
Mulţumiri fie lui Dumnezeu pentru slujirea misionară în Rusia a lordului Radstock (1833-1913), pentru cei 20 de 
ani de slujire a lui Friedrich Baedeker printre deţinuţii din Rusia (1823-1906). În anii ’30 Max Ferber acorda ajutor 
material familiilor întemniţaţilor. După război serviciile speciale sovietice l-au arestat la Berlin şi, „pentru ajutorul 
acordat duşmanilor poporului“, l-au condamnat la 25 ani de detenţie în lagărele de concentrare. Unica lui in-
fracţiune a fost că acorda ajutor material întemniţaţilor din URSS. Îi mulţumim lui Dumnezeu şi multor creştini 

din Occident, care, în anii ’80, stăteau cu portretele 
întemniţaţilor în faţa ambasadei sovietice la Londra 
şi mijloceau pentru eliberarea lor. Hristos a spus 
despre astfel de oameni: „Şi oricine va da de băut 
numai un pahar de apă rece unuia din aceşti mi-
cuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că 
nu-şi va pierde răsplata“ (Mat. 10: 42). Dragostea lor 
plină de sacrificiu a fost pentru noi mai mult decât 
un pahar de apă rece!

Paşkov a auzit mărturia despre Domnul de la 
Radstock — un predicator din Anglia —, dar naş-
terea din nou el a căpătat-o de la cuvântul adevă-
rului sub influenţa Duhului Sfânt. Îi mulţumim lui 
Dumnezeu pentru semănători: menoniţii au predi-
cat pe vastele întinderi ale imperiului Rus, Radstock 
i-a adus la ascultarea de credinţă pe aristocraţii de 

la Petersburg, însă cei care se întorceau la credinţă căpătau naştere din nou de la Duhul Sfânt, „aşa că nici cel 
ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească“ (1 Cor. 3: 7).

Totodată noi apreciem izolarea mişcării evanghelice din Rusia de protestantismul apusean nu ca o slăbi-
ciune, nu ca deficienţă, ci ca binecuvântare.

1. Domnul ne-a călăuzit pe această cale! 

În primul rând, originea bisericii CEB din Rusia din secolul al XIX-lea, precum şi trezirea duhovnicească a bi-
sericii din anii ’60 ai secolului al XX-lea sunt fenomene de provenienţă Dumnezeiască. S-au păstrat numeroase 
documente de arhivă, care mărturisesc că apariţia mişcării evanghelice în Imperiul Rus în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea a fost originală. A avut loc o trezire duhovnicească sub influenţa Bibliei, de la Duhul Sfânt. 
Nu este drept să apreciem mişcarea evanghelică din Rusia ca un vlăstar apărut din rădăcinile protestantismului 
apusean. Rădăcina era Hristos, „iar dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte“ — de la această Rădăcină 
sufletele renăscute căpătau putere să suporte ura revărsată asupra lor, arestări, biciuiri, surghiunuri; din această 
Rădăcină ramurile se hrăneau cu seva sfinţeniei, căpătau setea de a trăi o viaţă neprihănită şi sfântă. Citind 
Biblia, tradusă de Sfântul Sinod în limba rusă, o limbă accesibilă tuturor, cei care au venit la credinţă din toate 
păturile sociale au fost altoiţi prin credinţă la Hristos, au căpătat descoperire să trăiască o viaţă nouă în Hristos.

În anul 1884, din iniţiativa lui Paşkov şi a lui Korf, la Petersburg s-au întrunit întâia dată la congres primii 
lucrători ai mişcării evanghelice din Rusia. Mişcarea nu avea încă o denumire determinată, atâta era ea de 
originală, izvorâtă din adâncul sufletului omenesc, care, istovit de credinţa ritualică, moartă, căuta adevărul cu 
toată puterea sa. Era o mişcare izvorâtă şi apărută sub influenţa Duhului Sfânt şi a Cuvântului lui Dumnezeu.  
La congres s-au discutat problemele importante ale unirii creştinilor evanghelici „paşkovişti“ (aşa erau numiţi 

Manifestaţie de susţinere a întemniţaţilor CEB din 
URSS. or. Londra, anii ’80
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în popor) cu „ştundiştii“ (la fel un termen popular), cu fraţii menoniţi şi cu baptiştii. (v. „Vestitorul adevărului“, 
1997, nr. 3, p. 46).

Sufletele renăscute căutau părtăşie cu alte suflete tot renăscute, se formau în mod spontan grupuri care 
studiau Scriptura, dar ele nu se identificau cu mişcările protestante tradiţionale din Occident, care, către mo-
mentul acela, timp de 250 de ani de existenţă, au amestecat, în mod tradiţional, Evanghelia cu activitatea 
neevanghelică. (Cei mai buni generali din armata lui Cromwell au fost baptişti, iar Calvin a semnat personal 
peste 50 de sentinţe ale morţii, conform cărora oamenii au fost executaţi.) 

„Ştiţi unde începe spiţa noastră de neam? Nu din 1961, când s-a renăscut frăţietatea UB CEB. Noi 
am fost aleşi în Isus înainte de întemeierea lumii (Efes. 1: 4)! Acolo, pe Golgota, unde a murit în suferinţă 
Mielul, acolo ne-am născut, după cunoştinţa dinainte a lui Dumnezeu! Să ţinem minte lucrul acesta şi să-l 
transmitem copiilor noştri“ (Gh. K. Kriucikov, 2001, Darea de seamă la congres).

La etapa formării duhovniceşti Dumnezeu a binevoit să îngrădească frăţietatea noastră de influenţa teo-
logiei liberale apusene cu „cortina de fier“. Persecuţiile au călit biserica, au curăţat-o, i-au format deprinderea 
de a trăi după principiile independenţei de lume, au înrădăcinat-o în adevăr, au îndemnat-o să se unească 
structural în o frăţietate unică, care merge pe calea suferinţelor.

Fiind călăuzit de Dumnezeu, în anul 1956 Ghennadi Konstantinovici a primit descoperire de la Domnul să 
renunţe a-şi face studiile teologice în Anglia. Mai târziu dumnealui îşi amintea:

„Iată cum mă rugam atunci: «Doamne, dacă voi pleca în Anglia, voi putea să fac ceva după 
ce mă voi întoarce? Tu ştii deja totul, iar eu nu ştiu încă nimic şi nici nu pot şti...» Şi Domnul 
mi-a descoperit că trebuie să pun de acord fiece pas numai cu El, să aştept răspuns de la El, 
să mă conduc numai de Cuvântul Lui, şi nu de academii şi de felurite teorii filosofice. Aşa m-a 
condus Domnul“ („Vestitorul adevărului“, 2007, nr. 4-5, p. 34).

Un grădinar înţelept taie rădăcinile pomului ce cresc la suprafaţa pământului, orizontal. Ca rezultat, rădăcina 
principală se dezvoltă în adâncime ajungând la izvoarele subterane, după cum este scris: „Apa va pătrunde în 
rădăcinile mele, roua va sta toată noaptea peste ramurile mele“ (Iov 29: 19); „este ca un pom sădit lângă un iz-
vor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui...“ (Ps. 1: 3). Precum un grădinar înţelept, Domnul ne-a izolat de legă-
turile largi cu protestantismul apusean prin condiţiile de persecuţii, ne-a împrejmuit cu graniţe închise, ca să fim 
înrădăcinaţi în Hristos şi sprijinul duhovnicesc să ne fie numai Hristos şi Cuvântul Lui, după cum e scris: „Astfel 
dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi 
prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu“ (Col. 2: 6-7).

Un slujitor renumit din Anglia, care ajutase mult frăţietatea noastră în anii de prigoane, mi-a spus: „Frăţietatea 
Consiliului Bisericilor şi-a îndreptăţit existenţa în perioada URSS, ca să unească strâns bisericile împotriva ateismului 
şi să supravieţuiască în prigoane. Acum însă, în condiţii de libertate şi democraţie, nu vi se pare că structura frăţie-
tăţii împiedică dezvoltarea bisericilor locale şi răspândirea Evangheliei? Vrem să vă propunem modelul nostru de 
relaţii dintre biserici: la noi sunt 2000 de biserici, dar structural nu sunt legate între ele, nu avem o uniune, un centru 
duhovnicesc unic. Noi, conducătorii bisericilor, ne întrunim o dată pe an la conferinţe, elaborăm o strategie comună 
de apărare a Evangheliei, însă bisericile locale nu sunt subordonate nimănui. Ce părere aveţi în această privinţă?“

Când a aflat Ghennadi Konstantinovici despre această discuţie, a spus: 
„Trebuie să păstrăm frăţietatea! Astăzi a păstra calea dreaptă este, poate, mai important decât 

în anii de persecuţii, fiindcă s-au înmulţit atentatele împotriva lui Hristos şi împotriva învăţăturii 
Lui! Occidentul nu ne va ajuta să păstrăm nefalsificat Cuvântul lui Dumnezeu, el nu are experienţa 
zidirii bisericii pe principiile evanghelice! Domnul ne-a topit în focul prigoanelor şi ne-a curăţat de 
colaborarea cu lumea. Poporul lui Dumnezeu are putere numai atunci când în fruntea uniunii stă 
Hristos, când Cuvântul Lui se respectă ireproşabil. O asemenea frăţietate trebuie păstrată, zidită, 
păzită de atentate!“ („Vestitorul adevărului“, 2007, nr. 6, p. 19).

2. Influenţele negative asupra mişcării evanghelice din Rusia
În al doilea rând, avem dovezi convingătoare că protestantismul apusean (AMB şi FBE), în decurs de 

un secol (1905-2005), au exercitat o influenţă negativă asupra frăţietăţii CEB din Rusia. Amintim doar câteva 
exemple.

În anul 1944 la consfătuirea din octombrie a fost format oficial Consiliul Unional al Creştinilor Evanghelici 
şi Baptişti (VSEHB-ul). În ajunul consfătuirii sosise o scrisoare de la dr. W. Lewis, secretarul general al AMB:

„Baptiştii din SUA susţin cu entuziasm eforturile militare. Circa un milion de baptişti ameri-
cani îşi fac serviciul militar în armată, în marină, în aviaţie. Multe biserici de ale noastre au 
arborat drapele în localurile noastre, pe care au fixat stele albastre după numărul membrilor 
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care servesc în armată. Dacă primim vestea că vreun membru al bisericii a fost omorât, steaua 
albastră este înlocuită cu una de aur. În multe biserici drapelele sunt acoperite în întregime 
cu stele de aur...“ 

Pe baza scrisorii doc-lui W. Lewis a fost adoptată o rezoluţie care îi chema pe creştini „să lupte pentru patria 
iubită cu arma în mână... jertfindu-şi viaţa, să făurească împreună cu toată ţara biruinţa deplină asupra fascismului“.

Anul 1969:
La 9-11 decembrie a avut loc congresul VSEHB. Preşedintele KGB, Iuri Andropov, a prezentat un ra-

port în faţa secţiei de propagandă a CC al PCUS privind rezultatele lui:

Aşa aveau loc congresele 
VSEHB-ului — sub controlul ser-
viciilor secrete. Cu participarea 
acestora se alcătuia lista oaspeţi-
lor de onoare din FBE, AMB, invi-
taţi la congres, ca să ajute a înă-
buşi vocea bisericii prigonite în 
Occident şi, prin mărturia lor, să 
ducă în rătăcire creştinii din în-
treaga lume în ceea ce priveşte 
libertatea în URSS. Timp de 30 de 
ani de persecuţii continue nici 
un conducător al Federaţiei Bap-
tiste Europene n-a spus adevărul 
despre întemniţaţii lui Hristos, 
dimpotrivă, puterea laică unită 
strâns cu cea religioasă foloseau 
conducerea alianţelor protestante 
din Occident pentru „demascarea 
calomniilor rascolnicilor cu privire 
la existenţa în URSS a aşa-numitei 
«biserici persecutate a CEB»“. Prin 
aceste împrejurări Dumnezeu în-
văţa frăţietatea noastră să caute 
sprijin numai în El.

„William Tolbert, la înce-
putul deceniului al optulea, îm-
bina două funcţii: de prezident 
al Alianţei Mondiale Baptiste şi 
de preşedinte al republicii Libe-
ria din Africa. În această ţară 
mică erau mulţi baptişti. El era 
atât activist politic, cât şi religi-
os. Când i s-a explicat că în Ru-
sia creştinii stau la închisori, dar 
nu pentru convingeri, ci „pentru 
încălcarea legii“ (aşa ne-a pre-
zentat VSEHB lui Tolbert), el 
a răspuns: «Chiar de nu ne plac 
legile pe care le scrie statul, fie 
ele chiar contrare adevărului, to-
tuna trebuie să ne supunem.»

„Da“ şi „amin“ ca cetăţeni 
aparte, în toate legile civile. Dar 
ca biserică — niciodată! Noi 

(ASR IС, fond 5, inv. 61, dos. 32, f. 221)

Secret
La CC al PCUS

La 9-11 decembrie 1969 în or. Moscova a avut loc congresul or-
dinar al bisericii baptiste, la care au fost prezenţi 473 de delegaţi, ce 
reprezentau circa 250 mii de creştini evanghelici baptişti din URSS.

Printre oaspeţii oficiali la congres au asistat reprezentanţii bap-
tiştilor din Republica Democrată Germană, din Republica Populară 
Polonă, Republica Populară Ungară, precum şi secretarul general 
al Federaţiei Baptiste Europene, GULDING (Anglia).

Congresul a decurs fără incidente serioase. Tentativele unor 
persoane de a introduce în lucrările congresului elemente de dez-
organizare, de a-i instiga pe delegaţi pe calea obstrucţiilor şi a dis-
cuţiilor inutile au fost zădărnicite.

Una din problemele centrale ale congresului a fost alegerea 
organului de conducere al bisericii baptiste — Consiliul Unional 
al Creştinilor Evanghelici Baptişti (VSEHB) — şi a comisiei de 
revizie. Datorită măsurilor luate, în organele indicate au fost avan-
sate persoane cu atitudine loială faţă de Puterea Sovietică.

Alături de rezolvarea problemelor organizatorice congresul a pro-
iectat căile de normalizare a situaţiei în interiorul mişcării baptiste 
în direcţia lichidării schismei existente. În discursurile delegaţilor şi 
în documentele congresului au fost demascate manifestările antisoci-
ale admise în decursul unui şir de ani de baptiştii „rascolnici“, a fost 
condamnată activitatea de instigare a conducătorilor acestora ca fiind 
contrară legii şi incompatibilă cu mărturisirea de credinţă baptistă.

O anumită influenţă pozitivă, îndeosebi din punctul de vedere 
al aprecierii situaţiei credincioşilor din URSS, a exercitat congresul 
şi asupra oaspeţilor din străinătate, inclusiv asupra lui GULDING, 
care a menţionat acest moment în discursul său şi în convorbirile 
particulare cu baptiştii.

Totuşi unele tendinţe care s-au manifestat la congres mărturi-
sesc despre influenţa persoanelor cu orientare fanatică, influenţă 
ce persistă în mediul baptist. Drept dovadă: din cauza influenţei 
lor, n-a putut fi introdusă modificarea în statutul baptist privind 
limitarea participării tineretului la slujirea corală.

În ansamblu însă lucrările congresului au avut un caracter patrio-
tic şi s-au desfăşurat în spiritul loialităţii faţă de statul nostru. Lucrul 
acesta ne dă posibilitatea de a folosi materialele congresului pentru 
activizarea muncii de rupere a credincioşilor de rând de elemente-
le cu tendinţe ostile şi de fanaticii reacţionari, precum şi de a lua 
măsuri antipropagandistice, de demascare a calomniei ce predomină 
în agitaţia occidentală cu privire la situaţia religiei din ţara noastră.

PREŞEDINTELE COMITETULUI SECURITĂŢII STATULUI,
       ANDROPOV
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nu avem dreptul să-L concediem pe Dumnezeu. El va pleca Singur dacă vom începe a săvârşi 
fărădelegi. Iar dacă dorim să fie mereu cu noi, atunci El va rămâne, ne va întări şi ne va ajuta 
să îndurăm şi să răbdăm totul. Şi va întări Împărăţia Sa în condiţii neverosimile!“ 

(Gh. K. Kriucikov, 2007, „Vestitorul adevărului“, nr. 4-5, p. 19).

Anul 1974:
La 11-13 decembrie la Moscova şi-a desfăşurat lucrările congresul ordinar al VSEHB, la care au fost pre-

zenţi 487 de delegaţi şi circa 150 de oaspeţi, inclusiv 24 de peste hotare.

„În timpul discuţiei la Consiliul Afacerilor Religioase secretarul general al Alianţei Mon-
diale Baptiste — R. Denny —, secretarul general al Federaţiei Baptiste Europene — R. Gul-
ding —, secretarul general al Alianţei Baptiste din RFG — G. Claas —, secretarul general 
al Uniunii Baptiste din Portugalia — J. Gonҫalves —, secretarul Uniunii Baptiste din Scoţia — 
A. MaсRае — şi alţii au fost nevoiţi să recunoască netemeinicia calomniilor ce se răspândesc 
peste hotare cu privire la situaţia baptiştilor din URSS şi caracterul iraţional al acţiunilor 
conducătorilor Consiliului bisericilor şi ale adepţilor lui...

Într-o discuţie cu un grup de delegaţi Secretarul general al Alianţei Baptiste din RFG — 
G. Claas... a spus că acum s-a convins personal de opiniile greşite şi de acţiunile incorecte ale 
"iniţiativnicilor" [aşa erau numiţi adepţii Grupului de iniţiativă — N. red.].

(V. Kuroedov, 31.12.1974, secţia de propagandă a CC al PCUS)

Frăţietatea CEB din Rusia, după ce a trecut prin stihia ateismului, astăzi trece prin stihia secularizării. Pro-
testantismul a apărut în Europa acum 400 de ani. Leagănul baptismului european este considerată Anglia. 
În secolul al XVI-lea acolo a fost elaborată mărturisirea de credinţă baptistă, însă de la mijlocul secolului 
al XX-lea a început procesul ireversibil de laicizare a bisericii. Timp de 50 de ani numărul baptiştilor din An-
glia s-a micşorat de două ori. Cauza nu sunt persecuţiile, ci demoralizarea spirituală. În conştiinţa creştinilor 
se altoiau concepţii noi: că biserica trebuie „să meargă în lume“, „să meargă în pas cu vremea“, „să vorbească 
cu lumea în limbajul actual“ al culturii, al portului, al muzicii etc. Adică, biserica trebuie să se modernizeze, să 
creeze filme creştine, teatre, credincioşii trebuie să deţină posturi de stat, să fie moderatori la radio şi televizi-
une, ca să exercite influenţă asupra lumii.

Procesul de contemporaneizare a bisericii a dat un rezultat contrar: biserica a încetat să fie biserică, s-a 
transformat în club, credincioşii s-au dus în lume, iar oamenii din lume n-au venit în biserica mireană, Duhul 
Sfânt nu i-a atras în ea şi casele de rugăciune au ajuns pustii. Satana a surpat uniuni întregi prin viclenia 
sa în uneltirile rătăcirii, prin învăţătura falsă cu privire la caracterul deschis al bisericii. Experimentul satanic 
a avut succes în Europa liberă, astăzi el se introduce în Rusia. Credincioşilor CEB din CSI li se inspiră metodic 
gândul cu privire la valoarea incompletă a teologiei ruseşti, la prejudiciul cauzat de lipsa colaborării cu statul, 
afirmându-se că toate aceste „nenorociri“ au venit din cauza înstrăinării credincioşilor din Rusia de rădăcinile 
protestantismului apusean. Protestanţii din Rusia sunt chemaţi să se întoarcă „în familia evanghelică a baptis-
mului european“. Cu ce scop se face această campanie publicitară? 

„Creştinii pot să propovăduiască Evanghelia şi, concomitent, să participe la viaţa politică. Aceste 
activităţi nu se exclud reciproc... Omul nu poate să-L iubească pe Dumnezeu şi să iubească Cuvântul 
Lui fără a se îngriji de echitatea socială“.

(Ed Stetzer, directorul organizaţiei LifeWay Research din Nashville, martie 2008)
„Capitalismul contemporan european sau nord-american a apărut sub influenţa puternică a catali-

zatorului ideologiei religioase protestante. Anume ea ne lipseşte în protestantismul nostru rusesc primi-
tiv. Dacă echipa noastră protestantă nu poate juca bine vreun joc de mântuire a sufletelor oamenilor 
păcătoşi, probabil că avem nevoie, ca în cazul fotbalului, de un antrenor olandez. Şi nu importă cât va 
trebui să-i plătim. Ce înseamnă lucrul acesta? Atâta doar că avem nevoie, ca şi mai înainte, să învăţăm 
încă multe. Iar pentru aceasta trebuie să plătim cu timp şi resurse“.

(„Etica baptistă şi spiritul capitalismului rusesc“, 13 mai 2008)
„Legătura cu Occidentul, contactele culturale, «a fi deschişi pentru standardele universale ale 

creştinismului» — toate acestea nu sunt un neajuns, nu sunt o infidelitate faţă de interesele naţionale, 
ci întoarcerea Rusiei în familia evanghelică“, — îi chema M. V. Cerenkov (vicepreşedintele asociaţiei 
„Духовное возрождение“ [„Renaşterea spirituală“]) pe participanţii la conferinţa Uniunii CEB din 
Rusia, prilejuită de aniversarea a 140-a a baptismului din Rusia (20.10.2007).
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1.4.2. Programul de secularizare a bisericii

Prin intermediul seminarelor pastorale se altoiesc programatic concepţiile elucidate în cartea lui Bob 
Russell şi Rusty Russell: „When God Builds a Church. 10 Principles for Growing Dynamic Church“ [„Când 
Dumnezeu zideşte biserica. Zece principii pentru o biserică în creştere“] (în ea se descrie istoria unei 
biserici din sud-estul SUA, care s-a mărit de la 50 de membri până la 14.000 şi continuă să crească). Car-
tea este un îndrumar metodic de creare a mega-bisericilor pe lângă care să activeze un grup teatral, ce 
prezintă sistematic spectacole, să activeze secţii sportive, o echipă de baschet, biserici care să aibă o sală 
de antrenamente, să desfăşoare activitate socială, să accepte televiziunea şi în care să lipsească disciplina 
bisericească. În cartea sus-numită pastorul unei mega-biserici îşi împărtăşeşte „cu generozitate“ experien-
ţa şi principiile de creare a unei biserici în creştere.

Amestecul bisericii cu teatrul: 
„În programa pentru clasele primare fiţi ingenioşi în mod deosebit. Spectacolele, vizio-

narea filmelor, arta plastică — toate acestea vă vor ajuta să aduceţi la cunoştinţa copiilor 
Cuvântul lui Dumnezeu“ (p. 42). „Grupul nostru teatral este condus acum în mod exclusiv 
de voluntari. Ei îi comunică conducătorului muzical despre tot ce fac, dar, în general, 
sunt lăsaţi să activeze de sine stătător. Îşi scriu singuri scenarii, fac repetiţii, îşi pregătesc 
singuri costume şi decoruri. Se isprăvesc de minune cu munca, deoarece le este oferită 
o libertate deplină“ (p. 205). 

 Amestecul bisericii cu sportul:
„În primii câţiva ani de existenţă a secţiei sportive în biserica noastră aveam o ligă 

de baschet. În rolul de antrenor noi îi invitam pe voluntari. Însă voluntarii adesea nu în-
ţelegeau clar specificul profesiunii de antrenor şi nu dădeau dovadă de responsabilitate 
în munca lor. Atunci secţia sportivă şi-a revăzut scopurile şi a elaborat un şir de sarcini: 
„A le face cunoştinţă oamenilor cu biserica“, „A-i aduce pe oameni la Hristos“ şi „A asi-
gura un concurs prietenesc în mediul creştin“. Apoi conducerea secţiei a început să aleagă 
antrenori dintre persoane care nu numai că erau sportivi calificaţi, ci şi înţelegeau sarci-
nile ligii şi tindeau spre realizarea lor“ (p. 204).

 Implementarea muzicii contemporane: 
„Scopul principal al bisericii e a-L preamări pe Dumnezeu şi pentru acest scop sunt 

bune toate stilurile muzicale. Găsiţi stilul care îi va ajuta pe oameni să se închine lui Dum-
nezeu şi va atrage mai mulţi vizitatori. Totodată el trebuie să fie acceptabil în societatea 
dumneavoastră. Zicând „societate“, am în vedere că comunitatea dumneavoastră e o parte 
a ei. Societatea nu se limitează doar la comunitate. Dacă vă veţi opri la stilul muzical care 
e îndrăgit cel mai mult de enoriaşii dumneavoastră, el vă va îngusta considerabil posibilită-
ţile de evanghelizare, deoarece enoriaşii dumneavoastră pot reprezenta doar „o mică parte“ 
a societăţii. Imaginaţi-vă că aţi hotărât împreună cu familia să plecaţi în Africa şi să înfiin-
ţaţi acolo o biserică nouă. La început trebuie să cântaţi cântece în stil african, cu speranţa, 
că ele îi vor atrage pe băştinaşi. Dar pentru folosul vostru trebuie să cântaţi şi cântece care 
vă însufleţesc pe voi la închinare lui Dumnezeu. [...] Eu am înţeles de ce în biserică este 
nevoie de muzică modernă. Vine un moment când cele vechi, devenind prea obişnuite, nu ne 
mai însufleţesc. În biserică trebuie să răsune şi cântece moderne, care îi atrag pe tineri, 
şi imnuri vechi, scumpe celor bătrâni. [...] Preferinţele muzicale nu au nicio legătură cu 
nivelul stării duhovniceşti. Dacă vreţi să aduceţi Evanghelia la cunoştinţa unui număr mai 
mare de oameni, vedeţi care muzică e mai acceptabilă în mediul lor. [...] În multe colţuri 
ale Americii tineretul îşi pierde minţile după muzica de gen country. Şi, dacă vreţi să fiţi în 
pas cu vremea, trebuie să interpretaţi cântece în stil country“ (pp. 74-85). 

 Planul pe termen lung de introducere a inovaţiilor lumeşti:
„A ne ţine de buchea legii e un pericol pentru unitatea bisericii. Dacă dvs. consideraţi 

că nu se poate să vizionaţi filme poliţiste, procuraţi filme pentru copii, filme de desene 
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animate... Nu se poate să lăsaţi biserica în robia tradiţiilor celor stăpâniţi de spiritul legii, 
care consideră, absolut greşit, că unele îndeletniciri sau genuri muzicale sunt păcătoase. 
Cum să ajungem la înţelegere cu membrii bisericii pătrunşi de spiritul legii fără a le per-
mite totodată să-şi impună părerea lor altora? Schimbările trebuie introduse treptat, dar 
în mod neabătut. Dacă doriţi să introduceţi în repertoriul de glorificare cântece moderne 
în locul imnurilor clasice, desigur, aţi putea arunca toate culegerile de imnuri şi, începând 
cu săptămâna următoare, să cântaţi cântece moderne. Însă atunci biserica se va răscula. 
Se poate proceda şi altfel: să cântaţi aceleaşi imnuri, iar la sfârşitul serviciului divin să 
introduceţi un cântec contemporan. O astfel de schimbare mică, mai mult ca sigur, va fi 
acceptată cu încântare. Introducerea inovaţiilor necesită un anumit timp. Elaboraţi un plan 
pe termen lung şi înarmaţi-vă cu răbdare“ (pp. 172-174).

 
Râsetele — o unealtă a „bisericii sănătoase“:  

„Rezultatele unui sondaj scrupulos au arătat că bisericile sănătoase, în creştere, de cele 
mai dese ori râd împreună. Cu afirmaţia: «Noi râdem mult în biserică» au căzut de acord 
circa şaptezeci de procente din enoriaşii acestor biserici şi doar o treime din ei rămân în 
stagnare. Christian Schwarz a făcut următoarea concluzie: «Întrebarea "deseori râde oare 
biserica împreună?" e legată în mod nemijlocit de starea şi de creşterea bisericii. Cu re-
gret, în literatura dedicată creşterii bisericii, acestui aspect i se dă foarte puţină atenţie». 
Biserica care râde adesea împreună, creşte, deoarece în ea domneşte buna înţelegere“ 
(p. 181).

Acceptarea televiziunii
„Sunt fără pereche în mânuirea telecomenzii pentru televizor. Recunosc: uneori, seara 

târziu, selectând canalele, sunt ispitit a rămâne acolo unde văd fete atrăgătoare, aproape 
dezbrăcate. Lăsându-mă ademenit de această poftă, simt că am fost înşelat ieftin, îmi simt 
vina, îmi simt nimicnicia. Am nevoie ca Dumnezeu să mă ierte. N-am încălcat niciodată 
fidelitatea conjugală. Dar ştiu ce e ispita. Îi înţeleg pe cei care sunt înfrânţi de ea. Însă 
există şi vestea îmbucurătoare: Isus Hristos poate să ierte tot ce a rămas în trecut şi să ne 
dea putere de biruinţă în viitor“.

Am mărturisit acest exemplu şi, peste câteva săptămâni, s-a apropiat de mine un medic, 
enoriaş al bisericii noastre. El mi-a spus: «I-am dat prietenului meu să asculte această casetă, 
căci ambii suferim din cauza aceleiaşi ispite. Ne-a prins bine să aflăm că şi dumneavoastră 
sunteţi ispitit în acelaşi mod...»“ (pp. 44-45).

Principiile zidirii mega-bisericilor ţintesc spre a schimba în mod radical temeliile zidirii adevărate a bise-
ricii. Nu demult unui slujitor al frăţietăţii noastre i s-a imputat: „De ce aveţi doar 100 de membri, o casă de 
rugăciune modestă. De ce biserica nu creşte? Vă dau un sfat: deschideţi pe lângă casa de rugăciune o frize-
rie gratis, o cantină pentru săraci, instalaţi o masă de tenis pentru adolescenţi şi casa dumneavoastră se va 
umple repede de oameni noi“. Vorbea aşa un slujitor al bisericii oficiale, care a însuşit programul menţionat 
anterior al protestantismului apusean.

Să ne ferească Dumnezeu să transformăm via Lui într-o „grădină de verdeţuri“ (1 Împ. 21: 2)!
Prima etapă de reorganizare a bisericii, de începere a procesului „contemporaneizării“ (secularizării) ei 

este altoirea ei la rădăcinile teologiei false, sugerându-li-se păstorilor caracterul prejudicios al mişcării evan-
ghelico-baptiste din Rusia.

Apostolii considerau drept cea mai înaltă cinste a se numi şi a fi „robi ai lui Isus Hristos“ şi împlineau 
porunca lui Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt. Modul lor de a zidi biserica era plăcut lui Dumnezeu şi 
a rezistat încercărilor vremii. Ei nu erau preocupaţi de gândul: cu ce fel de programe distractive să atragă în 
biserică diferite grupuri şi pături sociale. Însuşi Duhul Sfânt îi alegea şi îi adăuga pe cei mântuiţi la Biserică! 
Succesul predicării Evangheliei constă în legătura reciprocă a predicatorului cu Duhul Sfânt. Despre această 
legitate spirituală Consiliul Bisericilor scria:

„Atât predica înaintea unei mulţimi de oameni, cât şi discuţia cu un singur individ nu vor 
avea succes şi rod dacă, împreună cu mărturisirea noastră, Duhul Sfânt nu va săvârşi par-
tea Dumnezeiască a lucrării asupra ascultătorului. Nici predica elocventă, nici iscusinţa celui 
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care ţine discuţia, nici capacitatea de a convinge, nici apelarea la autoritatea oamenilor iluştri 
nu vor mustra inima păcătosului în ce priveşte păcatul nici nu o vor renaşte pentru o viaţă 
nouă. Aceasta e sarcina Duhului Sfânt, care lucrează în noi ca să ne dea putere şi îndrăzneală 
pentru mărturisire, iar în inima păcătosului — ca să o mustre de păcat.

Iată de ce apostolii aveau succes vestind Evanghelia: fiindcă, odată cu predica lor despre 
Hristos, mărturisea şi Duhul Sfânt.

Promiţând să le trimită Duhul Sfânt, Hristos le-a spus ucenicilor: „...El va mărturisi 
despre Mine. Şi voi de asemenea veţi mărturisi...“ (Ioan 15: 26-27). Şi, fiind umpluţi deja 
de puterea de sus care le fusese făgăduită, apostolii mărturisesc astfel despre lucrarea 
binecuvântată, săvârşită în comun: „Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul 
Sfânt...“ (Fapt. 5: 32).

 Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare să mergem în acest câmp al muncii împreună cu 
Duhul Sfânt. Atunci nu vom fi nevoiţi să ne plângem de lipsa binecuvântării şi a succesului.

Duhul Sfânt şi Biserica nu numai că mărturisesc în comun, ci au şi un scop unic, şi un 
conţinut unic al predicii mântuitoare. Despre Duhul Sfânt s-a spus că El a venit să dovedească 
lumea vinovată în ce priveşte păcatul nespus de mare al necredinţei în Hristos; în ce priveşte 
dreptatea, fiindcă Isus Se duce ca Mijlocitor la Tatăl Său şi fiindcă nu este un alt nume sub cer 
în care trebuie să fim mântuiţi; şi în ce priveşte faptul că stăpânitorul lumii acesteia e judecat 
deja (Ioan 16: 8-11).

Greşeala unor copii ai lui Dumnezeu este că, nefiind umpluţi de Duhul Sfânt, ei uită con-
ţinutul de bază al predicii despre mântuire. Ei mustră mai cu plăcere lumea pentru greşelile 
moralităţii, opunându-le viaţa înnoită a celor ce cred în Dumnezeu, în timp ce sarcina prin-
cipală este a-i arăta păcătosului spre păcatul tuturor păcatelor — necredinţa în Hristos. Căci 
mântuirea nu este în morala omenească, ci în Hristos.

Biserica apostolică vestitoare nu mărturisea numai cu gura despre mântuirea în Hristos. 
Duhul Sfânt schimbase atât de mult viaţa creştinilor, încât ea devenise sfântă, plină de pace, de 
fericire, de fapte bune şi de credinţă. Ei erau Evanghelia vie a lui Hristos, despre care apos-
tolul Pavel spune: „Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos... cunoscută şi citită de toţi 
oamenii“ (2 Cor. 3: 2, 3). 

Fiind împrăştiaţi, creştinii mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul (Fapt. 8: 1, 4). 
În toate împrejurările biserica era o biserică-misionară.

Viaţa duhovnicească îşi are legile ei. Când biserica este curată şi e umplută de Duhul Sfânt, 
atunci a prigoni adevărul înseamnă a-l întări, a-i strâmtora pe credincioşi înseamnă a-i înmulţi. 
Orice armă făurită împotriva bisericii va fi fără putere. [...] 

Hristos vrea să vadă biserica din zilele noastre plină de puterea Duhului Sfânt nu mai puţin de-
cât Biserica perioadei apostolice.“  (Gh. K. Kriucikov „Numai Hristos“, 2004, pp. 6-8).

Va participa oare Duhul Sfânt la vestirea Evangheliei amestecată cu „teatrul creştin de păpuşi“, cu dan-
suri „creştine“, cu sportul, cu lozinci politice? Un ziar creştin din Rusia, lansând apelul de a mărturisi lumii 
şi prin intermediul sportului, îl dă drept exemplu pe triplul campion mondial la box. „E. Holyfield, datorită 
puterii pe care i-o dă Dumnezeu, continuă să iasă pe ring la cei patruzeci şi cinci de ani ai săi. Pe maioul lui este 
scris: «Pot totul în Hristos care mă întăreşte»“ („Живая вера“ [„Credinţa vie“], noiembrie 2007, nr. 10, p. 12). Aici 
n-avem de-a face cu o rătăcire uşoară, ci cu un program special de demoralizare a bisericii.

La congresul frăţietăţii din anul 1997 Ghennadi Konstantinovici a spus:
„Apărând adevărul Evangheliei, frăţietatea noastră se ţinea ca şi cum izolat în ultimii ani. 

Nu ne uneam, nu cooperam cu nicio organizaţie misionară de peste hotare, fie şi cu aceeaşi 
denumire, dar care avea mărturisire de credinţă suspectă şi practica modul liberal de viaţă 
religioasă. Şi acest lucru era justificat. De ce? Nu e greu să ne convingem luând cunoştinţă de 
câteva extrase din articolul „Noi am acceptat conştient păcatul“. Acest articol a fost publicat 
într-o revistă bine cunoscută în America — „Christian Today“ („Creştinul Azi“). Iată un frag-
ment din el: 

«Dragii mei, toţi cei care aţi lucrat şi lucraţi în fosta URSS! Vă scriu sincer, deoarece 
e puţin probabil că un altcineva vă va spune atât de deschis ca mine. Dumnezeu a dorit ca în 
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Rusia postcomunistă să vină Cuvântul Lui întipărit în Biblie, şi nu un surogat, care este dat 
drept creştinism. Mulţi dintre noi ne străduiam să împlinim Porunca Lui în mod conştiincios. 
Astăzi însă se poate spune deschis şi sincer: în slujirea practică, şi nu în rapoartele noastre, 
noi făceam multe lucruri în mod necinstit. Au fost editate multe cărţi fără valoare, care, din 
cauza nivelului redus al traducerii, au devenit o parodie a gândului creştin.

Multe programe de televiziune şi de radio erau lipsite cu totul de valoare. Se părea că con-
ducătorii acestor programe nu pe Hristos Îl admirau, ci se admirau pe ei înşişi. Noi am avut 
foarte multă supraîncredere în sine pur americană. După necunoaşterea vieţii popoarelor din 
Rusia a urmat nepăsarea noastră. Lucrurile obişnuite ne-am străduit să le dăm drept revelaţie 
de la Dumnezeu. Predicatorii noştri cheltuiau milioane de dolari pentru arendarea stadioanelor, 
pentru reclamă, pentru editarea literaturii religioase în scop publicitar... Rupându-se de viaţa 
reală, prin îndărătnicia lor, ei au nimicit în mulţi dorinţa de a-L căuta pe marele Dumnezeu. 
Ei strigau că Îl propovăduiesc numai pe Hristos, dar, de fapt, propovăduiau bisericile lor, re-
alizările lor. Voiau să lucreze de sine stătător, însă foarte adesea lucrau cu foştii funcţionari 
de partid şi cu pungaşii, care îi înşeală până acum. Misionarii le scriau rapoarte celor ce 
făceau donaţii, tipăreau scrisori pline de înşelăciune, de dorinţa de a prezenta drept realitate 
cele dorite numai. Are loc înşelarea în masă a creştinilor americani. Sunt fixate cazuri când 
misionarii îi înşelau pe cei care făceau donaţii. Şi noi ştim toate acestea.

Noi îi credeam pe mincinoşi, fiindcă le-am dat voie „să slujească lui Dumnezeu“ cu mâi-
nile întinate. Nu credeam adevărul, pentru că el nu se potrivea cu rapoartele noastre. Noi 
stârneam iritare în societatea rusă, istovită.

Dar nu aceasta ne apăsa, ci concurenţa dintre noi, americanii.
Şi ce se întâmplă acuma? [...] Unde sunt biruinţele noastre, unde sunt acele milioane de 

oameni pe care i-am adus la Domnul? [...]
Cu dolari am vrut să cumpărăm totul! Am întemeiat şcoli biblice, unde oamenii veneau de 

dragul banilor ce li se plăteau pentru învăţătură! Noi îi duceam pe ruşi la o desfrânare spiri-
tuală, demonstrându-le că suntem gata să-i cumpărăm. Procuram apartamente, case, îi aranjam 
pe copiii funcţionarilor ruşi în colegiile creştine din America, dădeam mite. Noi am acceptat 
conştient păcatul, fără a ne da seama că în curând va veni pedeapsa...»

Am citit din mărturiile oamenilor care au venit cu predica în ţara noastră în anii restructurării. 
Fraţilor dragi, ca slujitori ai lui Dumnezeu, noi trebuia să vedem principalul: oare Duhul Sfânt i-a 
trimis pe aceşti predicatori? Au lucrat oare insuflaţi de Dumnezeu? Ştim că şi peste hotare sunt 
mulţi păstori cu frică de Dumnezeu, dar sunt şi mulţi de cei care, fără a-L întreba pe Domnul, au 
pornit singuri, altoind aici modul lor, adeseori păcătos, de viaţă spirituală. Priviţi realitatea: unde 
este acea mulţime de pocăiţi pe care ei i-au convertit cu uşurinţă pe stadioane? Crezându-i, mulţimi 
de oameni nu pregetau să procure bilete la tren şi plecau la Moscova (vagoane întregi!) pentru 
a auzi pe stadioane vestea Evangheliei. Veneau aşa-zişii consilieri spirituali din Ucraina, Siberia şi 
din alte ţinuturi, ca să-i îndrume pe cei care vor fi crezut. Uneori pentru asemenea proiecte (după 
mărturia autorului articolului) se strângeau milioane de dolari. Dar care a fost rezultatul? Minimal. 
Iată de ce frăţietatea noastră nu s-a unit cu ei.

Voi citi încă o mărturisire tipică. Un tânăr predicator, care a locuit cândva în una dintre 
Ţările Baltice (nu-l voi numi), acum predică pe larg în CSI. Iată ce spunea dând un interviu unei 
reviste creştine:

«...Tineretului îi revine să ducă făclia Evangheliei în sec. XXI! Tineretul ne va înlocui! Copiii 
noştri vor deveni prezidenţi, vicepreşedinţi, lor trebuie să le acordăm cea mai mare atenţie. [...]»

Scumpi fraţi! Aceasta e o chemare către ascultătorul din rândurile publicului neinformat. De 
unde au ei o asemenea îndrăzneală?! Duhul Sfânt nu ne va îndemna să lansăm astfel de apeluri. 
Traduceţi în limba desluşită ce înseamnă prezidenţi, prim-miniştri remarcabili. Aceştia sunt şi 
«diocleţiani», şi «nero», şi «napoleoni» etc. Fraţilor, se poate oare să trimitem pentru o astfel de 
activitate oameni din biserică?! E menirea noastră? Aceste declaraţii au doar o aparenţă a înţe-
lepciunii, a cunoaşterii adevărului. În realitate însă, nu e decât ispita cu care diavolul s-a apropiat 
de Hristos: «Ţie îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată, şi 
o dau oricui voiesc» (Luc. 4: 6).

Hristos a respins propunerea satanei. Aceasta nu e calea lui Dumnezeu! Nu e lucrarea Duhu-
lui Sfânt. Pe nimeni dintre copiii Săi Dumnezeu nu-l cheamă să se amestece în vreo sferă străină 
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bisericii. Totuşi «evangheliştii» cutează să cheme tineretul: «Veţi fi prezidenţi şi, prea poate, veţi 
influenţa evanghelizarea lumii».

Cât de important e să păzim frăţietatea noastră de ademenirea acestor declaraţii făcute 
fără simţul răspunderii. Las’ să fie copiii noştri ca David, ca Samuel, să-şi închine viaţa în 
întregime lui Dumnezeu din tinereţe, la fel ca Timotei! Să educăm tânăra generaţie pentru Bi-
serică, pentru Hristos, nu pentru lume şi nu pentru politică. Fiindcă Domnul ne-a poruncit să 
zidim Împărăţia Lui.“    (Gh. K. Kriucikov, „Vestitorul adevărului“, 1997, nr. 4)

Jertfa lui Isus Hristos trebuie să fie centrul tuturor predicilor. În afara ei nu există mântu-
ire. Când o societate religioasă se formează pe baza înţelepciunii omeneşti, pe baza tradiţii-
lor istorice bogate, ea nu are harul mântuitor. Numai Duhul Sfânt zideşte Trupul lui Hristos, 
sub acţiunea Lui plină de har sufletele capătă mântuirea şi formează familia copiilor răscum-
păraţi ai lui Dumnezeu. Şi când în vestitori locuieşte Duhul viu al lui Dumnezeu, anume El 
tulbură cugetul păcătosului şi îl cheamă la pocăinţă. Fără Duhul Sfânt, nu avem cu ce ne 
duce la păcătoşi.

Câtă evanghelizare pompoasă, dar fără succes este astăzi! Câţi predicatori, ieşind în lume, 
nici nu bănuiesc că nu au în ei puterea lui Dumnezeu, nu au Duhul Sfânt, iar aceasta în-
seamnă că nu au nici autoritatea de a călca „peste toată puterea vrăjmaşului“! Mai mult decât 
atât, cu mulţi s-a întâmplat îngrozitoarea nenorocire: ei L-au întristat pe Duhul Sfânt ca şi Sam-
son cândva, nazareeanul lui Dumnezeu, când a nesocotit puterea lui Dumnezeu, care era peste 
el de la naştere, n-a folosit-o aşa cum trebuia, adică spre slava Lui. Apoi a spus cu o încredere 
prea mare în sine: „Voi face ca şi mai înainte, şi mă voi scutura“. Dar ce cuvinte îngrozitoare 
urmează: „Nu ştia că Domnul Se depărtase de el“ (Jud. 16: 19, 20). Atâta timp îşi permisese 
Samson să se afle într-o apropiere de neîngăduit cu păcatul, încât n-a observat cum Domnul 
S-a depărtat de el. Briciul diavolului e ascuţit şi rade atât de fin, atât de pe neobservate, încât 
nici nu-ţi va tulbura somnul. În enumerarea eroilor credinţei, adusă în epistola către Evrei, 
găsim însă şi numele lui Samson. Şi iată de ce: lui i-au ajuns puteri să se pocăiască pentru 
nevegherea sa. Cu un preţ scump a fost nevoit să se restabilească înaintea lui Dumnezeu, dar 
nu s-a oprit în faţa riscului de a-şi pierde viaţa vremelnică şi a mers pe calea pocăinţei. Ultima 
lui exclamaţie: „Să mor împreună cu Filistenii!“ — a fost un strigăt de pocăinţă. Domnul S-a 
îndurat de el: împăcându-şi sufletul prin harul iertării, acest israelit a omorât la moartea sa 
mai mulţi filisteni decât în timpul vieţii.

Trebuie să păstrăm şi noi harul Duhului Sfânt, să nu-L întristăm prin nepăsare, prin lene, prin în-
crederea în sine. Cel care nu şi-a păstrat în curăţie ungerea şi vesteşte Evanghelia fără pocăinţă, fără 
recunoaşterea păcatului, nu va avea succes. (Gh. K. Kriucikov, „Numai Hristos“, 2004, pp. 180-182)

Răsfoind filele trecutului şi urmărind cum ne inundă tot mai mult şi mai mult teologia apuseană, care îşi 
are drept scop amestecul bisericii cu lumea, simţim astăzi, mai acut ca oricând, necesitatea de a soluţiona 
problema primordială: a apăra poporul lui Dumnezeu de moştenirea „rădăcinilor amare“, care se înrădăci-
nau încă la începutul secolului al XX-lea în frăţietatea noastră evanghelico-baptistă de către Alianţa Mondi-
ală Baptistă, de către Federaţia Baptistă Europeană.

 „Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de 
rătăcirea acestor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria“ (2 Pet. 3: 17).

„«...Să ne îmbărbătăm pentru... cetăţile Dumnezeului nostru...» (1 Cron. 19: 13). Iată de ce 
suntem nevoiţi nu numai să lucrăm cu încordare, ci şi să ducem războaiele Domnului, fără a ceda 
ceva potrivnicilor. În numele adevărului ne-am apropiat şi ne-am unit, ca să ne ajutăm unul pe 
altul apărând lucrarea comună, lucrarea Domnului. Să ne ajute pe toţi Dumnezeu să-I slujim şi 
mai departe în curăţie şi sfinţenie, să umblăm sub călăuzirea Lui, ca să păstrăm până la sfârşit 
ceea ce El ne-a încredinţat în biserici, în Comunităţile regionale, în întreaga frăţietate.“ 

(Gh. K. Kriucikov, „Vestitorul adevărului“, 1997, nr. 4)
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Amestecul bisericilor evanghelice în politică are rădăcini adânci. Încă în anii 1905, 1917 slujitori renu-
miţi ai uniunii baptiste şi ai cei evanghelice au întemeiat partide politice, lucru care a fost documentat de 
Vladimir Popov în raportul „Mişcarea evanghelică din Rusia şi partidele politice“. Peste 75 de ani istoria 
s-a repetat. Drept dovadă sunt noile partide creştin-democrate, create în anii ’90. Politizarea bisericii e un 
fenomen ce a cuprins creştinismul din întreaga lume.

Vladimir Popov

1.5. Mişcarea evanghelică din Rusia şi partidele politice

Primele manifestări ale activităţii politice în mediul creştinilor evanghelici s-au conturat după 
evenimentele cunoscute din 1905. Ucazul din Aprilie privind începutul toleranţei religioase şi Ma-
nifestul ţarului, care proclama libertatea conştiinţei, a cuvântului, a întrunirilor, a asocierii, au pus 
atunci temelia societăţii civile, au creat premise pentru dezvoltarea parlamentarismului şi instaurarea 
monarhiei constituţionale în Rusia.

La 21 octombrie, la doar patru zile după promulgarea Manifestului, în Rusia a apărut organizaţia 
creştin-democrată a credincioşilor evanghelici cu denumirea „Союз свободы, правды и миролюбия“ 
(„Uniunea libertăţii, dreptăţii şi a dragostei de pace“). Cine au fost fondatorii ei? Această Uniune poli-
tică a fost organizată de reprezentaţii renumiţi ai mişcării evanghelico-protestante: creştinul evanghelic 
I. S. Prohanov, menonitul P. M. Frizen, baptiştii V. G. Pavlov şi N. V. Odinţov. Uniunea avea organul ei 
de conducere — Biroul central. În componenţa lui intrau 17 membri titulari şi unul de onoare. Centrul 
Uniunii se afla în or. Sevastopol, unde erau destul de multe biserici baptiste, menonite şi evanghelice. 
În presa laică locală Uniunea a fost supranumită „Partidul lui Frizen“. Rolul lui Frizen era predominant. 
Ba şi Uniunea era, de fapt, un germene al partidului creştin-democrat. Membrii Uniunii şi-au pus drept 
sarcină apropiată participarea la alegerile în dumă*. Acest scop şi-a găsit expresia într-un Apel special, 
scris în octombrie 1905 de către conducătorii Uniunii: Prohanov, Odinţov şi Frizen. În textul Apelului 
citim: „Timpul acesta este foarte preţios, de aceea să creăm o familie sfântă şi trainică, legată prin 
libertate, dreptate şi dragostea de pace, şi nicidecum prin vrajbă, jafuri, vărsări de sânge, devastări şi 
alte neorânduieli, la care ne cheamă anarhiştii şi revoluţionarii. Să intrăm deci într-o uniune reciprocă, 
bună, să ne alegem paşnic reprezentanţii, care vor cârmui pe placul nostru împreună cu Ţarul nostru, 
şi să ştergem lacrimile nenumărate ale scumpei noastre patrii, peste care chemăm binecuvântarea lui 
Dumnezeu. Domnul să-l ocrotească pe împăratul nostru, să ocrotească casa lui, pe bunii lui consili-
eri şi pe noi toţi“. La Apel era anexat un document voluminos — „Platforma de stat“, care conţinea 
programul organizaţiei. Autorii programului pledau pentru votul universal (nemijlocit şi secret), egal 
pentru toţi cetăţenii ajunşi la majorat; pentru dezvoltarea autoadministrării locale sub formă de dume 
regionale; pentru împărţirea pământului la ţărani; pentru reforma judecătorească. Programul prevedea 
şi învăţământul obligatoriu gratuit al copiilor; încetarea finanţării unor culte şi anularea treptată a ori-
cărei tutele de stat; libertatea conştiinţei, a cuvântului, a asocierii, a întrunirii; concurarea liberă în 
ce priveşte predicarea Evangheliei şi în lucrările de binefacere creştină. Tot acest complex de reforme 
democratice era propus spre împlinire cu păstrarea monarhiei, adică cu eforturile comune ale ţarului şi 
ale reprezentanţilor poporului.

În curând acestui document i s-a dat un alt nume: „Platforma politică“, iar în unele teze ale lui au 
fost introduse modificări cu privire la unele limitări ale cerinţelor.

Dată fiind asemănarea programului adepţilor Uniunii cu cel al membrilor partidului cadeţilor, s-au 
făcut încercări de a stabili legături. Dar n-au reuşit să ajungă la o colaborare strânsă. Frizen îi critica cu 
vehemenţă pe cadeţi şi pe octombrişti pentru devierile de stânga. Cu timpul o parte din adepţii Uniunii 
s-au contopit totuşi cu cadeţii, iar în 1906 Uniunea s-a dizolvat.

Există informaţii cum că V. G. Pavlov, de exemplu, a fost, un timp, membru al partidului cadeţi-
lor. La 10 februarie 1906 Pavlov a făcut o notiţă în jurnalul personal: „Am fost la adunarea partidului 

* Dumă — adunare legislativă în Rusia ţaristă.
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constituţional-democratic. M-am înscris ca membru şi am participat la alegerile biroului. Împreună cu 
mine au mai fost câţiva fraţi“. Adunările membrilor acestui partid politic nu-l satisfăceau pe Vasili 
Gurievici. Conştiinţa lui creştină nu se putea învoi nicidecum cu discursurile unora dintre cadeţi care 
chemau la răpirea averii străine. „Toată ziua m-am aflat la alegeri. O doamnă, reprezentantă a parti-
dului democratic, se comporta foarte obraznic. Îi băga fiecăruia aproape că în mod forţat buletinele 
sale de vot. Un orator din partea democraţilor a spus în cuvântarea sa că trebuie să se ia de la moşieri 
pământul fără plată sau să fie confiscat, cu alte cuvinte, propunea să fie jefuiţi moşierii“ — constata 
Pavlov cu sentimentul dezamăgirii.

Tendinţa cercurilor evanghelice de a-şi înainta reprezentanţii în Prima Dumă de Stat a fost încunu-
nată de un oarecare succes. Se ştie că a fost ales deputat în Dumă chiar un ţăran din gubernia Tambov, 
membru al comunităţii creştinilor evanghelici, Ivan Terentievici Losev, precum şi liderul novomoloca-
nilor, un mare moşier din gubernia Tavria — Zinovii Danilovici Zaharov. Din partea Caucazului de 
Nord a candidat şi preşedintele Uniunii baptiştilor ruşi — Dei Ivanovici Mazaev. Cuvântarea lui Mazaev 
înaintea alegătorilor din Novocerkassk a produs o impresie zguduitoare. La adunarea comisiei electora-
le cineva spuse cu nelinişte: „Ferească Dumnezeu să-l alegem pe Mazaev! Cu înţelepciunea lui, poate 
ajunge şi preşedinte al Dumei, iar apoi te pomeneşti că şi ministru devine! Ce ne facem atunci? Doar 
nu putem fi sub influenţa baptiştilor!“. Potrivnicii credinţei evanghelice au întreprins totul pentru a-i 
închide lui Mazaev calea în Dumă.

Revoluţia burghezo-democratică din februarie 1917, renunţarea la tron a ţarului Nikolai al II-lea 
au pus iarăşi Rusia în faţa necesităţii alegerii căii ulterioare. O nemaipomenită frământare a minţilor, 
ciocnire a ideilor contradictorii, un belşug de programe politice zguduiau şi tulburau ţara. Această totală 
vâltoare social-politică a atras şi contingentul gânditor al creştinilor. Aici a influenţat mai ales şi faptul 
că, după venirea la putere a Guvernului Provizoriu, creştinii tuturor confesiunilor căpătaseră o libertate 
nemaivăzută până atunci. Pentru ţinerea adunărilor biblice în locuri publice, nu se cerea nici chiar să 
se expedieze scrisoare de anunţ organelor puterii. Pentru prima dată baptiştii şi creştinii evanghelici 
organizează congrese fără limite şi supraveghere din partea statului.

La 17 martie la Petrograd, la o adunare specială, alcătuită din douăzeci şi două de persoane, liderul 
protestantismului din ţară, I. S. Prohanov, a propus proiectul întemeierii partidului creştin-democrat. 
Tot atunci a fost ales Comitetul Central Provizoriu: preşedinte — Prohanov, tovarăş al preşedintelui — 
Dobrânin, secretar — Trosnov, locţiitor al secretarului — Suhanova. În afară de aceste persoane, în CC 
au intrat: Matveev, Koşeliov, Jidkov, Mokşanov, Epifanov.

În ziarul „Утренняя звезда“ („Luceafărul de dimineaţă“) nr. 1 din anul 1917 Prohanov a inserat 
o scrisoare deschisă, adresată credincioşilor tuturor confesiunilor evanghelice. „Acum, când vechiul 
regim a căzut şi toţi cetăţenii îşi simt datoria de a lua parte la crearea unei noi Rusii civile, nu putem 
rămâne indiferenţi — scria Prohanov. — Trebuie să ne expunem părerea cu privire la ceea ce urmează 
să facem pentru eliberarea deplină şi pentru înnoirea poporului“.

Prohanov le explica cititorilor că poziţia creştină cu privire la situaţia creată în ţară poate fi adu-
să la cunoştinţa publicului prin Programul partidului creştin democrat. Subliniind că fără libertatea 
religiei e imposibil să ajungi la libertatea civilă şi politică, autorii Programului indicau căile concrete 
de democratizare a Bisericii şi de democratizare a statului. În Program se propunea o reformare largă 
a întregii orânduiri a vieţii bisericeşti, inclusiv utilizarea la serviciile divine a limbii ruse contem-
porane şi clare pentru toţi, asigurarea participării maxime a creştinilor simpli la serviciul divin şi la 
soluţionarea problemelor interne ale bisericii, simplificarea structurilor ierarhice tradiţionale, alegerea 
slujitorilor pe baza exprimării libere a voinţei păstoriţilor. S-a menţionat de asemenea necesitatea 
desfăşurării lucrării duhovniceşti în penitenciare, organizarea regulată a adunărilor pentru copii şi 
pentru tineri, respectarea strictă a zilei de duminică.

În ce priveşte democratizarea statului, în afară de proclamarea republicii democratice, a libertăţii rea-
le a credinţei, a separării Bisericii de stat şi a egalităţii tuturor în faţa legii, cei ce au elaborat Programul 
au atins şi sfera socială. Ei propuneau să se stabilească ziua de muncă de opt ore, să se asigure achitarea 
pensiilor de stat cuvenite cetăţenilor. Iar integritatea ţării şi-o închipuiau în formă de „Statele Unite ale 
Republicii Ruse“, care ar intra în rândurile membrilor cu drepturi egale ai „Uniunii Mondiale a Statelor“.

Nu e greu de observat că o anumită parte a ideilor social-politice din Program erau în consonan-
ţă cu tezele înaintate încă în 1905 de „Uniunea libertăţii, dreptăţii şi dragostei de pace“. Deosebirea 
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principală consta în faptul că conţinutul aşa-numitei „Platforme de stat“ era îndreptat spre susţinerea 
monarhiei constituţionale, iar Programul de faţă era orientat spre aportul la înfiinţarea republicii 
democratice. Programul partidului creştin democrat coincidea şi el în multe privinţe cu „Cerinţele 
politice ale baptiştilor“, proclamate de P. V. Pavlov în martie 1917 în Auditoriul mare al Muzeului 
Politehnic. Însă Programul partidului democraţilor creştini se distingea în mod avantajos prin faptul 
că n-a ocolit nici factorul social. Prohanov, ca un om cu simţ social fin, înţelegea mai profund situaţia 
social-politică din ţară.

Adresându-se către coreligionari, organizatorii partidului menţionau că nu se poate să se amestece 
Uniunea creştinilor evanghelici cu partidul creştin democrat. Uniunea e o formaţie pur duhovnicească, 
iar partidul — o formaţie civilă. El e format nu din comunităţi, ci din cetăţeni aparte. De aceea pro-
blemele legate de activitatea partidului nu necesită a fi abordate la adunările de rugăciune. Fondatorii 
vedeau una din sarcinile principale ale partidului predicarea unităţii şi oprirea războiului civil. „Putere 
şi dreptate, dar dragostea este mai mare!“ — iată lozinca propusă pentru a fi scrisă pe drapelul parti-
dului creştinilor democraţi. Conducătorii partidului aveau şi un scop strategic concret: să-şi înainteze 
reprezentanţii în Adunarea Constituantă şi în instituţiile legislative viitoare. După cum se ştie, atunci 
toată ţara era în aşteptarea Adunării Constituante, care urma să aleagă, prin vot, forma de conducere 
politică în Rusia.

Dacă la serviciile divine obişnuite se recomanda a nu atinge temele politice, atunci la Congresul 
al IV-lea al creştinilor evanghelici din Rusia (or. Petrograd, mai 1917) Prohanov a prezentat un referat 
amplu cu privire la Adunarea Constituantă şi la partidul creştin democrat, punând în cea mai largă 
dezbatere problemele date. După discuţii îndelungate şi aprinse delegaţii au adoptat rezoluţia: „Congre-
sul nu găseşte de dorit ca comunităţile să se încadreze în politică. Pe de altă parte, congresul salută 
întemeierea partidului creştin democrat ca o iniţiativă particulară a unor membri ai Uniunii, care şi-au 
pus drept scop orânduirea vieţii de stat a poporului prin toate mijloacele posibile, în conformitate cu 
cele mai înalte idealuri creştine. Aderarea la partid este o chestiune personală a conştiinţei fiecăruia şi 
îndeplinirea datoriei cetăţeneşti“.

În acele vremuri furtunoase pe arena politică din Rusia acţionau, după cum se ştie, o mulţime de 
partide de cele mai diferite orientări. Publicaţiile periodice evanghelico-baptiste au rezervat multe pa-
gini pentru explicările şi discuţiile în jurul sarcinilor trasate în programele diferitelor partide. Un mare 
interes le trezeau credincioşilor partidele cu orientare socialistă. Şi e explicabil, doar adepţii mişcării 
evanghelice erau, în general, persoane din păturile de mijloc şi de jos ale poporului. Ei au fost atraşi 
de lozincile demagogice despre libertate, pace, egalitate şi fraternitate. Unii chiar vedeau în idealurile 
socialiste o analogie directă cu învăţătura lui Hristos.

Revista baptistă „Слово Истины“ („Cuvântul Adevărului“) nu s-a temut să desfăşoare o discuţie 
amplă asupra problemei: „Pot oare creştinii să fie membri ai organizaţiilor politice ale social-revolu-
ţionarilor, ale social-democraţilor etc. şi este sau nu lucrul acesta un păcat?“ Discuţiile deschise pe 
această temă au depistat o paletă a tot felul de păreri. De exemplu, unul dintre autori susţinea că 
„nu există niciun temei a considera că credincioşii nu pot fi membri ai acestor partide, căci pentru 
înlăturarea unor nedreptăţi, pentru stabilirea unei anumite securităţi, Domnul poate întrebuinţa şi or-
ganizaţiile politice“. Ce-i drept, autorul îşi expunea opinia cu unele rezerve. De exemplu: „credincioşii 
nu vor fi cu tot sufletul membri ai unui singur partid. Nu e păcat să fii membru al unui astfel de 
partid, dar ferice, ferice de cel care nu e împovărat cu aceste lucruri şi îşi împlineşte exclusiv menirea 
sa nemijlocită“. Autorul unui alt articol expunea o altă părere. El a supus unei critici tăioase ideile 
socialismului, atrăgând atenţia cititorilor că adepţii acestei teorii vor să ajungă la egalitate şi frater-
nitate prin intermediul dictaturii, adică în mod forţat. După părerea lui Saveliev, „toată orientarea 
actuală a gândirii socialiste e zidită şi se bazează pe invidie şi poftele firii... Socialismul ne învaţă 
să punem stăpânire pe lucruri străine şi să le facem comune“. În fine, socialismul „îi va nedreptăţi 
şi le va aduce nenorocire oamenilor lesne-crezători“, a încheiat Saveliev. Acest autor admite, într-o 
anumită măsură, posibilitatea contactelor cu socialiştii la nivel general-uman, dar protestează cu ho-
tărâre împotriva înscrierii în rândurile membrilor acelor partide, care sunt în contradicţie cu duhul şi 
învăţătura lui Hristos.

Dată fiind înmulţirea partidelor care ignorau deschis şi denaturau în mod grosolan învăţătura lui 
Hristos, credincioşii de credinţă evanghelică au hotărât să înfiinţeze partidul lor sprijinindu-se pe valo-
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rile creştine. Acest partid, conform declaraţiei lui Prohanov, „recunoaşte autorităţile, statul, proprietatea 
(particulară, de stat etc.) şi oferă un loc de seamă religiei“.

Pe măsura apropierii alegerilor în Adunarea Constituantă din Rusia, partidul creştin-democrat, la fel 
ca celelalte, îşi intensifica activitatea. Comitetul Central al partidului a adoptat o hotărâre specială pri-
vind participarea la alegeri: campania electorală urma să se desfăşoare într-o formă tacticoasă, agitatorii 
„nu trebuie să se ocupe de ademeniri, să-şi preamărească grupul lor, se facă polemică ţinând discuţii 
până la fanatism, să-i umilească şi să-i ofenseze pe alţii“. Comitetul Central le recomanda comitetelor 
locale să se prezinte în public de sine stătător, în anumite cazuri însă nu le interziceau să facă coaliţii şi 
cu alte partide, care nu aveau orientare extremistă, cu condiţia includerii unuia sau a câtorva candidaţi 
din partea partidului creştin democrat în listele unui alt partid.

La Petrograd pentru lista candidaţilor din partea partidului democraţilor creştini au votat 3783 de 
alegători, în timp ce, de exemplu, partidul social democrat „Единство“ („Unitatea“) a obţinut doar 
1791 de voturi. Prohanov a declarat acest rezultat satisfăcător, menţionând: „Partidul nostru este încă 
foarte tânăr şi a fost nevoit să învingă mari greutăţi în muncă“.

Comunicând despre unele succese ale partidului, Prohanov şi alţi membri ai CC s-au adresat către 
credincioşi cu o declaraţie semnificativă: „Considerăm o datorie a noastră să-i preîntâmpinăm pe fraţi 
să nu se pasioneze de politică. Trebuie să le acordăm problemelor creştin-democratice numai atâta aten-
ţie, de câtă este nevoie pentru împlinirea datoriei noastre de cetăţeni. Iar lucrarea noastră principală 
e a răspândi învăţătura lui Hristos“. [...] 

Ce i-a determinat totuşi pe unii creştini de mărturisire evanghelică să participe la înfiinţarea şi la 
lucrările partidelor politice? Fără îndoială, năzuinţa credincioşilor evanghelici ruşi spre activitatea poli-
tică este o parte a proceselor social-politice religioase în perioadele istorice decisive ale ţării.

Protestanţii ruşi erau expuşi totodată unei influenţe din partea predicatorilor şi teologilor din Oc-
cident. În iunie 1905 conducătorii bisericilor baptiste D. Mazaev, V. Ivanov, V. Pavlov au participat 
la Primul Congres Mondial al baptiştilor la Londra. Acolo ei s-au scufundat în atmosfera discuţiilor 
unui cerc foarte larg de probleme legate de relaţiile biserică-stat, de politică şi de activitatea socială. 
După ce s-au întors, au editat îndată o culegere voluminoasă cu referatele rostite la Congres de lide-
rii mişcării baptiste mondiale. În referatele celor mai mulţi dintre lideri creştinismul era prezentat ca 
o putere minunată pentru mari schimbări în societate în general şi în lume. „Din Biserică poate şi 
trebuie să survină influenţa care ar transforma toate relaţiile comerciale şi industriale, care ar cuceri 
toată politica şi ar face-o creştină“ — susţinea în cuvântarea sa înflăcărată conducătorul Seminarului 
Teologic din SUA doctorul Augustus Strong. Pentru mulţi baptişti din Occident, chiar de la apariţia 
lor în Anglia (sec. al XVII-lea) activitatea social-politică era o manifestare firească a credinţei şi era 
concepută ca o slujire practică lui Dumnezeu şi aproapelui [...]

(or. Doneţk, 21-22 martie 2008)
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PARTICIPAREA UNIUNILOR CEB 
LA ACTIVITATEA POLITICĂ, SCRISORI CĂTRE GUVERN

2.1. Înfiinţarea partidelor politice creştine în anii 1905, 1917

PERIOADA DINTRE CELE DOUĂ REVOLUŢII

La patru zile după Manifestul din Octombrie cu privire la libertatea religioasă Prohanov, Frizen, 
Pavlov şi Odinţov au înfiinţat partidul politic creştin „Uniunea libertăţii, dreptăţii şi a dragostei de 
pace“. Nu se cunoaşte vreo realizare deosebită a acestui partid, dar importantă este tendinţa socială 
în activitatea lui Prohanov. În 1906 această Uniune s-a contopit cu partidul constituţional democrat.

În 1906 Prohanov a înfiinţat Uniunea Evanghelică din Rusia după exemplul Alianţei europe-
ne. Aflându-se în prima sa emigraţie silită, el a participat la serbarea jubileului Alianţei, care avea 
sarcina de a uni în muncă cele mai diferite curente creştine. Baptiştilor ruşi Alianţa li s-a părut un 
„nou Babilon“ (aşa a numit-o Dei Ivanovici Mazaev, preşedintele Uniunii Baptiste), dar pentru Pro-
hanov această idee era foarte ademenitoare: el plănuia să unească toate puterile creştine din Rusia.

(„Альманах по истории русского баптизма“ [Almanah istoric al baptismului din Rusia],  
ed. II, S.-Petersburg, 2001, p. 90)

21 octombrie 1905
UNIUNEA LIBERTĂŢII, DREPTĂŢII ŞI A DRAGOSTEI DE PACE este prima organizaţie 

creştin-democrată din Rusia. După promulgarea Manifestului din 17 octombrie 1905, au organizat 
această Uniune reprezentanţii comunităţilor protestante: menonitul P. M. FRIZEN, creştinul evanghelic 
I. S. PROHANOV, baptiştii V. G. PAVLOV şi N. V. ODINŢOV. Programul susţinea monarhia con-
stituţională, anunţa necesitatea reprezentării poporului, precum şi necesitatea garantării drepturilor şi 
libertăţilor de bază. Uniunea s-a contopit cu partidul cadeţilor şi s-a dizolvat în martie 1906. Ideile 
Uniunii şi-au continuat existenţa în paginile revistei „Утренняя Звезда“, publicată din 1909 de I. S. 
PROHANOV.

17 martie 1917 La Petrograd se înf iinţează PARTIDUL CREŞTIN DEMOCRAT 
„ВОСКРЕСЕНИЕ“ („ÎNVIEREA“). Preşedinte al CC a devenit întemeietorul lui, Ivan Stepano-
vici PROHANOV (1869-1935). În comitetul central au intrat: A. V. Dobrânin, Iak. I. Jidkov, A. V. 
Karev, G. M. Matveev, F. M. Trosnov şi alţi activişti renumiţi ai Uniunii Creştinilor Evanghelici din 
Rusia. Deviza partidului era: „Putere şi dreptate, dar dragostea e mai mare!“.  Programul începea 
cu cerinţa de a instaura ca orânduire de stat republica democratică, „care este un mod desăvârşit de 
conducere a statului şi e cel mai apropiat de învăţătura lui Hristos“ (Утренняя Звезда, nr. 1, 1917). 
Partidul a luat parte la campania electorală în Adunarea Constituantă din Rusia. După dizolvarea 
Adunării Constituante de către bolşevici la 6 ianuarie 1918, partidul a fost dizolvat.

(Revista „Христианин“, nr. 3, iulie-decembrie 1992, 
articolul „Cum trebuie să fie un politician creştin?“)
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2.2. Cuvântarea lui I. S. Prohanov la Consfătuirea de Stat 
or. Moscova, 14 august 1917

Fraţilor, cetăţeni! Eu sunt reprezentant al noii Rusii democratice religioase, reprezentant al comunităţi-
lor religioase populare, asociate în „Uniunea creştinilor evanghelici din Rusia“ ca rezultat al unei mişcări 
religioase populare profunde. Până la revoluţie la noi, în Rusia, erau două mişcări de eliberare: una — pur 
politică, a doua — pur religioasă. Mişcarea politică s-a încheiat cu revoluţia, iar mişcarea populară religioasă 
îşi are drept scop reforma, dar nu în sensul de a coase un petic de postav nou la o haină veche, ci în sensul 
renaşterii spirituale a poporului şi transformării radicale a bisericii pe baza Evangheliei şi după modelul bi-
sericii din primele veacuri. Liderii primei mişcări erau activi în sfera politicii şi pasivi în ce priveşte religia. 
Liderii celeilalte, dimpotrivă, erau pasivi în ce priveşte politica şi activi în sfera religiei. Atât o mişcare, 
cât şi cealaltă s-au ciocnit de cea mai înverşunată împotrivire a vechii puteri. Ştim ce jertfe îngrozitoare 
au fost nevoiţi să aducă militanţii pentru libertatea politică, dar se ştie tot atât de bine şi ce represiuni şi 
prigoane au avut de îndurat militanţii pentru libertatea conştiinţei. Cei care căutau adevărul în Evanghelie, 
care şi-au ales-o ca temelie şi călăuză pentru transformarea vieţii lor personale, de familie şi sociale, ase-
menea oameni erau deferiţi justiţiei, erau supuşi devastării, torturilor, detenţiilor, exilurilor în Siberia etc. 
Istoricii vor cerceta cândva această problemă şi vor descrie tot ceea ce a făcut puterea cea veche pentru 
a înăbuşi conştiinţa religioasă a poporului şi atunci vom avea martirologiul nostru rus, îngrozitor. Îmi amin-
tesc aceste lucruri nu cu un sentiment de duşmănie sau antipatie, căci cei care au suferit toate acestea le-au 
acoperit demult cu dragostea lui Hristos şi cu sentimentul iertării faţă de prigonitori. Vorbesc despre aceste 
lucruri numai ca să informez, măcar în parte, Consfătuirea de Stat cu privire la cei de care sunt trimis aici.

Ca răspuns la întrebarea principală, pusă în faţa Consfătuirii de Stat: „Ce trebuie să facem 
pentru a salva patria şi libertatea?“, voi face următoarea declaraţie, în numele „Uniunii Creştinilor 
Evanghelici din Rusia“:

Salut hotărârea curajoasă a Guvernului Provizoriu de a spune ţării tot adevărul la Consfătuirea de Stat 
şi a recunoaşte că, pentru salvarea cât mai rapidă a patriei şi pentru a instaura libertatea, în această clipă 
grea şi furtunoasă, generată de militarismul prusian, ce se apropie din Occident, precum şi de pericolele 
anarhiei interne, de pericolele contrarevoluţiei, pentru a duce ţara integră şi neseparată până la Adunarea 
Constituantă şi pentru a consolida pe vecie în Rusia suveranitatea poporului —

e nevoie de o autoritate puternică şi dură, care s-ar sprijini pe puterea morală a susţinerii şi încrederii 
tuturor forţelor vii organizate din ţară;

e nevoie de crearea unei atmosfere morale prielnice în armată,
de consolidarea disciplinei şi ordinii în ţară,
de reglementarea transportului, finanţelor, aprovizionării cu alimente, de reglementarea industriei şi 

comerţului, precum şi de alte măsuri politice şi social-economice hotărâte.
Uniunea Creştinilor Evanghelici din Rusia consideră că factorul principal, fără de care sistemul de mă-

suri indicat nu va avea succes, este factorul psihologic al credinţei în resursele materiale şi spirituale 
ale ţării şi în marea menire providenţială a Rusiei, credinţă, de care trebuie să fie pătrunsă Consfătuirea 
de Stat, pe care ea trebuie s-o exprime într-o declaraţie generală, fie şi scurtă, şi cu care fiece participant 
al Consfătuirii trebuie să considere drept datorie a sa a însufleţi membrii cercului, ai grupului, ai partidului 
său ori ai clasei sale. Uniunea CE consideră că numai o asemenea credinţă, dacă ea va înflăcăra toate păturile 
sociale, poate să dea putere măsurilor amintite şi să deschidă un izvor nesecat de energie, voinţă de muncă, 
poate să genereze acordul de a face concesii reciproce, de a supune lucrurile particulare celor generale, de 
a fi gata de jertfă şi de fapte eroice, numai această credinţă poate să producă armonie, colaborare şi coeziu-
ne între toate clasele în năzuinţa comună spre salvarea patriei şi spre libertate în vremea cumplită de astăzi.

Pentru salvarea Rusiei în sensul cel mai larg şi pentru asigurarea prosperităţii ei viitoare, pe lângă 
toate reformele politice şi social-economice, e nevoie şi de o amplă luminare intelectuală şi morală 
a poporului, e nevoie de o legislaţie care ar favoriza tot ceea ce contribuie la consolidarea şi dezvoltarea 
sentimentului datoriei morale în popor şi, în primul rând, ar favoriza religia, în sensul pur şi general şi, în 
special, ar favoriza:

1) Emanciparea Bisericii de sub dominaţia statului, reformarea ei în sensul renaşterii vieţii spirituale şi 
democratizării orânduirii ei, separarea ei de stat şi eliberarea de sub influenţa covârşitoare a ierarhi-
ei şi a birocratismului bisericesc, restabilirea bisericii locale primare ca o asociaţie de sine stătătoare 
a credincioşilor etc.

2) Consolidarea libertăţii în întregime; egalarea reală a tuturor religiilor, bisericilor şi confesiunilor în 
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faţa legii; asigurarea libertăţii pentru întruniri religioase, congrese, asociere şi predici religioase; 
asigurarea libertăţii depline de a trece dintr-o confesiune în alta; consolidarea comunităţilor popu-
lare religioase libere care au restabilit deja, în mod particular, biserici după modelul comunităţilor 
creştine primare pe principiile libertăţii, egalităţii şi fraternităţii şi care au pus la baza vieţii lor 
Evanghelia; facilitarea înfiinţării şi autorizării unor astfel de comunităţi etc.

3) Înfiinţarea asociaţiilor şi organizaţiilor care ar avea drept scop răspândirea Evangheliei şi a prin-
cipiilor etice în popor, popularizarea marilor porunci ale lui Hristos; precum şi ar favoriza orice 
iniţiative personale şi sociale în societate, îndreptate spre lupta cu alcoolismul şi cu răspândirea altor 
vicii populare.

Când va fi realizat acest program, Rusia se va transforma în o casă zidită pe stâncă, pe care n-o 
vor clătina nici vânturi, nici furtuni, oricât de mari ar fi ele, în o casă în care nu vor mai fi nici robi, 
nici oropsiţi, ci vor fi numai cetăţeni liberi şi fericiţi.

Cetăţeni şi fraţi! Noi avem nevoie de credinţă. Ştiţi zicala: dacă pierdem banii, nu pierdem nimic; dacă 
pierdem timpul, câte ceva pierdem; iar dacă ne pierdem prezenţa de spirit, bărbăţia, atunci pierdem totul. 
Dacă ne recăpătăm prezenţa de spirit şi bărbăţia, atunci căpătăm totul şi biruim totul! Îi chem pe toţi la 
credinţă, dar nu la o credinţă fanatică, ci la credinţa care îşi are o bază reală. Această bază o veţi găsi în 
resursele actuale ale ţării noastre. Sunt convins că actualmente în Rusia sunt resurse materiale destule, cu 
toate că avem unele neajunsuri într-o sferă sau alta. Sunt convins că Rusia are resurse spirituale inepuiza-
bile. Rusia, care a promovat în momentele critice ale istoriei sale oameni precum Gostomâsl, Minin, 
Pojarski, precum Petru cel Mare, Gherţen, precum marii activişti revoluţionari contemporani, pe care 
îi vedem în parte aici, această Rusie are un izvor ascuns de mari puteri spirituale şi ele trebuie să 
ne servească drept bază a credinţei noastre. Pentru cei dispuşi să primească credinţa în semnificaţia ei 
pură, le voi aminti că Tolstoi mărturiseşte în epopeea sa „Război şi pace“ că, în timpul acela, Rusia a ieşit 
biruitoare din eşecuri numai pentru că credea, pentru că credea nu în mijloacele vizibile, ci în Voinţa ne-
văzută. Şi eu îi chem pe toţi să creadă în această Voinţă nevăzută, şi atunci Rusia va fi salvată. (Aplauze)

(„Утренняя Звезда“, 1917, nr. 12)

2.3. Petiţia comunităţii de la Sankt-Petersburg adresată lui P. N. Miliukov (29 mai 1909)

Comunitatea de la S.-Petersburg a Creştinilor Evanghelici
29 mai 1909, nr. 113

Mult stimate Pavel Nikolaevici!
Sub ochii întregii Rusii partidul Libertatea Poporului, condus de Dumneavoastră, un partid con-

secvent, s-a pronunţat în apărarea proiectului de lege cu privire la comunităţile de rit vechi şi cu 
privire la trecerea dintr-o confesiune în alta.

Oratorii partidului Libertatea Poporului au demonstrat cu însufleţire şi elocvenţă necesitatea şi 
influenţa binefăcătoare a realizării depline a principiului libertăţii conştiinţei în patria noastră.

Acceptând punctul de vedere că pentru reînnoirea adevărată a Rusiei, în afară de reforme politice 
şi economice radicale, e nevoie de renaşterea morală a fiecărui individ (lucru care e posibil numai cu 
o condiţie: dacă învăţătura lui Hristos, învăţătura evanghelică va sta la baza vieţii individului, a fa-
miliei, a şcolii, a societăţii, a bisericii şi a statului) şi văzând în adoptarea acestor proiecte de lege 
de către Duma de Stat primul pas spre recunoaşterea legalităţii unor astfel de tendinţe, Comunitatea 
Creştinilor Evanghelici de la S. Petersburg îşi simte datoria morală de a vă aduce sincere mulţumiri 
Dumneavoastră şi întregului partid „Libertatea Poporului“ pentru apărarea curajoasă a legilor care 
trebuie să devină germenele adevăratei reînnoiri a Rusiei.

 Chemăm binecuvântarea lui Dumnezeu peste toată activitatea instituţiilor legislative.
Preşedintele Comunităţii I. S. Prohanov
Tovarăşul Preşedintelui: Vasili Dolgopolov
Prezbiterul   Saveli A. Alekseev (ASFR, fond 579, inv. 1, dos. 2561, f. 1)

(Notă informativă: Miliukov Pavel N. (1859-1943), unul din organizatorii partidului cadeţilor, din 1907 preşedin-
te al CC al partidului, redactorul ziarului „Речь“ („Graiul“). În 1917 — ministru de externe al Guvernului Provizoriu.)
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La congresele panruse conducătorii uniunilor scriau scrisori de mulţumire adresate Ţarului Rusiei, Guver-
nului Sovietic, bisericile se rugau pentru transformările revoluţionare. Încă la începutul secolului al XX-lea 
a fost pusă baza implicării bisericii în activitatea politică şi patriotică. „Aluatul lui Irod“, introdus în biserică, 
a provocat uniunii evanghelice şi celei baptiste daune ireparabile. Mai târziu, în anii ’40-’60, VSEHB s-a situat 
pe această poziţie păcătoasă în mod temeinic.

Scrisorile inserate mai jos şi telegramele reprezentanţilor ambelor uniuni nu pot fi numite plăcute lui 
Dumnezeu. În toate aceste documente se întrevede dorinţa slujitorilor bisericii de a avea un anumit garant 
al apărării de persecuţii şi de a fi prieteni cu lumea.

Majestăţii Sale Împăratul, 
Autocratul întregii Rusii

Adresă de loialitate

Mare Domnitor al pământurilor ruse!

Marile acte ale voinţei Majestăţii Voastre din 17 aprilie şi 17 octombrie 1905 umplu de bucurie 
inimile multor milioane de oameni ai poporului rus, a cărui parte integrantă o constituim şi noi, 
creştinii evanghelici, fiind „carne din carnea lui“ şi „os din oasele lui“. Bucuria noastră sporeşte 
şi în urma ucazului Majestăţii Voastre din 17 octombrie 1906, care a pus o bază neclintită libertăţii 
religioase, dându-ne posibilitate, ca unor cetăţeni ruşi, nu numai să ţinem slujbe religioase de masă, 
ci şi să ne aranjăm viaţa socială după cum ne dictează conştiinţa.

Adunându-ne pentru prima dată, din iniţiativa primei noastre comunităţi legalizate din capita-
lă, pentru a ne rezolva problemele, noi, reprezentanţii bisericii creştinilor evanghelici din Rusia, 
urmând poruncile lui Hristos şi ale apostolilor, înălţăm rugăciuni fierbinţi pentru prosperitatea 
domniei Majestăţii Voastre spre binele întregului popor rus. Să Vă dea Atotputernicul Dumnezeu 
bucuria de a Vă vedea realizarea tuturor planurilor măreţe de înnoire a mult iubitei noastre patrii.

Participanţii la congresul I panrus al creştinilor evanghelici din Rusia, supuşi servitori ai Ma-
jestăţii Voastre Împăratul:

Preşedintele Uniunii: Ivan Stepanovici Prohanov;

Tovarăşul Preşedintelui: Iosif Goţki;

Secretari:   Fiodor Efimov, Fiodor Belousov;

Membri:   Fridrih Şeneman, Iosif Timohin,
    Nikolai Patalah, Mihail Ilin, Ivan Bulâkin,
    Fiodor Saveliev, Roman Karaman, Piotr Lâsenko,
    Vasili Dolgopolov, Konstantin Fiodorov,
    Saveli Alekseev, Zahar K., Mihail Horoşilov, 
    Semion Şkutenko, Aleksandr Persanov,
    Martin Ia., Iakov Vins, Nikolai Lomanov.

Septembrie 1909
(ASFR, fond 601, inv. 1, u.p. 2312)

Documentul original v. infra, p. 246

2.4. Adresă de la participanţii la Congresul I Panrus al Creştinilor Evanghelici supuşi 
Majestăţii Sale Împăratului, Autocratului absolut al întregii Rusii (septembrie 1909)
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2.5. Apelul social-revoluţionarilor  
către congresul baptiştilor din septembrie 1909 

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, 
ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor...  Efes. 6: 12

În septembrie anul curent (1909) în or. Rostov pe Don va fi convocat Congresul panrus al reprezen-
tanţilor comunităţilor baptiste. Asemenea congrese baptiştii organizează anual deja mai bine de 20 de ani. 
La ele se pun în discuţie diferite probleme apărute în viaţa comunităţilor locale. Congresele servesc drept 
bază organizatorică, creând din comunităţile răzleţite o uniune baptistă integră. Aceste congrese anuale 
joacă un rol extrem de important în viaţa baptiştilor. Ele au reglat viaţa baptiştilor în tot decursul existenţei 
Imperiului Rus, influenţând cu o autoritate incontestabilă asupra tuturor laturilor vieţii fără excepţie, înce-
pând de la lucrurile cele mai neînsemnate şi până la relaţiile cele mai complicate. De exemplu, la aceste 
congrese au fost soluţionate probleme precum: pot oare baptiştii să bea vin în timpul mesei, pot sau nu pot 
să circule duminica dintr-un loc în altul, pot ei sau nu pot servi în armată etc.

Fiind oameni foarte religioşi, baptiştii pun în dezbatere la congresele lor sau, cel puţin, au pus în 
dezbatere până în prezent chestiuni referitoare exclusiv la viaţa lor spirituală şi nu s-au interesat deloc de 
chestiunile vieţii civile, considerându-le „treburi ale lumii acesteia“. Ca rezultat, politica le-a fost întot-
deauna străină. În perioada persecuţiilor pentru credinţă, organizându-şi pe ascuns congresele, baptiştii 
n-au protestat niciodată nici împotriva suferinţelor pentru credinţă, pe care le îndurau, nici împotriva lipsei 
generale de drepturi a poporului rus. Ei suportau cu răbdare suferinţele pentru Hristos şi doar se rugau 
pentru opresorii lor, urmând preceptul lui Hristos: „Rugaţi-vă pentru vrăjmaşii voştri“, iar subjugarea naţio-
nală nu-şi găsea ecou în inimile lor absorbite de rugăciune, întrucât ei consideră drept patrie a lor — cerul, 
viaţa pământească fiind pentru ei un liman vremelnic, de aceea ei nu se interesau de situaţia politică din 
ţară. Astfel, până în anul 1905 baptiştilor, conduşi de conferinţele anuale şi de reprezentanţii lor, politica 
le-a fost străină. Tot atât de străină a rămas a fi politica pentru baptişti şi în perioada mişcării de elibera-
re, când pământul Rusiei s-a cutremurat de la un capăt la celălalt şi valul mândru al avântului poporului 
a pus în mişcare inima fiecărui rus transformându-l, măcar pentru o clipă, în cetăţean. Chiar şi în acel 
moment măreţ baptiştii, absorbiţi de contemplarea lui Dumnezeu, au rămas indiferenţi faţă de „lucrările 
lumii acesteia“ şi au spus cu o stricteţe neabătută: „Patria noastră este în ceruri“.

De aceea pare foarte straniu şi absolut neînţeles apariţia următorului punct în programul congresului 
baptiştilor ce urmează să aibă loc. „Alegerea unei delegaţii care să ceară audienţă la Majestatea Sa Împă-
ratul pentru a exprima sentimente de loialitate şi mulţumiri pentru libertatea dăruită“. Cum să înţelegem? 
Cetăţenii patriei cereşti, supuşi unicului Împărat — lui Dumnezeu, îşi doresc de acum un împărat pămân-
tesc, ca evreii de pe vremea lui Samuel, vor să fie supuşi unui împărat pământesc, împăratului rus, acestei 
mari desfrânate, care a corupt ţara cu desfrânările sale (Apoc. 18: 2)!

Nu ne mirăm când vedem că aristocraţii, moşierii, negustorii şi fabricanţii îşi aleg delegaţii pentru a mer-
ge la ţar şi a-şi exprima sentimentele de loialitate şi credincioşie faţă de el, căci ei nu cunosc un alt împărat 
şi acesta le este scump, pentru că el le-a dat totul: ranguri, pământuri, banii poporului şi soldaţi pentru 
paza cinurilor, moşiilor şi capitalurilor căpătate. Şi, ducându-şi viaţa în beţii, îmbuibări şi desfrâu, fără 
să-L recunoască asupra lor pe împăratul-Dumnezeu, oamenii aceştia corupţi încheie între ei felurite alianţe: 
„Октябристы“, „Русский народ“ („Octombriştii“, „Poporul rus“) etc. şi trimit delegaţii la ţar pentru a-şi 
exprima sentimentele de loialitate, sentimente josnice (în rusă — joc de cuvinte: выражают ему свои 
верноподданнические и верно подлые чувства — Nota trad.). Oare baptiştii vor să le urmeze exemplul?

Nu ne miram nici când preoţii şi monarhii, convocându-se la vreun congres, alegeau deputaţi pentru 
a merge la ţar şi îşi exprimau sentimentele de credincioşie: el este împăratul lor şi îi întreţine, ca ei să 
ţină poporul în întuneric. Cu ei oare vor să se potrivească baptiştii?

Nici când vreun grup de beţivi sau hoţi, îmbătaţi şi racolaţi de aristocraţi şi moşieri în uniunea „Oc-
tombriştilor“ sau în cea a „Poporului rus“, îşi alegea şi el deputaţi spre a-i trimite ţarului ca să-şi exprime 
sentimentele de credinţă, nu ne miram. Oamenii aceştia nu ştiu ce fac (Luc. 23: 34). Oare până la nivelul 
lor vor să se umilească baptiştii?

Dar în afară de aristocraţi, moşieri şi negustori, în afară de popi şi monarhi, în afară de gloata beată 
a „Sutelor Negre“* nici un grup al populaţiei Rusiei nu şi-a dezonorat numele prin exprimarea sentimentelor 

* „Sutele Negre“  — partid monarhist în Rusia între anii 1905-1917.
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de loialitate faţă de ţar, care duce o luptă perfidă cu poporul şi l-a adus până la o extremă sărăcire mate-
rială şi spirituală. De aceea nu poţi avea o altă atitudine decât sentimente de uimire profundă că baptiştii, 
oameni care nu au nimic comun nici cu boierii, nici cu popii, nici cu aliaţii, deodată şi-au dorit să trimită 
o delegaţie la ţar, pentru a-şi exprima sentimentele de loialitate. Cum se explică un astfel de gând monstru-
os, absurd pentru orice om rus şi mai ales pentru un baptist?

Probabil, gândul acesta le-a apărut ca rezultat al adoptării de către Duma de Stat a legii despre liber-
tatea confesională. Drept mulţumire pentru libertatea dăruită baptiştii vor să-şi exprime faţă de ţar senti-
mentele de loialitate. Să admitem pentru un minut că în Rusia a sosit cu adevărat libertatea confesională 
(deşi nu e aşa). Se poate oare să-i mulţumeşti pentru ea ţarului Rusiei? Cel care nu şi-a închis ochii în 
mod intenţionat în faţa evenimentelor din ultimii ani a văzut că ţarul se împotrivea introducerii libertăţii 
cu o furie turbată şi, de n-ar fi fost revoluţia, care l-a apucat de gât, nici acum n-ar fi fost în Rusia niciun 
fel de libertăţi, nici chiar DUMA DE STAT n-ar fi existat. Aşadar, dacă şi trebuie să-i mulţumească cuiva 
pentru libertatea religioasă, atunci să le mulţumească revoluţionarilor ruşi pentru silinţa de a căpăta, fie 
şi cu preţul vieţii, libertatea pentru popor. Iar baptiştii, dacă vor să rămână credincioşi faţă de învăţătura 
lor, trebuie să-I mulţumească pentru libertate numai lui Dumnezeu.

Dar a sosit oare cu adevărat în Rusia măcar cât de cât libertatea, în special, libertatea credinţei? Nu. 
Cine va afirma contrariul? Cine va încerca să combată adevărul că în ţara noastră, a samavolniciei ţarului 
şi conţopistului, chiar dacă, de ochii lumii, se şi emit legi bune, ele nu se realizează? Cine va nega că 
la noi legea e ca un cal: încotro vrea conţopistul, încolo îi îndreaptă hăţurile — şi asupra întregului stat 
e ridicat pumnul poliţistului şi biciul cazacului? Şi baptiştii înşişi ştiu bine lucrul acesta: în ciuda „libertăţii 
dăruite“, abia o lună în urmă au fost eliberaţi de sub arest baptiştii care se întruniseră la Odesa, iar în 
celelalte fundături ale Rusiei (ba toată Rusia e o fundătură sălbatică) slujbaşii ţarului îşi bat joc şi acum 
de baptişti, popii ţarişti aţâţă împotriva lor poporul ignorant.

Deci despre ce fel de libertate religioasă poate fi vorba? Ea nu există, după cum nu există nici o altă 
libertate şi nici nu va fi până ce nu va veni iarăşi necruţătoarea răzbunătoare — revoluţia — şi, cu mâna sa 
puternică şi, de data aceasta, sângeroasă, va pune capăt batjocurilor ţarului faţă de popor. Apariţia în progra-
mul congresului baptiştilor a punctului privind exprimarea faţă de împărat a sentimentelor de loialitate trebuie 
explicată ca o greşeală. E imposibil ca toţi baptiştii, oameni cu o credinţă strictă, pur religioasă şi tare ca 
cremenea, să fi uitat poruncile apostolului: „Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ“ (Col. 3: 2), 
precum şi: „Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor“ (1 Cor. 7: 23). E imposibil să 
fi uitat şi cazul descris în 1 Sam. cap. 8: „Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns şi au venit la Samuel la Rama. 
Ei au zis: «Iată că tu eşti bătrân, şi copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune un împărat peste noi să ne 
judece, cum au toate neamurile». Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau: «Dă-ne un împărat ca să ne 
judece.» Şi Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel: «Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va 
spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine Mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Ei se poartă cu 
tine cum s-au purtat totdeauna, de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi; M-au părăsit şi au slujit 
altor dumnezei. Ascultă-le glasul deci; dar înştiinţează-i, şi fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni 
peste ei.» Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care-i cerea un împărat. El a zis: «Iată care va fi 
dreptul împăratului care va domni peste voi. El va lua pe fiii voştri, îi va pune la carele sale şi între călăreţii 
lui, ca să alerge înaintea carului lui; îi va pune căpetenii peste o mie şi căpetenii peste cinzeci, şi-i va întrebu-
inţa la aratul pământurilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război şi a uneltelor carelor 
lui. Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme, de mâncare şi pâine. Va lua cea mai bună parte din câmpiile 
voastre, din viile voastre şi din măslinii voştri, şi o va da slujitorilor lui. Va lua zeciuială din rodul seminţelor 
şi viilor voastre, şi o va da famenilor şi slujitorilor lui. Va lua pe robii şi roabele voastre, cei mai buni boi şi 
măgari ai voştri, şi-i va întrebuinţa la lucrările lui. Va lua zeciuială din oile voastre, şi voi înşivă veţi fi slugile 
lui. Şi atunci veţi striga împotriva împăratului vostru pe care-l veţi alege, dar Domnul nu vă va asculta.»“.

Când „bătrânii“ baptiştilor se vor aduna la congres, să nu se asemene bătrânilor lui Israel. Să-şi amin-
tească de responsabilitatea pe care o au, ca reprezentanţi ai unui grup numeros din populaţia Rusiei, şi 
să respingă orice gând de a-şi exprima, faţă de împărat, sentimentele de loialitate şi de mulţumire pentru 
libertatea imaginară. Altfel Domnul nu va răspunde la rugăciunile lor, iar poporul rus, care, în lupta 
împotriva ţarului odios plăteşte cu sângele său, cu vieţile celor mai buni fii ai săi, îi va numi pe baptişti 
trădători ai cauzei poporului.

Ediţie a unui grup de Social-Revoluţionari.
(ASFR, f. 102, Secţia specială, anul 1910, dos. 9, partea a V-a, litera А, filele 11-12)
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Majestăţii Sale Împăratului şi Domnitorul întregii Rusii

O sută treizeci de comunităţi 
ale creştinilor evanghelici 
şi ale celor înrudiţi cu ei.

Adresă de loialitate

Mare Domnitor al ţării Rusiei,

În luna ianuarie 1911 creştinii evanghelici, adunaţi din toate colţurile Rusiei la Congres, care 
a avut loc în or. Petrograd, şi-au confirmat solemn şi unanim năzuinţa permanentă de a duce o lup-
tă necruţătoare împotriva răspândirii băuturilor ameţitoare în Rusia şi tot atunci întregul Congres 
a înălţat rugăciuni fierbinţi către Domnul Dumnezeu ca să înlăture din viaţa poporului rus influenţa 
dăunătoare a acestei ispite seculare.

Creştinii evanghelici au salutat, toţi ca unul, cu o mare încântare ordinul Majestăţii Voastre cu 
privire la încetarea vânzării votcii şi a produselor din votcă. Creştinii evanghelici înalţă către Domnul 
Dumnezeu mulţumiri fierbinţi pentru realizarea acestei măsuri nemaipomenite în istorie şi Îl roagă 
pe Cel Preaînalt să trimită Majestăţii Voastre mulţi ani, o îndurare deosebită şi ajutor în a scoate 
din uzul vieţii poporului rus toate băuturile ameţitoare pe vecie.

Domnul Dumnezeul Cel atotputernic să binecuvânteze lucrările Majestăţii Voastre, făcute în 
unire cu poporul spre binele şi fericirea patriei noastre iubite. Domnul să încununeze Rusia noastră, 
pe care o iubim fierbinte, cu biruinţă slăvită în marele război actual, în care mulţi dintre coreligio-
narii noştri îşi varsă sângele şi îşi jertfesc viaţa. Să-i dăruiască El o pace statornică şi eternă, atât de 
necesară pentru realizarea idealurilor măreţe, pe care Mântuitorul lumii ne-a poruncit să le realizăm.

Rugăciunile noastre sunt înaripate de gândul luminos la Ucazul minunat al Majestăţii Voastre 
„despre consolidarea principiilor toleranţei religioase“, care a fost promulgat exact cu 10 ani în urmă, 
la 17 aprilie 1905, şi a dăruit unui mare număr de ruşi darul scump al libertăţii conştiinţei. În această 
zi însemnată ne rugăm fierbinte şi cu înflăcărare, Majestate, ca Domnul să-Şi trimită ajutorul în 
marile planuri ale Majestăţii Voastre spre binele populaţiei de milioane de ruşi.

În numele a o sută treizeci de comunităţi ale creştinilor evanghelici şi ai celor înrudiţi cu ei — 
supuşi servitori ai Majestăţii Voastre 

Reprezentanţii Comunităţii Creştinilor Evanghelici de la Petrograd:
Preşedintele comunităţii: Iv. Prohanov; Tov. Preşedintelui: Grig. Matveev,

Secretar: A. Jidkov.

Petrograd, 17 aprilie 1915
(ASFR, fond 601, inv. 1, u.p. 991)

2.6. Salutul a o sută treizeci de comunităţi ale Creştinilor evanghelici 
adresat Domnitorului întregii Rusii (17 aprilie 1915)
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2.7. Scrisoarea preşedintelui Alianţei Mondiale Baptiste, Robert Stuart MacArthur,  
adresată lui P. N. Miliukov (în limba engleză cu traducere în rusă), 30 martie 1917

Alianţa Mondială Baptistă (preşedinte) Robert Stuart MacArthur.
Profesorului P. Miliukov. Petrograd, Rusia. 

Scumpe profesor Miliukov!
Toţi americanii sunt plini de uimire şi se bucură de revoluţia din Rusia. Nu avem cuvinte să 

ne exprimăm bucuria care ne umple inimile [...]. Sperăm că Dumnezeu poate să vă dea îndurare 
şi putere ca să vă împotriviţi radicalilor extremi pe de o parte şi reprezentanţilor intoleranţi 
ai autocraţiei pe de alta. Noi avem o speranţă neabătută şi Îl rugăm neobosit pe Dumnezeu să 
izbăvească din nou marea Rusie de pericolul luptelor interne şi îndeosebi de posibilitatea răz-
boiului intern. Chiar îndrăznim să vorbim despre statul Ţarului ca despre o Republică Rusă. 
E evident că poporul rus, după o aşteptare chinuitoare, a ajuns, în sfârşit, a se conştientiza (ori 
la finalul dorit). Puţini îndrăzneau să admită chiar gândul că revoluţia relativ paşnică va veni 
atât de curând.

Am citit şi am scris mult despre Rusia timp de 25 de ani. Deţinând postul de preşedinte 
al „Alianţei Mondiale Baptiste“, am fost la Petrograd cu mai bine de 5 ani în urmă, ca să parti-
cip la inaugurarea casei de rugăciune „Casa Evangheliei“, în care era păstor onorabilul Wilhelm 
Fetler. Am vrut de asemenea să capăt permisiunea d-lui Makarov să cumpăr un lot de pământ 
pe care intenţionam să construiesc un colegiu pentru instruirea baptiştilor şi evanghelicilor. 
Am obţinut de la el o asemenea permisiune, dar, din diferite motive, lucrarea a fost anulată. Sper 
să mai fac o vizită la Petrograd şi prin alte locuri ale vastei Rusii când va fi neprimejdios a trece 
peste ocean. Noi toţi vă apreciem ca lider instruit al unui popor mare. Dumneavoastră cunoaşteţi 
America, cunoaşteţi Rusia, cunoaşteţi întreaga lume. Noi credem că sunteţi un mare lider al re-
formelor geniale. Credem acum că evreii vor avea libertate, că baptiştii vor avea libertate şi că 
în Rusia biserica şi statul vor fi instituţii absolut separate. Acum nimic nu mai este imposibil 
a crede cu privire la Rusia.

E foarte posibil că „dinastia kaizerilor“ va pleca din Germania după cum dinastia Romanov 
a plecat din Rusia. A sosit ziua democraţiei! Ne bucurăm cu o bucurie negrăită! Când vor pleca 
ambii — Kaizerul şi ţarul —, se va instaura pacea în Europa şi în întreaga lume.

În Marea Britanie e o democraţie reală. Germania, Austria, Italia, Japonia şi Spania, după cum 
zicem noi în America, au la ce privi.

Turcia taciturnă trebuie să dispară.
Îi mulţumim lui Dumnezeu şi ne umplem de curaj când citim noutăţile din Rusia. Vom fi bu-

curoşi să vedem Rusia ajungând la Constantinopol şi la mare şi sperăm că ea va veni în torentul 
vieţii mondiale ca nicicând mai înainte. Avem deplina siguranţă că Dumnezeu va nimici ce e mai 
rău din ce e rău pentru a obţine un mai mare rezultat.

Cu respect şi deplină speranţă pentru viitorul republicii Ruse.
Rămân al dumneavoastră sincer prieten — Robert Stuart MacArthur.

Martie 30, 1917
(ASFR, fond 579, anul 1917, inv. 1, dos. 4973, f. 4-6)
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2.8. Scrisoare de mulţumire adresată lui V. I. Lenin 
de către Congresul panrus al Uniunii baptiste, noiembrie 1921

(ASFR, fond 1235, inv. 96, dos. 182, f. 530)

PREŞEDINTELUI CONSILIULUI COMISARILOR 
POPORULUI, VLADIMIR ILICI LENIN, 

PREZIDIULUI CECR, SOVIETULUI MUNCITORILOR  
şi al DEPUTAŢILOR ARMATEI ROŞII din or. MOSCOVA, 
COMISARIATULUI POPORULUI  
pentru AFACERI INTERNE,  
COMISARIATULUI POPORULUI pentru JUSTIŢIE 
tov-lui PIOTR ANANIEVICI KRASIKOV

CONGRESUL PANRUS AL BAPTIŞTILOR, în număr de 
98 delegaţi din partea a 3650 de Biserici ale Baptiştilor şi a Co-
munităţilor Regionale şi Raionale din Rusia Centrală, din Ucraina, 
Siberia, Turkestan, din regiunile Caucaziene şi Transcaucaziene, 
ca reprezentanţi care exprimă năzuinţele poporului de a realiza 
în viaţă libertatea, egalitatea şi fraternitatea pe calea arătată de 
Evanghelia lui Hristos, îşi exprimă mulţumirea faţă de Guvernul 
Sovietic pentru dispoziţiile recente, care scot la iveală tendinţa lui 
sinceră de a înlătura toate excesele din provincii în ce priveşte 
limitarea libertăţii conştiinţei, proclamată în Federaţia Sovietică.

Concomitent Congresul îi mulţumeşte Sovietului Muncitorilor 
şi Deputaţilor Armatei Roşii din or. Moscova în persoana Preşe-
dintelui Lev Borisovici KAMENEV pentru că i-a oferit posibilita-
tea de a se întruni pe teritoriul Sovietului de la Moscova.

Din însărcinarea Prezidiului Congresului:

P. V. PAVLOV  M. D. TIMOŞENKO

V. P. STEPANOV  S. BELOUSOV
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2.9. Scrisoare de salut către Puterea Sovietică 
din partea Congresului al XXV-lea panrus al Uniunii Baptiste,  

13 decembrie 1923

(ASFR, fond 3316, inv. 16, dos. 4, f. 52)

Urgent, prin curier

COMITETULUI EXECUTIV 
CENTRAL al URSS

Baptiştii, care de-a lungul întregii lor istorii 
au luptat, cu preţul suferinţelor, pentru liberta-
tea de conştiinţă, preţuită de ei mai mult decât 
alte bunuri, salută Puterea Sovietică, ca putere 
care a răspuns aşteptărilor sacre ale lor privind 
proclamarea libertăţii religioase depline. O rea-
lizare a acestei libertăţi este şi Congresul dat, 
al XXV-lea congres panrus, permis de Guvernul 
Sovietic, lucru pentru care congresul, în nume-
le Uniunii Baptiste din Rusia, care a ţinut în 
trecut, pe timpul ţarist, 17 conferinţe ilegale, 
acum, prin Prezidiul său, îi aduce mulţumiri 
Guvernului Sovietic.

Prezidiul congresului: 
    V. G. Pavlov
    V. P. Stepanov
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2.10. Declaraţie adresată CC al PC(b)R din partea Colegiului Uniunii Baptiste din Rusia 
în legătură cu decesul lui V. I. Lenin, 23 ianuarie 1924

La Comitetul Central al Partidului 
Comunist (b) din Rusia

Colegiul Uniunii Baptiste din Rusia, în numele a mili-
oane de muncitori, membri ai uniunii, îşi exprimă adânca 
durere având conştiinţa pierderii grele, suportată în legă-
tură cu decesul lui Vladimir Ilici, pe care sectanţii ruşi, 
oprimaţi de ţari şi popi, îl venerează ca pe un mare lup-
tător pentru realizări slăvite, dintre care ne este scumpă 
îndeosebi libertatea religioasă.

Preşedinte:   (P. V. Pavlov)
Membru al colegiului: (V. V. Skaldin)
Secretar:   (B. I. Gornik)

(ASR ISP, fond 16, inv. 1, dos. 250, f. 9)
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Gubernia Tver, Comisiei pentru organizarea 
înmormântării lui VLADIMIR ILICI LENIN

Stimaţi tovarăşi!
Noi, Creştinii Evanghelici, nu vrem să rămânem pasivi faţă de evenimentul dureros, îndurat 

de tot poporul rus, mai cu seamă de proletariatul ţării — muncitori şi ţărani, şi de proletariatul 
din întreaga lume, şi anume: faţă de pierderea şi funeraliile Conducătorului proletariatului mondial 
VLADIMIR ILICI LENIN, care şi-a consacrat viaţa şi activitatea pentru eliberarea clasei mun-
citoare de sub jugul capitalismului şi care a murit la datorie, făcând atât de multe şi pentru noi, 
Creştinii Evanghelici, în special în ce priveşte separarea bisericii de Stat şi proclamarea libertăţii 
conştiinţei pentru toţi cetăţenii Republicii Sovietice, lucru deosebit de preţios pentru Creştinii 
Evanghelici.

Ne-am adresat cu o scrisoare (copia o anexăm) către membrii bisericii de la Krasnaia Sloboda, 
or. Tver, cu propunerea de a cinsti ASTĂZI memoria lui VLADIMIR ILICI LENIN la adunare 
şi, ca oameni credincioşi în Dumnezeu, a-L ruga pe Dumnezeul atotputernic să binecuvânteze tot 
poporul nostru rus şi guvernul ca să prospere tot mai mult în crearea unei vieţi morale şi fericite 
în ţara noastră, viaţă în care va fi imposibilă exploatarea şi asuprirea clasei sărace de către altele, 
căci aceste idei măreţe de LIBERTATE, EGALITATE ŞI FRATERNITATE au fost proclamate cu 
aproape 2000 de ani în urmă de marele învăţător al omenirii — ISUS HRISTOS.

Cu salut — Preşedintele Secţiei Tver a Consiliului Unional
al Creştinilor Evanghelici:    (I. P. BELEAEV)
Membru al prezidiului Consiliului   (KUDREAŞOV)
Membru al prezidiului — Secretar   (M. I. GRACIOV).

(ASR ISP, fond 16, inv. 1, dos. 250, f. 45)

2.11. Declaraţia secţiei Tver a CUCE din Rusia în legătură cu decesul lui V. I. Lenin

   Telegramă

PETROGRAD PREŞEDINTELUI

COMITETULUI EXECUTIV AL GUBER-

NIEI PETROGRAD TOV-LUI ZINOVIEV

CONSILIUL UNIONAL AL CREŞTINI-

LOR EVANGHELICI ÎN NUMELE A SUTE 

DE MII DE OAMENI AI MUNCII URMAŞI 

AI EVANGHELIEI ÎŞI EXPRIMĂ  

ADÂNCA DURERE ÎN LEGĂTURĂ  

CU DECESUL LUI VLADIMIR ILICI  

DE AL CĂRUI NUME ESTE LEGATĂ  

PE VECI CONSTITUŢIA SOVIETICĂ  

CARE INCLUDE MARELE PRINCIPIU  

AL LIBERTĂŢII CONŞTIINŢEI

PREŞEDINTE PROHANOV

(ASR ISP, fond 16, inv. 1, dos. 250, f. 27)
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Scumpi fraţi şi surori, pace vouă!

Fiecare din noi cunoaşte durerea trăită în aceste zile de poporul rus, în special de proletariat — 
muncitorii şi ţăranii ţării noastre, iar cu ei şi de proletariatul întregii lumi.

Peste muncitori şi ţărani s-a abătut o mare durere şi anume — decesul lui Vladimir Ilici LENIN, 
care şi-a consacrat toată viaţa şi activitatea pentru eliberarea clasei muncitoare de sub jugul capita-
lismului.

Acum el a murit.
Astăzi cinstim memoria lui V. I. Lenin, el va fi înhumat, pământul va ascunde pe veci corpul 

neînsufleţit al dumnealui şi noi, Creştinii Evanghelici, nu trebuie să rămânem pasivi faţă de acest 
eveniment.

Dat fiind faptul că noi, Creştinii Evanghelici, în baza Cuvântului lui Dumnezeu, recunoaştem 
orice putere de stat ca fiind rânduită de Dumnezeu (Rom. 13: 1-2) şi că trebuie să dăm tuturor ceea 
ce suntem datori (cui datorăm birul, să-i dăm birul; cui datorăm vama, să-i dăm vama; cui datorăm 
frica, să-i dăm frica; cui datorăm cinstea, să-i dăm cinstea — Rom. 13: 7); precum şi luând în con-
sideraţie tot ce a făcut V. I. LENIN pentru Creştinii Evanghelici şi pentru alţi cetăţeni din Rusia ce 
trăiesc conform libertăţii de credinţă, adică ce a făcut dumnealui în vederea stabilirii libertăţii de 
conştiinţă şi de răspândire a Evangheliei pentru toţi credincioşii din Rusia, — repetăm că nu trebuie 
să rămânem pasivi faţă de evenimentul dat.

În primul rând trebuie să menţionăm că V. I. LENIN, îndată după ce a devenit conducătorul Rusi-
ei, a proclamat separarea bisericii de stat şi libertatea conştiinţei pentru fiecare cetăţean al Republicii 
Sovietice, lucru spre care tindeau demult Creştinii Evanghelici.

Apoi a emis decretul Sovnarkomului (Consiliului Comisarilor Poporului), datat din 4 ianuarie 
1919 şi hotărârea Sovnarkomului (21 decembrie 1920) cu privire la scutirea de serviciul militar din 
motive religioase. În baza acestor decrete, mulţi fraţi de-ai noştri au fost scutiţi de serviciul militar.

Guvernul sovietic central, sub conducerea lui Vladimir Ilici LENIN, a proclamat cu fermitate 
separarea bisericii de stat şi libertatea conştiinţei şi nimic nu i-a putut sta în cale în a-i pedepsi pe 
toţi cei care limitau libertatea de conştiinţă a fraţilor noştri — ca toate decretele guvernului sovietic, 
cu privire la Creştinii Evanghelici şi la alţi cetăţeni ce se conduc de principiul libertăţii de credinţă, 
să fie traduse în viaţă cu sfinţenie şi în mod neclintit.

Considerăm binevenit a aminti următorul caz. În 1919 autorităţile locale din or. Kazan au în-
chis biserica Creştinilor evanghelici, limitând libertatea de conştiinţă a fraţilor noştri. Când ei s-au 
adresat către Sovnarkom cu o petiţie în privinţa acestor acţiuni ale autorităţilor locale, la petiţia lor, 
tov. LENIN a expediat o rezoluţie către Comisarul Poporului pentru Justiţie, tov. Kurski: „Rog să 
se controleze, să se facă cercetări minuţioase şi să fie pedepsiţi vinovaţii. Despre rezultate să mi se 
comunice. LENIN“. Şi au fost înlăturate toate obstacolele.

De aceea, în baza celor spuse, propunem azi, în momentul de faţă, când toţi îl comemorează pe 
tov. LENIN, să ţinem un moment de reculegere în memoria dumnealui, precum şi să înălţăm o ru-
găciune către Domnul pentru tot poporul rus şi pentru guvernul rânduit de Domnul, ca Cel Preaîn-
alt să binecuvânteze scumpa noastră patrie şi să rânduiască, în locul tov. LENIN, o persoană 
demnă, care să poată conduce cu înţelepciune marele popor rus şi ca predica Evangheliei să se 
răspândească tot mai mult în poporul nostru.

Cu salut frăţesc, fraţii Dumneavoastră: (semnăturile)
27.01.’24

(ASR ISP, fond 16, inv. 1, dos. 250, f. 44)

2.12. Apel către bisericile CUCE în legătură cu decesul lui V. I. Lenin 
(27 ianuarie 1924)
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2.13. Notă-raport a împuternicitului Consiliului pentru Culte din or. Moscova şi reg. Moscova  
către tov. POLEANSKI I. V. cu privire la adunările de rugăciune în legătură cu decesul  

lui I. V. Stalin

Secret

Cu privire la adunările de rugăciune ţinute de 
creştinii din or. Moscova şi din reg. Moscova în legă-
tură cu îmbolnăvirea şi decesul Preşedintelui Sovietu-
lui Miniştrilor al URSS, Iosif Vissarionovici STALIN, 
conducătorul muncitorilor şi stegarul păcii

CREŞTINII EVANGHELICI BAPTIŞTI
La 4 martie a.c. Consiliul Unional al Creştinilor Evanghelici Baptişti (VSEHB) a exprimat sin-

cere condoleanţe Consiliului pentru Culte în legătură cu boala gravă a conducătorului iubit al ţării 
noastre, Iosif Vissarionovici STALIN.

La 5 martie VSEHB a expediat tuturor prezbiterilor superiori telegrame cu rugămintea de a înăl-
ţa rugăciuni fierbinţi în toate bisericile pentru însănătoşirea lui Iosif Vissarionovici STALIN şi a-i 
chema pe toţi credincioşii să manifeste o mare şi strânsă unire în jurul Guvernului Uniunii Sovietice.

La 6 martie a.c. VSEHB a exprimat sincere condoleanţe preşedintelui Consiliului pentru Culte, I. V. 
Poleanski cu ocazia pierderii nespus de mari, care s-a abătut peste ţara noastră şi peste întreaga omenire 
progresistă — decesul lui Iosif Vissarionovici STALIN — şi a chemat toate comunităţile creştinilor 
evanghelici baptişti la cea mai strânsă unire în jurul Guvernului Uniunii Sovietice şi să cinstească 
memoria Marelui Conducător prin organizarea adunărilor de rugăciune în toate bisericile înălţând 
rugăciuni fierbinţi pentru Guvernul nostru şi pentru ţara noastră sovietică.

La 6 martie a.c. VSEHB a expediat Sovietului Miniştrilor al URSS o telegramă în care îşi ex-
prima adânca durere din cauza pierderii ireparabile care s-a abătut peste Patria noastră scumpă — 
moartea lui Iosif Vissarionovici STALIN.

La 8 martie dimineaţa în comunitatea creştinilor evanghelici baptişti de la Moscova a avut loc 
o adunare de rugăciune funebră, consacrată memoriei lui Iosif Vissarionovici STALIN.

Adunarea a fost începută de prezbiterul Orlov M. A. cu rugăciune, după care el a interpretat un 
imn („Гусли“ [„Harfa“], 219). Apoi preşedintele VSEHB, Jidkov I. I., a rostit o predică scurtă şi 
a făcut o rugăciune. După rugăciune toţi cei prezenţi la adunare s-au ridicat şi au cinstit memoria 
Marelui conducător al poporului sovietic, I. V. STALIN, cu un moment de reculegere.

La adunare au ţinut cuvântări: prezbiterul sup. Orlov M. A., prezbiterul sup. în RSSU Andreev 
A. L. şi secretarul VSEHB — Karev A. V. Predicile se succedau cu cântările corului. După cu-
vântarea lui Karev A. V. toţi au îngenuncheat. Orlov M. A. şi Jidkov I. I. s-au rugat ca Domnul 
să mângâie poporul sovietic în această durere; să binecuvânteze Noul Guvern şi să menţină pacea 
în întreaga lume.

În încheiere A. V. Karev a ţinut o predică de zidire. Seara adunarea de rugăciune a fost începută 
la fel de Orlov M. A. În afară de Orlov la această adunare de rugăciune au ţinut predici cu îndru-
mări Ivanov I. G. şi Goleaev M. I. Cânta corul. S-a cântat în comun imnul „Грустны тягостны 
минуты...“ („Clipe triste de durere...“) [Тимпаны, 21].

La încheiere prezbiterul superior Orlov M. A. a făcut o rugăciune pentru ţară şi pentru Guvernul 
Sovietic.

Podiumul şi amvonul erau decorate cu catifea neagră. [...]

Împuternicitul Consiliului pentru Culte
în or. Moscova şi în regiunea Moscova  semnătura  (S. BESŞAPOŞNIKOV)

31 martie 1953
(ASFR, fond 6991, inv. 3, dos. 760, f. 273-279)
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SUPLIMENTUL 3

MREJELE OGPU-NKVD-MGB-KGB

Din anul 1922 pe lângă Biroul Politic al CC al PC(b)R activa Comisia antireligioasă secretă (CAR), ce con-
stituia un stat-major de partid, unde erau elaborate în mare taină planurile de surpare a bisericii. Preşedin-
te permanent al comisiei era Emilian Mihailovici Iaroslavski (numele adevărat: Minei Izrailevici Gubelman). 
Comisia dirija prin intermediul directivelor şi controla activitatea tuturor structurilor puterii (de partid, de 
stat, de apărare a ordinii publice) în vederea dezrădăcinării religiei prin toate mijloacele posibile: prin raco-
larea slujitorilor cultului, prin cenzurarea presei, prin dezinformare, prin arestări şi operaţii de represalii, prin 
procese judiciare; a organizat Uniunea ateilor militanţi etc. O atenţie deosebită se acorda luptei cu sectan-
ţii. Munca enormă privind executarea hotărârilor CAR era îndeplinită de subsecţia a VI-a a Secţiei secrete 
a GPU (şef — E. Tucikov, tot el — secretarul Comisiei Antireligioase).

Activitatea de nimicire a bisericii, începută de Secţia secretă a GPU în anul 1922, ulterior a fost condusă 
ideologic de Secţia de propagandă a CC al PCUS, iar executarea practică îi revenea secţiei a IV-a a direcţiei 
a V-a a KGB şi Consiliului Afacerilor Religioase. Iată ce mărturisesc sursele competente despre activitatea 
acestor organe în perioada anilor 1961-1991:

„Controlul ideologiei a fost condus mulţi ani de F. D. Bobkov, şeful direcţiei a V-a a KGB. 
Anume lui îi este îndatorată ţara pentru represiunile împotriva poeţilor, scriitorilor, pictorilor, 
savanţilor, activiştilor religioşi, precum şi pentru apariţia problemelor cu «otkazniki»* şi cu 
«disidenţii». Direcţia a V-a n-a fost lichidată, ci, pur şi simplu, i s-a schimbat denumirea, 
a devenit direcţia «Z» — «Защита Конституции» («Apărarea Constituţiei»)... Această direc-
ţie îşi continuă activitatea în sfera eterodocşilor, dar deocamdată în regim de fixare a datelor. 
Până la un timp.“

(V. Koroliov, colonel al KGB, „Секреты секретных служб“ [„Secretele serviciilor secrete“],  
„Огонек“, 1990, nr. 45, p. 30)

„Exista o linie de activitate, care era calificată ca luptă cu diversiunea ideologică a ser-
viciilor secrete străine în mediul bisericii.

Această formulă era binevenită pentru toate cazurile: încercările de a căpăta Biblii 
din Occident, dorinţa bisericii de a obţine o mai mare independenţă... Comitetul Securită-
ţii de Stat a căpătat o influenţă nemaipomenită în toată istoria ţării noastre: el a început 
să controleze (în afară de biserică, uniuni de creaţie, instituţii superioare de învăţământ) 
multe ministere“.

(Ia. Karpovici, colonel al KGB, „И за учеников стыдно“ [„Şi pentru discipoli ne este ruşine“],  
„Огонёк“, 1989, nr. 37, p. 25)

„Unica linie de activitate a aparatelor regionale care aducea vreun rezultat dorit se ra-
porta la activitatea sectelor bisericeşti neînregistrate. Anume cu ele se ocupau cekiştii, infil-
trându-i în mediul credincioşilor pe agenţii lor, racolând informatori şi provocatori“.

(O. Kalughin, general al KGB, „Совершенно секретно“ [„Strict secret“], 1993, nr. 9, p. 3)
 
Iuri Rozembau (doctor în ştiinţe juridice, profesor) defineşte în felul următor politica de stat cu privire 

la biserică:
Această politică are un caracter duplicitar... Din primii ani ai Revoluţiei din Octombrie, 

ai puterii sovietice lozincile PCUS cu privire la religie erau foarte democratice: „Liberta-
te de conştiinţă“, „Libertate religiei“, „Libertate ateismului“. Toate acestea corespundeau 
programelor marxiste care, în aparenţă, aveau un caracter foarte uman. Şi legi se emiteau, 
se pare, la fel foarte umane... Dar exista şi reversul medaliei, cel neoficial, ascuns al vieţii 
societăţii, inclusiv al bisericii. Şi acest revers secret făcea o cu totul altă politică... Biserica 

* Otkazniki (отказник) — cel care refuză să-şi îndeplinească datoriile, în speţă, serviciul în armată.
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trebuia făcută propagandista politicii partidului nu numai în ţară, ci şi peste hotare. Şi atunci 
a intrat în joc următoarea combinare: aparatul CC al PCUS, Consiliul Afacerilor Religioase 
şi KGB... Ce scop îşi puneau Comitetul Securităţii de Stat şi aparatul CC al PCUS? În ultimă 
instanţă — crearea sistemului de conducere a bisericii de către stat. 

În toate organizaţiile religioase internaţionale a pătruns mâna KGB-ului — în Mişca-
rea creştină de apărare a păcii, în Federaţia Baptistă Europeană, în Consiliul Mondial 
al Bisericilor etc. Ca rezultat toate susţineau acţiunile PCUS pe arena mondială şi în ţară. 
Comisia are materiale care mărturisesc că erau trimişi ofiţeri ai KGB-ului să-şi facă studi-
ile în instituţii de învăţământ teologice de peste hotare. Apoi ei se întorceau de acolo deja 
„slujitori“ ai bisericii.    (A. Nejnâi, „Огонёк“, 1992, nr. 18-19, p. 13)

Încă din 1921 pentru conducerea bisericii a început să se formeze o instituţie secretă de control, 
care, ulterior, s-a lărgit şi a crescut prin crearea unui sistem de denunţare şi de racolare a slujitorilor. 
Sub conducerea celor din exterior se elaborau programele congreselor şi se luau hotărâri în direcţia 
necesară lor.

3.1. Raport cu privire la activitatea de informare şi de agentură  
a Comisiei Extraordinare în rândurile slujitorilor cultului 

(anul 1921, secţia secretă a CER)

Problema activităţii de informare şi de agentură în rândurile slujitorilor cultului e o problemă arzătoare 
a CE (Comisiei Extraordinare de luptă împotriva contrarevoluţiei, a sabotajului şi a speculaţiei — Nota 
trad.) întrucât e greu de rezolvat, precum şi din cauza că până acum CE nu i-a acordat atenţia cuvenită...

Nu încape îndoială că ea trebuie urnită din loc. Şi, ca să fie tradusă în viaţă cât mai repede şi 
mai corect, e nevoie, pentru început, să se ia următoarele măsuri:

1. A ne folosi, în scopurile noastre, chiar de slujitorii cultului, îndeosebi de cei care îndeplinesc 
funcţii importante în viaţa bisericii (arhierei, mitropoliţi etc.), silindu-i, sub ameninţarea pedepsei 
aspre, să emită anumite rezoluţii cu privire la slujitorii bisericii, care ne pot fi de folos. De exemplu: 
încetarea agitaţiei interzise cu privire la decrete, închiderea mănăstirilor etc.

2. A afla trăsăturile de caracter ale unor episcopi, vicarii, ca, folosindu-ne de goana lor după 
onoruri, să experimentăm felurite variante, protejându-le dorinţele şi intenţiile.

3. Se recomandă a racola informatori dintre slujitorii bisericii numai după ce se ia cunoştinţă de 
starea lor spirituală şi după ce se află amănunţit trăsăturile de caracter ale fiecărui slujitor al cultului. 
Materialele pot fi obţinute pe diferite căi, dar în primul rând — prin confiscarea corespondenţei în 
timpul percheziţiilor şi făcând personal cunoştinţă cu mediul bisericii.

E necesar să cunoaştem interesul material al informatorilor din rândul slujitorilor cultului, deoa-
rece numai în baza acestei calităţi mai putem găsi limbă comună cu popii, iar a conta pe atitudinea 
lor binevoitoare faţă de Puterea Sovietică e imposibil. Totodată subsidiile băneşti sau în natură, fără 
îndoială, îi vor lega mai mult de noi şi din alt punct de vedere, şi anume: informatorul va fi un rob 
veşnic al CE, temându-se să-şi deconspire activitatea.

Se practică şi trebuie să se practice racolarea informatorilor şi prin ameninţarea cu întemniţarea 
din motive neînsemnate: speculaţie, încălcarea regulilor şi a dispoziţiilor autorităţilor etc.

Ce-i drept, metoda e destul de şubredă şi poate fi folosită doar în cazul când obiectul racolării are 
un caracter slab şi e lipsit de voinţă. Trebuie să se dea atenţie, în primul rând, caracterului calitativ 
al reţelei de informatori, şi nu celui numeric. Căci putem spera să culegem dintr-un anumit mediu 
materialele de care avem nevoie numai atunci, când sunt racolaţi informatori buni şi racolarea este 
efectuată cu băgare de seamă.

   Locţ. Împutern. SS a CER 

(AC a KGB, fond 1, inv. 5, dos. 360, f. 6).
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3.2. Procese-verbale ale Comisiei Antireligioase de pe lângă Biroul politic al Direcţiei Centrale 
a PC(b)R. Anii 1922-1929

Strict secret
A se păstra în taină

PROCES-VERBAL Nr. 26 din 14.IX.’22

Au asistat: membrii Biroului politic, tov-şii: Kamenev, Stalin, Râkov, Tomskii, Kalinin
Secretarul CC — tov. Kuibâşev.

S-A AUDIAT:  Punctul 11. Cu privire la congresul baptiştilor (tov. Smidovici, Kalinin, Unşliht).
S-A DECIS:
a) A nu obiecta împotriva congresului baptiştilor.
b) Propunerea tov. Kalinin de a scoate chestiunea de pe ordinea de zi a Prezidiului CECR.
c) Pentru a lua cunoştinţă de caracterul mişcării de sectă şi de diferitele curente dinăuntrul ei, să 

se creeze o comisie specială în a cărei componenţă să intre: tov-şii Galkin, Brihnicev, Smidovici şi 
Tucikov. Convocarea să fie executată de tov. Smidovici.

d) A obliga GPU împreună cu comisia sus-numită să desemneze câţiva tovarăşi res-
ponsabili, care ar putea să asiste permanent la congresul baptiştilor şi să prezinte la Bi-
roul politic un raport cu privire la curentele care au apărut la el.     

 (ASR ISP, fond 17, inv. 163, dos. 295).

14 noiembrie 1922

S-A AUDIAT: Cu privire la literatura religioasă.
S-A DECIS:
1) Să fie interzisă, de regulă, orice importare a literaturii religioase.
2) Ca excepţie, din când în când, Direcţia Generală pentru literatură şi edituri (GLAVLIT) poate 

da permisiune pentru importare cu încasarea taxei vamale stabilite.
3) A se aduce la cunoştinţa Direcţiei Generale pentru literatură şi edituri că are dreptul să admită 

importarea literaturii religioase în Rusia numai cu permisiunea Comisiei pentru separarea bisericii 
de stat de pe lângă CC al PCR.

4) Importarea literaturii (evanghelia şi biblia) cu permisiunea Comisariatului Poporului pentru 
Comerţ Extern pentru asociaţia cooperativă „Слова истины“ („Cuvintele adevărului“) să se permită 
cu condiţiile indicate în punctul 2 al acestei hotărâri.

5) Tipărirea literaturii religioase în Rusia să fie redusă la minimum, admiţându-se tipărirea cu 
permisiunea Direcţiei Generale pentru literatură şi edituri.

6) La livrarea literaturii să se explice sectanţilor că ea este destinată pentru comunităţile lor şi nici-
decum pentru a o distribui populaţiei în scopul propagandei.

(ASR ISP, fond 17, inv. 112, dos. 565-а, f. 48)

PROCES-VERBAL nr. 41 din 5 decembrie 1923

S-A AUDIAT: Despre congresul baptiştilor. 
S-A DECIS:
[...]
2. a) A lua notă de informaţia tovarăşului Tucikov.
 b) A-l însărcina pe Tucikov, în caz de adoptare la congres a unei hotărâri în sens negativ cu 

privire la chestiunea militară, să dezbine congresul în două părţi şi să se străduiască să-i unească pe 
militariştii detaşaţi cu evangheliştii.

 c) Să nu se obiecteze la congres împotriva arestării unor delegaţi, inclusiv Tihoncenko şi Şilov, 
pentru acţiunile lor antisovietice. [...]    (ASR ISP, fond 17, inv. 112, dos. 565-а, f. 46-47)
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PROCES-VERBAL Nr. 59 din 22 noiembrie 1924

S-A AUDIAT:  1. Despre sectanţi (raport a prezentat tov. Smidovici)

S-A DECIS: 1. а) Conţinutul tuturor revistelor editate de sectanţi să fie limitat la proble-
mele religioase şi la expunerea mărturisirii lor de credinţă

[...]
c) A însărcina OGPU să lucreze în mijlocul sectanţilor în direcţia dezmembrării lor după indiciul 

de clasă.
d) Din cauza înmulţirii petiţiilor reprezentanţilor sectanţilor de peste hotare cu privire la permi-

siunea venirii lor în URSS, a se accepta numai venirea reprezentanţilor organizaţiilor sectante ale 
acelor state, care au recunoscut URSS. Iar reprezentanţii ţărilor care n-au recunoscut URSS să nu li 
se dea permisiune, lucru despre care să fie informat NKVD.

f) A însărcina OGPU să ia măsuri de desfiinţare şi neîngăduire a cercurilor religioase de sectă 
pentru tineret.

g) A recunoaşte că activitatea predicatorilor religioşi, inclusiv a celor ce aparţin sectelor, poate 
fi desfăşurată fără permisiune doar în limitele parohiei lor. Iar pentru ţinerea predicilor, a discur-
surilor tematice speciale etc. în afara limitelor parohiei lor, predicatorii trebuie să aibă o autorizaţie 
corespunzătoare [...]

Strict secret
A SE PĂSTRA ÎN TAINĂ

PROCES-VERBAL Nr. 41а din 12 decembrie 1923

S-A AUDIAT S-A DECIS
[...]
2. Informaţia despre congresul 

panrus al baptiştilor.
2.  a) A lua notă de raport.

b) A însărcina GPU să ducă mai departe linia de dezbinare 
a baptiştilor, întrebuinţând în acest scop congresul baptiştilor 
din Caucaz care urmează să aibă loc.

c) A-i izola din mijlocul baptiştilor pe toţi foştii ofiţeri în 
armata ţaristă, care au intrat în rândurile baptiştilor după re-
voluţie.

[...]
4. Cu privire la evanghelişti. 4. A însărcina GPU să ia măsuri de neutralizare a influen-

ţei acelei părţi a evangheliştilor care s-au abătut şi care nu re-
cunosc serviciul militar obligatoriu.

5. Despre directiva cu privire 
la traducerea în viaţă a stilului nou 
calendaristic în regiuni.

5. A însărcina GPU să dea, pe linia lui, o directivă în re-
giuni cum că persoanele care nu acceptă stilul nou să nu fie 
supuse represiunilor dacă această împotrivire nu are un carac-
ter contrarevoluţionar.
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PROCES-VERBAL Nr. 66 din 5 mai 1925

S-A AUDIAT:    S-A DECIS:

Examinarea petiţiei Uniunii       е) A se recunoaşte posibilă eliberarea înainte
Baptiste cu privire la eliberarea de termen a lui TIMOŞENKO şi LEVENDANTO.
a şase baptişti, exilaţi în   Lui ŞILOV şi lui HOMEAK să li se ofere
diferite locuri la începutul   posibilitatea de a-şi executa deportarea la Moscova.
anului 1924.    GLAGOLEV şi PRINŢEV să nu fie eliberaţi,
     ci să fie lăsaţi în locurile lor de exil [...]

PROCES-VERBAL Nr. 92 din 1 octombrie 1927

S-A AUDIAT:  Despre noul curent în baptism, despre revista şi congresul lor (tov. Tucikov).
S-A DECIS: A recunoaşte oportună existenţa paralelă a ambelor curente în baptism.
   Să se dea permisiunea de a convoca Congresul şi să fie însărcinat tov. POPOV
   să treacă această problemă prin Secretariatul CC.

PROCES-VERBAL nr. 93 din 12 noiembrie 1927

S-A AUDIAT: Problema oferirii permisiunii pentru evanghelişti de a convoca Plenara Consiliului
   guberniei Moscova pe data de 27 noiembrie 1927.
S-A DECIS: A se permite [...]

S-A AUDIAT: Cu privire la lichidarea a trei comunităţi evanghelice de la Moscova,  
   care sunt focare de răspândire a propagandei antisovietice (antimilitariste).  
   (tov. TUCIKOV).

S-A DECIS: Recunoscând că e extrem de periculoasă existenţa acestor comunităţi,  
   a însărcina OGPU să le lichideze.

PROCES-VERBAL Nr. 95 din 15 februarie 1928

S-A AUDIAT: Reglementarea problemei privind disputele antireligioase. (tov. Tuckov)
S-A DECIS: A-i însărcina pe tov. TUCIKOV şi LOGHINOV să scrie o circulară şi s-o 

prezinte pentru a fi aprobată de CC al PC(b)R. În circulară trebuie să se indice că disputele anti-
religioase pot fi permise numai în cazul când din partea noastră participă ca referenţi sau oponenţi 
ateişti puternici şi bine pregătiţi. [...]

S-A AUDIAT: Problema permisiunii evanghelistului PROHANOV de a pleca în America.
S-A DECIS: A i se permite lui PROHANOV să plece peste hotare.
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Strict secret
A se păstra în taină

PROCES-VERBAL Nr. 103 din 21/VII/1928

AU ASISTAT: membrii comisiei — tov. IAROSLAVSKI, SMIDOVICI, STUKOV, LEBEDEV 
LUKACEVSKI ŞI TUCIKOV, CEMERISSKI ŞI GONCEARSKAIA.

 S-A AUDIAT:    S-A DECIS:

[...]
pct. 8. Despre închiderea bisericilor. pct. 8. Ţinând seama de intensificarea solicitărilor 

organizaţiilor antireligioase, sociale şi cultural-educative 
privind închiderea bisericilor şi a altor case de rugăciune 
şi menţionând, în legătură cu aceasta, închiderea tot mai 
frecventă a celor din urmă, CAR consideră necesar ca ori-
ce închidere a vreunei case de rugăciune să fie precedată 
de o muncă intensă de pregătire în ce priveşte antrenarea 
unui număr cât mai mare de muncitori din această regiu-
ne în închiderea localului dat. Totodată persoanele oficia-
le, care ar cere închiderea caselor de rugăciune nu trebuie 
să fie organizaţii antireligioase sau celule comsomoliste, 
ci cetăţeni fără de partid. Însă cei urmă se pot pronun-
ţa doar ca iniţiatori, care să intervină pentru accelerarea 
închiderii localurilor. Fără o muncă de pregătire asiduă, 
numai pe calea măsurilor administrative, pot fi închise 
doar acele case de rugăciune a căror lichidare e deter-
minată de o necesitate reală: împiedică construcţia noilor 
clădiri, circulaţia rutieră normală, există pericolul năruirii 
construcţiei date etc. [...]

       (tov. Smidovici)

(ASR ISP, fond 17, inv. 113, dos. 871, f. 18-21)

PROCES-VERBAL Nr. 118 din 4 noiembrie 1929

S-A AUDIAT: 5. Despre centrele religioase ale sectanţilor (tov. Tucikov).

S-A DECIS: a) Întrucât se observă tendinţa conducătorilor sectanţilor de a dizolva centrele religi-
oase ale sectanţilor (Unionale, regionale, districtuale şi raionale), a se declara necesară contribuţia la 
această dizolvare, fără a se admite totodată ca, în locul centrelor dizolvate, să se creeze alte organi-
zaţii sau uniuni, de tip mai periculos.

b) La următoarea şedinţă a CAR să se audieze raportul tov. Tucikov privind situaţia organizaţiilor 
bisericeşti [...]

PREŞEDINTELE CAR   (IAROSLAVSKI)
SECRETAR:    (TUCIKOV)

"17" noiembrie 1929
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3.3. Raportul de activitate al Comisiei antireligioase a CC al PC(b)R, prezentat la Biroul politic  
al CC al PC(b)R, asupra muncii efectuate (28 noiembrie 1922)

RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMISIEI ANTIRELIGIOASE de pe lângă CC 
în perioada de la 12 până la 27/ХI/1922

[...]
4. ÎN SFERA LUPTEI CU SECTELE.
În perioada indicată, munca comisiei şi a organelor auxiliare, create de ea, s-a manifestat în ur-

mătoarele. [...]
Studierea situaţiei actuale a sectelor i-a permis comisiei să constate existenţa, în timpul de faţă, 

a două categorii de secte în federaţia sovietică:
Din prima categorie fac parte sectanţii evident loiali faţă de puterea sovietică şi care nu prezintă 

niciun pericol pentru ea: molocanii, duhoborii*, ştundiştii etc.
Din categoria a doua — cei înclinaţi spre restaurarea burgheziei sau spre anarhismul micii bur-

ghezii şi care dispun de relaţii considerabile cu cercurile contrarevoluţionare de peste hotare. Din nu-
mărul lor fac parte tolstoiştii** (îndeosebi aripa de dreapta, condusă de Certkov şi Bulgakov), baptiştii, 
evangheliştii, uniunea tinerilor creştini etc.

O trăsătură caracteristică a baptiştilor şi evangheliştilor, care erau absolut loiali faţă de militaris-
mul ţarist în trecut, este nedorinţa de a face serviciul militar în Armata Roşie. În scopul luptei cu 
contrarevoluţia, care îşi camuflează intenţiile sub steagul sectarismului, comisia a hotărât:

1. A introduce precizări în articolele de lege care reglementează serviciul militar pentru sectanţi, 
ca să poată fi eliberaţi pe viitor numai cei din sectele care nu serveau în armată înainte de revoluţie.

2. Odată cu reducerea Armatei Roşii şi a efectivului ei auxiliar, să se considere necesară cură-
ţarea Armatei, în primul rând, de elemente care nu doresc să depună jurământul solemn de apărare 
a Republicii cu arma în mână. S-a hotărât ca personalul conducerii aripii de dreapta a tolstoiştilor 
şi al uniunii tinerilor creştini (în număr de 7 persoane) să fie expulzat din ţară imediat. Cu privire 
la baptişti şi evanghelişti, GPU a fost însărcinat să adune materiale care ar constata activitatea lor 
contrarevoluţionară.

28/ХI/’22
 PREŞEDINTELE COMISIEI — N. N. POPOV

(CPSDICR***, fond 5, inv. 2, dos. 55, f. 158-161)

* Duhobori (духоборы) — secta „creştinilor duhovniceşti“, care s-a contrapus ortodoxismului, apărută 
în Rusia în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea.

** Tolstoişti — urmaşi ai mişcării moral-religioase bazate pe învăţătura lui L. N. Tolstoi.
*** CPSDICR — Centrul de Păstrare şi Studiere a Documentelor Istoriei Contemporane din Rusia.



264

Suplimentul 3. Mrejele OGPU-NKVD-MGB-KGB

3.4. Telegramă poştală a şefului secţiei din gubernia Omsk a RP a GPU în Siberia 

or. Omsk         6 februarie 1923
Expediind, pentru informare, în provincii copia dispoziţiei date de GPU împuterniciţilor GPU în 

judeţe, Secţia administrativă gubernială, în legătură strânsă cu comitetul judeţean al PCR şi cu împu-
ternicitul GPU, propune să se ia măsuri urgente de extirpare a baptismului. În rând cu măsurile 
de dezmembrare a comunităţilor din interior, luaţi măsuri administrative. Percepeţi impozite pe 
cât e posibil de mari pe casele de rugăciune, nu admiteţi adunările bisericilor fără permisiunea co-
mitetului executiv judeţean, trageţi-i la răspundere administrativă pe membrii activi ai comunităţilor 
pentru nerespectarea hotărârilor obligatorii. În general trebuie să se frâneze pe orice cale lucrarea lor.

Comunităţile care n-au fost înregistrate conform propunerii comitetului executiv gubernial din 
16.XII.’22, nr. 216 şi din 27.XII.’22, nr. 227 să fie închise. Trebuie să se acţioneze cu multă băgare 
de seamă şi, bineînţeles, ar fi de dorit ca bisericile să se descompună singure.

Listele tuturor comunităţilor care urmează a fi înregistrate conform ordinelor nr. 216 şi nr. 227, 
a celor înregistrate şi a celor închise, să fie transmise la Secţia administrativă gubernială pe data de 
1 şi pe data de 15 a fiecărei luni.

Despre toate măsurile luate să ne informaţi detaliat.

Şeful Secţiei administrative guberniale  [semnătura lipseşte]
Secretar      [semnătura lipseşte]

(ASRO, fond 32, inv. 1, dos. 275, f. 70) 

3.5. Directiva nr. 32/s a secţiei administrative a judeţului Omsk,  
dată tuturor comitetelor executive din gubernie, cu privire la măsurile de extirpare a baptismului

or. Omsk [mijlocul lunii ianuarie 1923]

Ca răspuns la telegrama poştală nr. 2073/s, vă aduc la cunoştinţă că... a fost plănuită şi va fi 
tradusă în viaţă următoarea măsură: în cercurile baptiste descoperite în gubernie vor fi infiltraţi 
membri bine instruiţi ai UTCR (comsomolişti, care se vor da drept baptişti), ei vor acţiona con-
form directivelor comitetului gubernial al PCR în vederea destrămării cercurilor din interior, 
informându-ne totodată dacă în aceste cercuri sunt atraşi tineri de până la 18 ani.

Presiunea administrativă va consta în următoarele: secţia administrativă a comitetului executiv 
gubernial a emis ordinul cu privire la înregistrarea tuturor cultelor religioase din gubernie, calcu-
lându-se timpul, ca ele să nu reuşească să se înregistreze (până acum n-a fost înregistrată nicio 
comunitate).

După expirarea termenului de înregistrare va fi emis ordinul de a se interzice întrunirile comu-
nităţilor neînregistrate. Secţia administrativă va lua de la noi listele bisericilor din gubernie, care 
figurează conform datelor cancelariei secţiei baptiste din Siberia, tot din ele pot fi extrase persoane 
aparte, asupra cărora trebuie să se exercite presiune.

Pe cei mai activi, conform dispoziţiilor noastre, secţia administrativă îi va amenda, iar în cazul 
incapacităţii de a achita amenda, ea să fie înlocuită cu muncă forţată, ceea ce va determina o izolare 
temporară.

Listele cerute de Dumneavoastră în nr. 2073, ale comunităţilor care au delegat reprezentanţi la 
congresul baptiştilor, au fost anexate la raportul din 12/01 a.c. cu nr. 180/s.

Secţia gubernială a GPU cere sancţiunea Dumneavoastră pentru măsurile indicate în prezenta.

Şeful secţiei guberniale Omsk a GPU Tiunov
Şeful Secţiei secrete   Bauer

(ASRO, fond 32, inv. 1, dos. 275, f. 63)
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or. Novonikolaevsk 16 iulie 1923

Munca de dezmembrare a organizaţiilor sectante, care, în multe regiuni, a căpătat un caracter 
de represiuni administrative împotriva comunităţilor sectante în formă de refuz de a le înregistra la 
secţiile administrative, în formă de dizolvare a lor etc., a provocat trecerea organizaţiilor sectante în 
ilegalitate, complicând şi împiedicând astfel lupta noastră cu influenţa lor. De aceea Biroul Siberian 
propune: a pune capăt sistemului de represiuni administrative în provincii, a nu împiedica înregistra-
rea comunităţilor sectante, dându-le posibilitate să se legalizeze, ca să fie în câmpul nostru vizual.

Centrul atenţiei în munca organizaţiilor de partid şi a organelor GPU trebuie să fie dez-
membrarea lor din interior, subminarea influenţei lor ideologice, scindarea în grupuri separate şi 
înăsprirea luptei în interiorul sectei.

În locul secretarului Biroului Siberian al CC al PCR  Zaslavski
(ASRN, fond П-1, inv. 2, dos. 245, f. 188)

3.7. Circulara nr. 673/s a Biroului Siberian al CC al PC(b)R  
cu privire la noua tactică de luptă cu sectanţii

or. Novonikolaevsk 28 iunie 1923
Pe alocuri lupta cu sectele şi cu creşterea influenţei lor, conform directivelor noastre, traduse în 

viaţă, probabil, în mod neîndemânatic, a ajuns la un grad de represiune atât de mare, încât, drept 
consecinţă, vedem trecerea sectanţilor în ilegalitate. 

Astfel, de exemplu, în gubernia Eniseisk sectanţii, terorizaţi de represiuni, se adună pentru ru-
găciune respectând o clandestinitate absolută, cu filtrarea strictă a celor care au dreptul să asiste la 
aceste adunări. Locul adunărilor se schimbă permanent etc.

Acestea sunt cazuri tipice şi ne silesc să tragem concluzia că asemenea metode de luptă cu creş-
terea sectelor creează înrăire, creează grupuri sau chiar organizaţii ilegale, ce desfăşoară o activitate 
contrarevoluţionară faţă de Puterea sovietică şi care vor fi silite neapărat să intre în luptă activă cu 
noi sau să se opună măsurilor noastre.

Bineînţeles, organele GPU nu pot realiza o asemenea politică. În felul acesta, în jurul sectanţilor 
se creează o aureolă de martiriu, ca fiind prigoniţi de Puterea sovietică.

De aceea se propune tuturor şefilor secţiilor guberniale ale GPU să fie extrem de precauţi când 
traduc în viaţă directivele noastre, să respecte tactul cuvenit în munca cu sectele, ca să nu-i provocăm 
pe sectanţi să treacă în ilegalitate, cum se întâmplă acum.

Întrucât directivele reprezentantului plenipotenţiar (RP) al GPU cu privire la închiderea, sub un 
pretext plauzibil, a tuturor organelor de conducere ale organizaţiilor sectante, a caselor de rugăciune, 
precum şi cu privire la dizolvarea comunităţilor sunt traduse în viaţă deja în întreaga Siberie, să nu se 
mai împiedice de-acum aceste secte să-şi reia activitatea pe calea înregistrării respective la secţiile 
administrative, ci lupta noastră împotriva sectelor trebuie să fie îndreptată în direcţia dezmem-
brării lor din interior şi a scindării în grupuri separate, ceea ce se poate realiza, desigur, numai 
dispunând de o reţea informativă bine organizată şi influentă, care lipseşte până acum în secţiile 
guberniale. Puneţi de acord această chestiune cu comitetele guberniale.

Despre lucrarea efectuată în această direcţie şi despre rezultatele ei să ne informaţi în dările de 
seamă lunare cu privire la secte.

Locţ. RP a GPU în Siberia  Bak
Şeful SS a RP a GPU în Siberia  Velikoselţev
Pentru conformitate: împuternicitul SS Liţis

(ASRN, fond П-1, inv. 2, dos. 372, f. 24)

3.6. Directiva nr. 476/s a Reprezentantului Plenipotenţiar al OGPU în Siberia  
către şefii secţiilor guberniale ale GPU
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or. Novonikolaevsk       1 august 1923

Ca urmare a directivei noastre nr. 476/s din 28 iunie a.c., conform materialelor studiate ale sec-
ţiilor guberniale ale GPU, se constată dezvoltarea mişcării sectante în Siberia.

Politica represiunilor, realizată de noi, n-a dat rezultatul cuvenit, ci dimpotrivă — a determinat 
sectele să-şi intensifice activitatea, fie şi ilegal.

Elementul predominant al sectelor din Siberia este chiaburimea, care tinde să se grupeze în jurul 
organizaţiilor sectante şi, drept urmare, acestea se pot transforma în organizaţii pur politice, con-
trarevoluţionare. Agitaţia antimilitaristă desfăşurată de predicatorii sectelor, în primul rând, asigură 
succes în atragerea noilor membri.

Sectele din Siberia întreţin legături foarte strânse atât cu cele din Extremul Orient, cât şi cu 
cele din Rusia (iar prin ele şi cu cele din străinătate), primesc de la acestea ziare, cărţi, literatură, 
ajutor material.

Pentru a-şi crea o bază economică, sectanţii au început să organizeze, în ultimul timp, coope-
rativele lor, întovărăşiri de muncă, ceea ce duce la fondarea cooperării sectante (chiabureşti) la sat.

Aspiraţia chiaburimii de a-şi concentra puterile şi de a crea o organizaţie unică îşi găseşte manifes-
tarea în tendinţa, clar conturată, de a uni diverse secte (baptişti, evanghelişti etc.). În curând, probabil, 
se vor uni din punct de vedere organizatoric cele mai mari grupuri sectante. Primele experimente au 
fost făcute deja în Caucaz, unde a avut loc congresul tuturor sectelor, la care s-a hotărât să se rea-
lizeze unirea lor. În viitorul apropiat se plănuieşte un congres comun pe scara întregii Rusii. Apelul 
de a organiza acest congres a fost făcut deja şi a fost expediat organizaţiilor sectante din Siberia.

În felul acesta, în faţa secţiilor guberniale ale GPU din Siberia stă următoarea sarcină operativă: a stu-
dia mişcarea sectantă, necunoscută de noi până acum. Pentru aceasta e nevoie de următoarele măsuri:

1) Să se înceapă imediat, organizarea unei reţele temeinice de informatori în rândurile sec-
tanţilor, făcând tot posibilul pentru a-i avea (informatori) nu numai în organizaţiile de con-
ducere, ci mai cu seamă în celulele de bază, care contactează nemijlocit cu ţărănimea şi exercită 
influenţă asupra ei.

2) Să se studieze foarte minuţios procesul de organizare a elementelor chiabureşti în jurul sec-
tanţilor, să se culeagă informaţii cu privire la toate cazurile de manifestare a activităţii contrarevo-
luţionare din partea lor.

3) Să se constate clar tendinţa spre unirea grupurilor sectante şi să se determine principiile co-
mune în a căror bază va avea loc această unire.

4) Să se fixeze toate cazurile de înfiinţare de către sectanţi a organizaţiilor economice ale aces-
tora (întovărăşiri de muncă, cooperative), controlându-se componenţa lor socială.

5) Să se urmărească activitatea predicatorilor sectanţi; faţă de cei care se ocupă evident cu orga-
nizarea contrarevoluţionară să se ia măsuri corespunzătoare.

6) Să se identifice legăturile sectanţilor din Siberia, precum şi a celor din Extremul Orient, cu 
sectanţii din străinătate şi cu cei din Rusia; să se instituie interceptarea minuţioasă şi precaută a co-
respondenţei tuturor comunităţilor şi conducătorilor acestora.

7) Să se urmărească în mod deosebit activitatea sectanţilor în mijlocul tineretului şi al Armatei 
Roşii şi să fie înregistrate toate cazurile ce caracterizează activitatea sectelor în această direcţie. [...]

9) Să se înregistreze exact toate comunităţile sectanţilor, membrii şi conducătorii lor. [...]
11) Până la data de 15 octombrie să se prezinte listele informatorilor din mediul sectanţilor, în 

forma stabilită, împreună cu referinţele lor. [...]

Locţ. RP al GPU în Siberia          — Bak
Copie conformă cu originalul: împuternicitul SS a Reprezentanţei — Kuzmin

(ASRN, fond П-1, inv. 2, dos. 372, f. 133-134)

3.8. Telegramă poştală a RP al GPU în Siberia către şefii secţiilor guberniale (SG) şi către şefii secţii-
lor districtuale ale GPU din Siberia, copia RP al GPU în Extremul Orient şi SG Semipalatinsk a GPU
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 ŞEFULUI SECŢIEI SECRETE A OGPU — tov-lui DERIBAS 

Raport  
asupra muncii Subsecţiei a VI-a a SS a OGPU în anul 1923

Mai întâi de toate trebuie să menţionez că aproape până în 1923 munca Subsecţiei a VI-a consta 
exclusiv în activitatea cu caracter pur informativ, atât în ce priveşte preoţimea, cât şi în ce priveşte 
mediul sectanţilor. Către timpul acela reţeaua informativă era organizată extrem de slab, ea includea 
numai lucrarea informativă şi nimic mai mult. În anul 1923 în sfera informării s-au obţinut rezultate 
pozitive, de aceea Subsecţia a VI-a a căpătat posibilitatea nu numai să fie informată privind starea 
unor organizaţii care intră în competenţa ei, ci să şi conducă aceste organizaţii. Vorbind absolut 
obiectiv, în decursul anului 1923 Subsecţia a VI-a a obţinut rezultate considerabile atât în ce priveşte 
munca cu preoţimea, cât şi în ce priveşte mediul sectanţilor. [...]

2. CU PRIVIRE LA SECTANŢI: În anul 1923 au fost obţinute rezultate pozitive şi în această 
sferă. Până în 1923 subsecţia aproape că nu se ocupa cu sectanţii, lucru care le-a dat posibilitate celor 
din urmă să-şi răspândească pe larg activitatea şi să-şi lărgească rândurile, iar dauna principală şi 
deosebit de mare sectanţii (îndeosebi cei mai numeroşi dintre ei: baptiştii şi evangheliştii) au adus-o 
prin refuzul lor de a-şi face serviciul militar. În felul acesta în faţa direcţiei stătea sarcina: în pri-
mul rând, ca sectanţii să accepte a servi în Armata Roşie; iar în al doilea rând, a opri creşterea lor 
numerică şi a introduce dezbinare, lucru care a şi fost realizat de Subsecţie — Congresul Evanghe-
liştilor din Rusia, care a avut loc în septembrie la Petrograd, a adoptat o rezoluţie în sens pozitiv cu 
privire la atitudinea lor faţă de Puterea Sovietică, iar în ce priveşte problema militară, a confirmat 
că membrii creştinilor evanghelici sunt datori să-şi facă serviciul în rândurile armatei, ceea ce a dus 
la dezbinare în secta lor, unită până atunci.

La fel şi congresul baptiştilor, care a avut loc de curând la Moscova, a introdus dezbinare: după 
el s-a detaşat o parte considerabilă a baptiştilor, compusă din nemţi şi caucazieni.

Pe lângă toate acestea, în 1923, datorită căpătării, în acest răstimp, a unei reţele informative solide 
în mediul sectanţilor, lucrarea dată va continua în aceeaşi direcţie. Cu privire la alte secte, mai puţin 
numeroase, în decursul anului 1923 s-a efectuat o activitate la fel de considerabilă. De exemplu: a fost 
lichidată complet secta „Armata salvării“ şi „ioniţii“, se efectuează o lucrare preliminară în acest sens 
şi cu privire la ortodocşii de rit vechi şi la molocani.

În general vorbind, în decursul anului 1923 Subsecţia a VI-a a SS a GPU a desfăşurat o activitate 
amplă, care a dat un şir de rezultate pozitive şi, datorită informaţiilor căpătate, e asigurată o astfel 
de activitate şi pe viitor.

ŞEFUL SUBSECŢIEI A VI-a A SS a OGPU: E. TUCIKOV

12 decembrie 1923
(AC a FSB, fond 2, inv. 4, dos. 372, f. 115-117) 

3.9. Raportul şefului subsecţiei a VI-a a Secţiei secrete a OGPU, E. A. Tucikov,  
prezentat şefului Secţiei secrete a OGPU, T. D. Deribas,  
cu privire la munca efectuată în decursul anului 1923
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În scopul executării dispoziţiei Dumneavoastră cu privire la linia de luptă cu partidele politice, 
pe care o plănuieşte Subsecţia în timpul apropiat, vă informez: [...]

4) A adânci dezbinarea dintre grupurile bisericeşti şi a crea o neîmpăcare totală în mijlocul lor 
în ceea ce priveşte canoanele şi dogmele, ca biserica nouă să nu fie o organizaţie unitară şi bine 
închegată. [...]

7) Cu privire la sectanţi — trebuie schimbată linia de luptă, să se ia una mai dură, decisivă. Toate 
comunităţile neînregistrate să fie lichidate. Conducătorii să fie expulzaţi din ţară.

8) A nu se permite în niciun caz introducerea în ţară a literaturii de peste hotare şi a nu li se da 
posibilitatea de a edita organe de presă în Rusia.

9) A nu se admite propaganda religioasă, care e realizată de sectanţi prin predicatorii trimişi în 
provincii.

10) A utiliza toate mijloacele pentru discreditarea sectanţilor din punct de vedere moral şi politic.
11) A se curăţa Armata Roşie de elementele antimilitariste.

"5" februarie 1923
Şeful Subsec. a VI-a a SS a GPU: E. Tucikov

(ASR ISP, fond 76, inv. 3, dos. 306)

Către PREŞEDINTELE OGPU, tov. DZERJINSKI
Strict secret

Clericul şi sectele.
Cu contribuţia reţelei informative, mărite de cinci ori comparativ cu anul trecut, au fost obţinute 

următoarele rezultate:
[...] 10) A fost mărit numărul de informatori speciali în secte de trei ori comparativ cu anul 1923. 

Cu contribuţia informatorilor, s-a produs dezbinare între adepţii şi oponenţii serviciului militar în 
următoarele secte: a Evangheliştilor, a Baptiştilor, a Molocanilor, a Adventiştilor etc.

11) S-au convocat 10 congrese panruse şi regionale. La toate congresele a fost recunoscut serviciul militar.
13) Au fost lichidate sectele: a) „Armata Salvării“ (secţie a Organizaţiei mondiale),
14) În afară de aceasta, am izbutit să obţinem conducerea în secret atât a clericului ortodox, 

cât şi a sectanţilor.

ŞEFUL SUBSECŢIEI a VI-a a SS a GPU: (TUCIKOV)

(ASR ISP, fond 76, inv. 3, dos. 306, f. 152-159) 

3.10. Raportul şefului subsecţiei a VI-a a Secţiei secrete a GPU, E. A. Tucikov, prezentat şefului 
Secţiei Secrete a GPU, T. P. Samsonov, cu privire la „linia de luptă“ pentru timpul apropiat

3.11. Notă-raport cu privire la bugetul Secţiei Secrete a OGPU 
(şi anume privind cheltuielile strict confidenţiale pe anii 1924-’25)
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3.12. Darea de seamă a şefului subsecţiei a VI-a a Secţiei secrete a OGPU, E. A. Tucikov, locţiitorului  
preşedintelui OGPU, V. R. Menjinski, cu privire la activitatea subsecţiei în decursul anului 1923

Strict secret.
A se păstra în taină.

Ca şi cifrul.

LOCŢIITORULUI PREŞEDINTELUI OGPU, tov. MENJINSKI,

DARE DE SEAMĂ

a şefului Subsecţiei a VI-a a SS a OGPU asupra muncii efectuate
în ce priveşte preoţimea şi sectanţii în anul trecut, 1923

Cu privire la sectanţi. O creştere numerică considerabilă a sectanţilor în Rusia a început de pe vre-
mea revoluţiei. A contribuit la o astfel de dezvoltare, în special, faptul că sectanţilor li s-a oferit dreptul 
de a fi scutiţi de serviciul militar din motive de conştiinţă. Anume cu aceasta a şi trebuit să începem 
lucrul în ce priveşte problema sectanţilor.

Pregătirea de Congresul unional al evangheliştilor din Rusia
şi organizarea acestui congres
Începând temeinic această lucrare de la mijlocul anului 1923, şi punându-ne drept sarcină a-i sili pe sec-

tanţi să recunoască serviciul militar obligatoriu pentru ei în Rusia Sov., precum şi a lipsi organizaţiile lor de 
unitate şi, în felul acesta, a opri creşterea numerică a sectelor, alegând, pentru acest scop, cel mai convenabil 
şi prielnic moment de a-l racola pe conducătorul numeroasei secte a creştinilor evanghelici, I. S. Prohanov, 
pentru că a răspândit apelul antimilitarist "O voce din Răsărit", noi am reuşit, în procesul acestei racolări 
să-l determinăm să recunoască serviciul militar obligatoriu pentru evanghelişti. Cu acest scop el a şi scris, 
împreună cu alţi cinci evanghelişti cu vază, o epistolă în acest duh. Astfel a fost făcut primul pas de abatere 
a sectanţilor de pe poziţia antimilitaristă.

Pentru consolidarea şi traducerea în viaţă a opiniilor expuse în epistolă, curând după publicarea ei 
a fost convocat, la Leningrad, Congresul unional din Rusia al creştinilor evanghelici, la care au participat 
aproape 300 de reprezentanţi din biserici. La acest congres s-a constatat îndată că, prin epistola sa, Proha-
nov a produs dezbinare în mediul sectanţilor, lucru de care el se temuse mult la scrierea ei. Sub presiunea 
atitudinii negative a delegaţilor faţă de epistolă PROHANOV şi alţi evanghelişti, care o semnaseră, aveau 
intenţia s-o retracteze şi să spună că a fost comisă o greşeală etc. Însă, datorită prezenţei agentului nostru 
la congres, am reuşit să-l convingem pe PROHANOV că prin această faptă îşi va submina autoritatea. 
După o îndelungă ezitare PROHANOV a hotărât să promoveze definitiv acest punct de vedere şi congre-
sul a adoptat, prin majoritatea voturilor, o rezoluţie în acest spirit.

O parte nu prea mare din delegaţi, nesatisfăcuţi şi înrăiţi din cauza acestei hotărâri, au declarat 
îndată protest şi au hotărât să nu i se supună. Întorcându-se în comunităţi, ei au iniţiat o campanie 
contra lui PROHANOV şi contra rezoluţiei adoptate la congres privind problema militară şi, formând 
un grup de sine stătător, au început să expedieze prin toate comunităţile epistola lor, indicând spre fapta 
anticreştină a congresului şi a companiei lui PROHANOV. Adepţii lui PROHANOV, la rândul lor, au 
început să-i preseze şi, în fine, s-a ajuns până acolo că aceştia, în persoana lui ANDREEV, ajutorul 
cel mai apropiat al lui PROHANOV, au început să ne ceară să lichidăm acest grup, motivând că el este 
ostil faţă de Puterea Sovietică nu numai în ce priveşte problema militară, ci şi în sfera politică, întrucât 
este format din elemente burgheze. Conform acestei declaraţii şi la cererea lor, a fost arestat şi deportat 
unul din liderii acestui grup — SAVELIEV, anume acel SAVELIEV, care semnase epistola împreună 
cu PROHANOV, iar apoi şi-a schimbat poziţia şi a trecut în grupul antimilitariştilor.

Pregătirea de Congresul panrus al baptiştilor
Datorită acestei confruntări a grupurilor evangheliştilor, secta baptistă, care nu se deosebeşte cu nimic 
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de cea dintâi în ce priveşte mărturisirea de credinţă, a reuşit să atragă de partea sa câteva comunităţi 
provinciale. Lucrul acesta i-a înrăit la extrem pe evanghelişti (adepţii lui Prohanov) şi au început să mă 
roage să influenţez asupra baptiştilor ca să recunoască şi ei serviciul militar obligatoriu.

Neavând posibilitate să acţionăm de sus, ca în secta evanghelistă, am început această campanie de la 
păturile de jos, adică de la comunităţile baptiste din provincii, pregătindu-i, cu ajutorul informatorilor, de 
congresul panrus al Uniunii Baptiste.

Congresul şi-a început lucrările în noiembrie 1923, au sosit mai bine de 200 de delegaţi. Dis-
poziţia celor adunaţi era atât de încordată, încât din o singură frază a vreunui delegat care apăra 
punctul de vedere al congresului evangheliştilor se trăgea concluzia că el e agent secret al GPU. La 
formarea acestei dispoziţii în rândurile delegaţilor a contribuit mult Colegiul baptiştilor în persoa-
na lui PAVLOV, TIMOŞENKO şi alţii, intenţionând să adopte, cu orice preţ, la congres o hotărâre 
contrară celei adoptate de evanghelişti în problema militară şi, în felul acesta, să atragă majoritatea 
evangheliştilor de partea lor, precum şi să-şi demonstreze stoicismul cu privire la această problemă 
înaintea tuturor sectelor. Într-un asemenea spirit a decurs tot congresul. La finele congresului o par-
te din delegaţi (agenţii noştri) au început să insiste mai cu îndrăzneală asupra luării unei hotărâri 
pozitive în această direcţie. Pe ei au început să-i susţină toţi delegaţii baptişti nemţi. Văzând că se 
poate produce o dezbinare la congres, colegiul a căutat soluţii de compromis şi congresul a adoptat, 
în acest spirit, o rezoluţie care nu i-a satisfăcut nici pe cei de dreapta, nici pe cei de stânga, mai ales 
pe cei de mijloc, care, plecând de la congres, au început o campanie de organizare a unui Colegiu 
panrus paralel. Aflând lucrul acesta, PAVLOV şi cei din colegiu, ţinând seama de toate urmările 
comportării confuze a baptiştilor, au hotărât să se întâlnească cu mine şi să se sfătuiască cum să iasă 
mai bine din această situaţie. Le-am recomandat să corecteze greşeala congresului prin o epistolă 
specială semnată de întreg consiliul, expunând în ea punctul de vedere clar şi bine determinat cu 
privire la serviciul militar al baptiştilor, ceea ce ei au şi făcut. Au redactat o epistolă în spiritul lui 
PROHANOV şi au expediat-o tuturor membrilor consiliului pentru a fi semnată.

Epistola n-a fost publicată încă, deoarece nu s-au adunat încă toate semnăturile, dar deja o parte din 
baptişti, după ce au aflat de ea, încep să reproşeze consiliul de slugărnicie, de poziţie necreştină etc.

Fără îndoială, îndată ce vor afla de această epistolă masele largi ale baptiştilor, dezbinarea va fi in-
evitabilă, ca şi la evanghelişti. Drept rezultat, se poate aştepta unirea baptiştilor-antimilitarişti cu evan-
gheliştii-antimilitarişti.

Aşadar, evangheliştii şi baptiştii au recunoscut serviciul militar obligatoriu în Rusia Sovietică pentru 
toţi membrii lor şi, în consecinţă, s-a produs o schismă în mediul lor.

Acest fenomen va servi, evident, în primul rând, la încetarea creşterii numerice a sectanţilor şi îi va 
determina la demoralizare.

Toate celelalte secte: molocanii, adventiştii etc., ne-au interesat mai puţin decât primele două, căci ele 
sunt puţin numeroase şi nu au o asemenea disciplină ca cele dintâi. Fără îndoială, le va veni şi lor rândul, 
căci am început să lucrăm intensiv cu sectanţii abia de la mijlocul anului 1923.

Şeful SUBSECŢIEI a VI-a — Tucikov

"27" februarie 1924
(ASR ISP, fond 17, inv. 87, dos. 176, f. 146-149)
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FOARTE URGENT!
Strict secret

În or. Petrograd şi-a încheiat lucrările Congresul Creştinilor Evanghelici din întreaga Rusie. Con-
gresul a decurs foarte bine şi munca efectuată în această sectă a dat rezultate pozitive. Una dintre  
cele mai importante probleme a fost: atitudinea sectei faţă de Puterea Sov. şi faţă de serviciul militar. 
Această problemă s-a dovedit a fi atât de serioasă pentru Congres, încât a fost nevoie de şase zile 
pentru soluţionarea ei. Ba încă, după multe dezbateri, cu 204 voturi pentru, 26 — contra şi 36 care 
s-au abţinut, a fost adoptată următoarea rezoluţie:

1) Să avem o atitudine sinceră faţă de Puterea sov. şi s-o susţinem prin toate mijloacele posibile, 
pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, nu din frică, ci din îndemnul cugetului. 2) E inadmisibilă propa-
ganda împotriva serviciului militar şi împotriva plătirii impozitelor, lucrul acesta este în contradicţie 
şi cu Biblia şi de aceea congresul condamnă astfel de acţiuni. 3) Congresul a luat o atitudine negati-
vă faţă de toate puterile duşmane, care luptă împotriva Puterii sov., faţă de emigranţii noştri capita-
lişti şi monarhişti şi faţă de toţi cei ce tind spre îmbogăţire şi spre exploatarea poporului. 4) Asupra 
problemei binefacerii şi a ajutorului acordat săracilor, congresul a hotărât că trebuie să se acorde 
ajutor nu numai credincioşilor, ci şi tuturor celorlalţi. 5) A se recunoaşte serviciul militar ca fiind 
obligatoriu în Rusia Sovietică; iar servirea în rândurile armatei se realizează de fiece creştin evan-
ghelic potrivit convingerilor lui, dar în conformitate cu legile în vigoare ale Republicii sovietice în 
această problemă.

Celelalte probleme deliberate la congres au fost de ordin intern, cu un caracter pur religios.
Această rezoluţie, deja adoptată de evanghelişti, i-a tulburat foarte mult pe baptişti, care sunt 

foarte nemulţumiţi de ei pentru asemenea fapte, dar, întrucât mărturisirile lor de credinţă sunt echi-
valente, baptiştii au nimerit într-o situaţie foarte neavantajoasă şi acum caută ieşire din ea.

ŞEFUL SUBSECŢIEI a VI-a a SS a GPU: (TUCIKOV)
"18" septembrie 1923

(ASR ISP, fond 89, inv. 4, dos. 118, f. 4-6)

3.13. Darea de seamă cu privire la preoţime şi la secte pe perioada: 1 iulie—15 septembrie 1923

Strict secret

3.14. Darea de seamă informativă a Comisiei Antireligioase a CC PC(b)R 
prezentată la Plenara CC PC(b)R asupra muncii efectuate

Membrilor şi candidaţilor de membri ai CC

O SCURTĂ DARE DE SEAMĂ INFORMATIVĂ
a comisiei antireligioase a CC PC(b)R

pentru perioada: 1 mai — 15 septembrie 1923

[...] Evangheliştii. Dintre secte trebuie să menţionăm secta baptiştilor şi cea a creştinilor evanghelici, 
care ne preocupă mai mult şi sunt cele mai mari din punct de vedere numeric şi organizatoric. Centrele 
lor se află: al celei dintâi — la Moscova, al celei de-a doua — la Petrograd.

Aceste secte (mai ales cea dintâi), ca unele care au legături mari cu străinătatea, în special, cu Anglia şi 
America, şi primesc de acolo (prin „ARA“ şi pe alte căi) multe produse, literatură şi alt ajutor, în ultimul 
timp au avut în Rusia un succes enorm şi de aceea au crescut considerabil. Ca factor ademenitor a servit 
mai ales beneficierea sectanţilor de decretul cu privire la scutirea de serviciul militar conform convingerilor 
religioase, datorită căruia atrăgeau în secta lor tot felul de elemente străine puterii sovietice. Până adineauri 
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sectanţii din Rusia stăteau pe poziţie antimilitaristă şi nu-şi făceau serviciul militar. În luna august, cei mai 
cu vază membri ai creştinilor evanghelici în frunte cu Prohanov — conducătorul lor — au publicat o epis-
tolă, în care au lansat un apel către sectanţi de a-şi face serviciul militar. Această epistolă a pus în mişcare 
toate masele sectanţilor. Ei o citeau cu revoltă şi cu o înrăire nemaivăzută. Pentru a traduce în viaţă epistola, 
în septembrie anul curent creştinii evanghelici, în special, cei care au semnat-o, s-au convocat la Congresul 
unional la Petrograd, unde s-a pus în dezbatere problema serviciului militar. La început delegaţii veniţi la 
acest congres, în marea lor majoritate, erau împotriva serviciului militar şi împotriva apelului. Unii dele-
gaţi, chiar până la deschiderea congresului, au cerut să nu fie admise la congres persoanele care au semnat 
epistola. Dar, întrucât epistola fusese semnată de toate persoanele cu autoritate şi chiar de conducătorul lor, 
Prohanov, ei au pus-o în discuţie cu scopul de a clarifica de ce s-au condus ei când au semnat această epis-
tolă şi demonstrau că ea vine în contradicţie cu toate convingerile lor şi chiar cu evanghelia. Însă, datorită 
faptului că această problemă a fost pregătită până la congres de conducători în mijlocul membrilor în vârstă 
ai aşa-numitei plenare a consiliului, care, cu certitudine, au o autoritate enormă printre participanţii la con-
gres, după multe discuţii aprinse, problema s-a soluţionat şi s-a adoptat rezoluţia: a se recunoaşte serviciul 
militar obligatoriu pentru toţi membrii uniunii creştinilor evanghelici. Mulţi delegaţi cereau anularea acestei 
epistole, motivând că în sufletele celor care au semnat a intrat satana, care vrea să nimicească activitatea 
evangheliştilor, încalcă tihna lor şi îşi face lucrările sale satanice. Totuşi, datorită cauzelor enumerate mai 
sus, congresul a aprobat această epistolă cu majoritatea voturilor: 201 au votat pentru, 20 contra şi 37 s-au 
abţinut. Nu este exclusă posibilitatea producerii schismei între creştinii evanghelici după acest congres, 
deoarece mulţi participanţi la congres, care reprezentau un întreg ţinut, au declarat ferm că ei nu se vor 
supune acestei hotărâri şi chiar vor ieşi din uniune.

Baptiştii. Adoptarea acestei hotărâri de către evanghelişti i-a pus într-o situaţie foarte neplăcută înain-
tea Puterii sovietice pe baptişti, dat fiind faptul că atât unii, cât şi ceilalţi au, de fapt, aceeaşi învăţătură. 
În discuţia cu unii reprezentanţi ai puterii baptiştii au întrebat: „N-am putea regla cumva această chesti-
une?“ Şi se supărau mult pe evanghelişti că aceştia au fost infideli faţă de învăţătura lor şi au provocat 
dezbinare în rândurile lor.

În vara anului curent la Stockholm a avut loc congresul mondial al baptiştilor, care a durat 5 zile. La 
acest congres li s-a permis să plece delegaţilor din partea organizaţiilor baptiste din Rusia, care au şi plecat 
în număr de 30 de persoane la Stockholm.

Această călătorie a baptiştilor la congresul mondial a avut o mare importanţă politică. Delegaţii veniţi 
din Rusia, intrând în încăperea congresului şi văzând că printre drapelele naţionale nu este drapelul roşu 
al Rusiei, au declarat prezidiului congresului: sau arborează imediat drapelul nostru, sau ei nu participă 
la congres şi pleacă. Cu aceeaşi problemă s-au adresat reprezentantului nostru plenipotenţiar, ca să-şi dea 
şi el contribuţia. Cerinţa lor a fost satisfăcută şi drapelul a fost arborat. Din partea delegaţiei ruse au luat 
cuvântul doi delegaţi — Pavlov şi Prohanov, care, în cuvântările lor, au spus că nu sunt nicăieri legi mai 
bune pentru baptişti decât în Rusia sovietică şi că, în principiu, această ţară, în ce priveşte problema mi-
litară, promovează punctul nostru de vedere, pentru că ea, în repetate rânduri, a pus problema dezarmării 
mondiale — ş.a.m.d. în acelaşi duh. Cu privire la problema militară congresul a adoptat hotărârea: a re-
cunoaşte în mod colectiv serviciul militar, dar a oferi fiecărei ţări aparte deplina posibilitate de a rezolva 
de sine stătător această problemă în dependenţă de tendinţele membrilor din comunităţile lor.

E interesant să menţionăm că celor patru baptişti, care rămăseseră la Stockholm după conferinţă, gu-
vernul Suediei le-a propus să părăsească Suedia timp de 48 de ore. Şi ei s-au aflat cu o zi în plus numai 
pentru că unul dintre ei era bolnav şi n-a putut să plece în termenul fixat. Deşi a fost un mare număr de 
delegaţi (aproape 200 de persoane de diferite naţionalităţi), conferinţa a durat numai cinci zile şi n-a deli-
berat decât două probleme: dările de seamă ale celor veniţi din diferite ţări şi atitudinea faţă de serviciul 
militar. Probabil, guvernul suedez nu le-a prea permis să vorbească.

În timpul de faţă toate sectele, precum şi preoţimea, sunt revoltate de hotărârea congresului evanghe-
liştilor cu privire la recunoaşterea serviciului militar şi această problemă se discută pretutindeni în regiuni. 
Întrucât această schimbare de concepţii a avut loc de curând, e imposibil deocamdată să aflăm influenţa 
acestei hotărâri asupra comunităţilor. Se poate spune cu certitudine că şi în mijlocul baptiştilor va avea 
loc o schismă şi lucrul acesta va provoca o mare nemulţumire, îndreptată, în primul rând, împotriva con-
ducătorilor evanghelici, care au insistat la congres asupra adoptării acestei hotărâri. [...]

Preşedintele Comisiei Antireligioase a CC — Em. Iaroslavski
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Strict secret
DARE DE SEAMĂ

a Subsecţiei a VI-a a SS a OGPU privind starea grupărilor,  
precum şi privind munca efectuată în perioada dintre 1 noiembrie 1924 şi 1/II/’25

Una din realizările esenţiale ale departamentului este infiltrarea informatorilor în mediul preoţimii 
şi al sectanţilor, lucrului acesta i s-a dat o atenţie deosebită în ultimul timp. În anul 1924 numărul 
informatorilor în întreaga Republică a crescut de 6 ori. Prin gubernii ei sunt distribuiţi neuniform, dar 
în general, aproape fiece gubernie are un aparat satisfăcător de informatori. Iată rezultatele organizării 
corecte a reţelei informative:

1) Informarea noastră absolută cu privire la activitatea antisovietică a obiectelor schismei, chiar dacă 
au manifestat o astfel de activitate doar unele persoane. [...]

4) Am obţinut influenţă asupra tuturor sectelor mari, ce se deosebesc prin un spirit de neîmpo-
trivire (baptiştii, evangheliştii, molocanii, adventiştii). Datorită influenţei noastre ele şi-au schimbat 
atitudinea de mai înainte faţă de serviciul militar în URSS.

5) A fost pregătit terenul pentru dezbinarea sectelor după poziţia asupra problemei militare şi după 
indiciul de clasă; avem deja rezultate.

6) Întreaga activitate a sectanţilor a fost îndreptată pe făgaşul loialităţii faţă de Puterea Sovietică. 
Aici rezultatele sunt atât de mari încât, în Anglia, vice-preşedintele Alianţei Mondiale Evanghelice, 
PROHANOV, care a emigrat în străinătate, şi preşedintele organizaţiilor de peste hotare de ajutorare 
a sectanţilor din URSS, doctorul RUSHBROOKE, au început o campanie în presă în apărarea Puterii 
sovietice, lucru pentru care au fost expuşi unor atacuri vehemente. [...]

Şeful subsecţiei a VI-a a SS a OGPU:  TUCIKOV
(ASR ISP, fond 17, inv. 87, dos. 176, f. 184-187)

3.15. Darea de seamă a şefului subsecţiei a VI-a a Secţiei Secrete a OGPU, E. A. Tucikov, 
„privind starea grupărilor“ şi privind activitatea subsecţiei în perioada dintre 1/XI/1924 şi 1/II/’25

3.16. Comunicatul GPU cu privire la activitatea de agentură în secte —  
tovarăşului Molotov, la secretariatul CC al PC(b)R

Strict secret
BAPTIŞTII ŞI EVANGHELIŞTII

Secta baptiştilor e cea mai numeroasă dintre grupările sectanţilor. Numărul membrilor ei a crescut 
considerabil după 1917. Cauza principală a acestei creşteri este platforma antimilitaristă a sectei. Cei care 
au intrat în ea după anul 1917 sperau să-şi asigure, în felul acesta, scutirea de serviciul militar. A doua ca-
uză, nu mai puţin importantă, este ajutorul material, pe care baptiştii îl acordă din când în când membrilor 
grupului lor. Acest ajutor s-a dovedit a fi, în cea mai mare parte, din contul resurselor materiale şi băneşti 
trimise de peste hotare, pe diferite căi, de baptiştii din străinătate pentru susţinerea acestora. A jucat un 
anumit rol şi „ARA“. Baptiştii primeau nu numai produse, ci şi colete cu îmbrăcăminte şi alte lucruri.

Baptiştii au luat o astfel de atitudine faţă de problema militară abia după anul 1917. Până atunci ei 
nu erau un grup cu o astfel de orientare, lucru dovedit de următoarele fapte:

1) Ediţia prescurtată a mărturisirii de credinţă a baptiştilor, din 1908, or. Rostov pe Don, prescrie a se 
supune oricărei puteri, fiindcă „orice stăpânire este de la Dumnezeu“, prin urmare şi toate cerinţele ei, 
inclusiv impozitele, trebuie satisfăcute.

Străduindu-se să-şi accentueze loialitatea politică, baptiştii, la unele congrese ale lor, au arborat chiar 
drapelul naţional tricolor.
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Războiul imperialist, care a început în 1914, i-a silit pe baptişti să-şi manifeste şi mai vădit atitudi-
nea faţă de serviciul militar. În revista „Gost“ („Oaspetele“), redactată de baptistul Fetler, a fost inserată 
o adresă a baptiştilor către ţar, în care îşi exprimau devotamentul faţă de ţar, adresa era însoţită de apelul 
de a adopta astfel de rezoluţii şi la adunările baptiştilor.

În 1917, la primul congres liber al sectanţilor din Caucaz, care a avut loc după Revoluţia din Februa-
rie şi la care, în afară de baptişti, erau şi reprezentanţii altor secte cu spirit de neîmpotrivire, baptiştii 
şi-au confirmat atitudinea, pe care o avuseră până atunci, faţă de război. E interesant să menţionăm că 
la acest congres au participat: CERNOV — socialist-revoluţionar, prefectul oraşului Baku şi guvernatorul 
gub. Baku.

Rezoluţia adoptată la congres cu privire la atitudinea faţă de guvernul provizoriu şi de serviciul militar 
glăsuieşte: „Congresul s-a exprimat împotriva oricăror războaie în general: atât de apărare, cât şi de cotropire. 
Cât priveşte războiul actual, dată fiind oportunitatea clipei, când libertatea e în pericol, congresul găseşte de 
cuviinţă să susţină guvernul provizoriu în război până la sfârşit, fără anexiuni şi contribuţii, pentru consoli-
darea libertăţii şi păcii statornice pentru totdeauna“.

După Revoluţia din Octombrie baptiştii iau o poziţie antimilitaristă pronunţată. Se observă o creştere 
numerică bruscă a sectei, mai ales după apariţia decretului din 4/IX/’19 despre posibilitatea scutirii de 
serviciul militar din motive de conştiinţă, când şi tineri, şi persoane pasibile de recrutare ca specialişti 
militari (foşti ofiţeri etc.) au început să adere la secta baptistă, din dorinţa de a evita serviciul militar. 
Anume această poziţie de neîmpotrivire agresiunii era factorul principal care determina creşterea numerică 
rapidă a sectei.

În anul 1917 evangheliştii, întocmai ca baptiştii, au participat la Congresul sectanţilor din Caucaz, au 
luat parte activă la elaborarea rezoluţiei amintite anterior a acestui congres cu privire la atitudinea faţă de 
serviciul militar, faţă de războiul imperialist şi au adoptat această rezoluţie. După Revoluţia din Octom-
brie, la fel ca baptiştii, evangheliştii au luat o poziţie antimilitaristă, ceea ce şi explică creşterea numerică 
rapidă a acestei secte.

Până în 1922 activitatea ambelor secte consta în înrolarea noilor membri în rândurile lor, în ajutorul 
juridic acordat membrilor care urma să fie încorporaţi în armată...

În martie 1923 la Stockholm (Suedia) a avut loc congresul mondial al creştinilor evanghelici, la care 
au fost şi reprezentanţi ai baptiştilor din Rusia, precum şi ai evangheliştilor, al căror lider, PROHANOV, 
a fost primit în organul executiv al congresului. Congresul a primit salutul de la preşedintele SUA şi de 
la Lloyd George; la una din şedinţele congresului a asistat regele Suediei.

Aici evangheliştii ruşi au înaintat propunerea ca evangheliştii din toate ţările să soluţioneze problema 
serviciului militar în sens negativ şi să traducă în viaţă această hotărâre în comunităţile din ţările lor. 
Într-un schimb de păreri aprins cu privire la această chestiune s-a dovedit că acesta e punctul de vedere 
numai al delegaţiei ruse; baptiştii de peste hotare au declarat în mod hotărât că în ţările lor ei nu au nici 
cea mai mică posibilitate de a adopta, în problema serviciului militar, hotărârea pe care o propun grupările 
sectante din Rusia. Delegaţilor din Rusia li s-a propus să mulţumească puterii sovietice pentru posibilita-
tea de a nu servi în rândurile armatei şi să continue aceeaşi linie, de mai înainte. Cu privire la sine însă, 
evangheliştii de peste hotare au declarat că în problema militară ei rămân deocamdată la punctul lor de 
vedere de mai înainte.

În septembrie 1923 un grup de evanghelişti cu vază, în frunte cu delegatul la congresul mondial 
PROHANOV, au dat publicităţii un apel în care menţionau că puterea sovietică, după principiile ei, e mai 
dreaptă decât toate celelalte şi au declarat, invocând un şir de argumente, că atitudinea faţă de serviciul 
militar a evangheliştilor trebuie să fie ca şi faţă de orice dijmă şi că servirea în rândurile armatei cu arma 
în mână e pe deplin acceptabilă pentru ei.

Asupra acestui apel s-au ţinut discuţii aprinse la congresul creştinilor evanghelici din septembrie 
1923 şi, ca rezultat, a fost aprobat de majoritatea delegaţilor. Minoritatea, care n-au fost de acord cu 
această hotărâre, plecând în provincii, au început o luptă energică cu adepţii serviciului militar. În multe 
regiuni aceasta a dus la o dezbinare totală în două grupuri care se ceartă cu înfocare. Pe cât e de serioasă 
această dezbinare vedem cel puţin din următoarele: comunitatea din or. Kursk, în număr de 400 de per-
soane, a declarat falimentul centrului, ea însăşi s-a declarat independentă şi a adoptat punctul de vedere 
antimilitarist extrem...

Şeful subsecţiei a VI-a a SS a OGPU: E. Tucikov
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SECRET
NOTĂ-RAPORT

LA PARAGRAFUL D pct. 4 PROPUNERI PRACTICE CU PRIVIRE LA SECTANŢI ÎN CE 
PRIVEŞTE NEÎNREGISTRAREA SUB PRETEXTUL CĂ SUNT SECTE SAU GRUPURI, ORGA-
NIZAŢII RELIGIOASE CARE NU RECUNOSC ÎNDEPLINIREA PRESTAŢIILOR CĂTRE STAT.

În scopul curmării tentativelor elementelor social-ostile de a folosi posibilităţile legale pentru or-
ganizarea grupurilor care refuză să îndeplinească prestaţiile către stat pe calea înregistrării ca secte 
religioase, CONSIDER necesar a se înceta înregistrarea acestor grupuri din următoarele motive:

Studierea problemei sectanţilor timp de câţiva ani a demonstrat că, începând din 1918, printre sec-
tanţii care trăiesc în URSS s-a dezvoltat şi s-a răspândit pe larg învăţătura despre refuzul de a face 
serviciul militar în Armata Roşie, învăţătură străină anterior maselor de bază ale sectanţilor. Noua 
învăţătură se întemeiază pe principiul lui Tolstoi: de „neîmpotrivire în faţa răului“.

Până la revoluţie dintre numeroasele secte refuzau să servească în rândurile armatei numai aşa-
numiţii duhoborii, menoniţii şi persoane particulare din secta molocanilor, iar ceilalţi sectanţi au 
servit totuşi în armata ţaristă conform dispoziţiilor generale.

În jurul adepţilor învăţăturii despre refuzul de a face serviciul militar s-a concentrat un element 
evident antisovietic. De exemplu:

 1) În or. Moscova, sub conducerea cunoscutului fabricant SAVELIEV şi a altor persoane din 
pătura privilegiată anterior, creştinii evanghelici s-au separat organizând o comunitate aparte, care 
continuă până acum să facă propagandă împotriva serviciului militar. [...]

 5) La congresul baptiştilor şi la cel al evangheliştilor, care au avut loc la finele anului 
1926, s-au ţinut discuţii aprinse în jurul problemei militare. Ca motiv principal pentru refuzul de 
a face serviciul militar era invocată imposibilitatea recunoaşterii Puterii sovietice de către sectanţi, 
dat fiind că sectanţii nu pot accepta orânduirea socială a Statului sovietic. Ei combăteau argumentele 
adversarilor menţionând că nu are sens să recunoască prestaţiile către stat, căci STATUL ÎNSUŞI, 
ÎNREGISTRÂNDU-I, LE DĂ POSIBILITATEA DE A EXISTA LA FEL CA CEI CARE RECU-
NOSC ACESTE OBLIGAŢII. Cei mai înflăcăraţi adversari al serviciului militar erau foştii ofiţeri (de 
exemplu, baptistul MORDOVIN), persoanele care au servit în armata ţaristă ca subofiţeri, tineretul 
care încă n-a atins şi care a atins deja vârsta de recrutare, sectanţii care au intrat în rândurile sectei 
după război (fostul menşevic PAVLOV P. V.) etc.

 6) Din diferite locuri ale URSS vin ştiri că în sânul sectelor apărute până la revoluţie, în 
unele grupuri, oponenţii serviciului militar încep să se separe (Gomel, Smolensk, Breansk)...

Învăţătura religioasă a sectanţilor apăruţi până la revoluţie nu includea niciodată în dogmatica 
sa refuzul de a face serviciul militar şi de a îndeplini prestaţiile către stat. Sectele apărute după 
1917 însă, dimpotrivă, includ în dogmatica lor refuzul de a îndeplini prestaţiile către stat. Refuzul de 
a face serviciul militar obligatoriu reiese nu din principiile învăţăturii religioase, ci dimpotrivă, frazele 
corespunzătoare din învăţătura lor se formulează astfel ca să se întemeieze refuzul de a îndeplini 
obligaţiile faţă de stat...

În legătură cu faptul că toate sectele de bază (baptiştii, evangheliştii etc.), către timpul de faţă, 
au adoptat la congresele lor hotărâri absolut clare cu privire la îndeplinirea necondiţionată a tuturor 
prestaţiilor către stat, înregistrarea grupurilor şi comunităţilor care refuză să-şi îndeplinească obliga-
ţiile faţă de stat sub paravanul religiei VA AVEA DREPT URMARE, ÎN ANII APROPIAŢI, NU NUMAI 
APARIŢIA ÎN MASĂ A SECTELOR ANARHISTE CU SPIRIT DE NEÎMPOTRIVIRE AGRESIUNII, CI VA 
DUCE ŞI LA INSTABILITATE ÎN REALIZAREA HOTĂRÂRILOR LUATE CU PRIVIRE LA RECUNOAŞ-
TEREA ŞI ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR FAŢĂ DE STAT.

  ŞEFUL SUBSECŢIEI a VI-a a SS a OGPU: (TUCIKOV)
26 ianuarie 1927  or. Moscova

3.17. Nota-raport a lui E. Tucikov privind problema înregistrării asociaţiilor religioase 
care refuză îndeplinirea serviciului militar obligatoriu
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3.18. Planul de cheltuieli pentru munca GPU în mijlocul grupurilor religioase din Ucraina 
pentru prima jumătate a anului 1928

STRICT SECRET

„Mapa specială“ a Biroului Organizatoric şi hotărârile Secretariatului CC al PC(b) din RSSU

Proces-verbal din 23 aprilie 1928
S-a audiat:  Planul de cheltuieli pentru munca GPU în mijlocul grupurilor
   religioase pentru prima jumătate a anului 1928.

S-a decis:  1. Salariul agenţilor secreţi (a/s) în grupurile religioase şi sectare:

În munca cu sectanţii câte un a/s pentru ţinut — 41 de ţinuturi
câte 10 rub. pentru fiece a/s pentru 6 luni — 41 pers., 2460 rub.

2. Salariile agenţilor din organele de conducere ale grupurilor religioase şi sectante:
Consiliile comunităţilor sectante — 4 consilii câte 50 rub., pentru jumătate de an — 200 rub.

3. Călătoriile, deplasările a/s:
în toate grupurile din toate ţinuturile Ucrainei
câte 100 rub. pe lună pentru toate ţinuturile — 41 ţinuturi timp de 6 luni — 600 rub.
4. Cheltuieli neprevăzute pentru 6 luni câte 50 rub. — 300 rub.

Şeful SS a GPU din RSSU (Gorojanin)

Notă explicativă
(la planul de cheltuieli pentru lucrarea în grupurile religioase şi sectante)

Una din sferele activităţii cekiştilor care necesită multe cheltuieli materiale este munca de deservire 
a grupurilor religioase şi sectante.

Racolarea popilor nu prezintă o greutate deosebită, dar utilizarea lor e posibilă numai cu condiţia 
plătirii unei compensaţii băneşti.

Planul de cheltuieli pentru lucrarea în grupurile religioase şi sectante constă din următoarele puncte:

I. Salariul agenţilor secreţi în mediul grupurilor religioase şi sectante.
Sectele. Reţeaua variatelor comunităţi ale sectanţilor este risipită prin toată Ucraina. Pentru a le deser-

vi ne este de ajuns deocamdată câte un informator în fiecare regiune. Existenţa unui informator salariat 
este extrem de necesară, întrucât, prin el, ne străduim să convingem sectele să recunoască serviciul militar 
conform dispoziţiilor generale. A-i atrage pe sectanţi în activitatea secretă, mai ales pe cei care ţin de 
sectele mistice, e foarte greu din cauza caracterului lor fanatic. Resursele băneşti joacă un rol foarte mare 
în timpul racolării lor. Numărul total al personalului secret în grupurile religioase şi sectante, conform 
planului nostru de cheltuieli, e de 383 persoane. Leafa medie a fiecărui a/s e de 10-20 de ruble. Dat fiind 
că această sumă nu e întotdeauna ademenitoare mai ales în timpul racolării, în practică noi plătim salariul 
după o altă tarifare, în dependenţă de preţul pe care îl are pentru noi a/secret. Uneori agenţilor deosebit 
de preţioşi suntem nevoiţi să le plătim recompense până la 60 de ruble şi mai mult. Planul de cheltuieli 
prezentat pentru salariul personalului secret este minimal.

2. Salariul informatorilor din organele de conducere ale grupurilor bisericeşti şi sectante.
Toate grupările bisericeşti, cu excepţia adepţilor lui Tihon, au organe superioare. În scopul asigură-

rii conducerii noastre permanente în aceste organizaţii, trebuie să ţinem sub control majoritatea relativă 
a membrilor organelor de conducere din biserici. Prin ei promovăm politica corespunzătoare şi primim 
informaţii cu privire la comportarea anumitor membri.
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În mediul sectanţilor trebuie să activăm munca în Uniunea baptiştilor din Ucraina, în Uniunea creşti-
nilor evanghelici, în Uniunea creştinilor de credinţă evanghelică (penticostalii) şi în cea a adventiştilor de 
ziua a şaptea. Toată agentura este folosită de noi pentru elucidarea activităţii generale a sectelor, precum 
şi pentru promovarea politicii noastre cu privire la o problemă sau alta în interiorul acestor uniuni.

3. Călătoriile şi deplasările agenţilor secreţi prin grupurile religioase şi sectante.
Acest punct al planului de cheltuieli prevede consumuri de bani pentru deplasările a/s, la care suntem 

nevoiţi să recurgem uneori pentru realizarea unor campanii cu privire la anumite probleme.
Dacă dispunem de date compromiţătoare, plus mijloacele corespunzătoare, putem să-l mituim pe cu-

tare sau cutare agent [...] şi să-l silim să lucreze în direcţia în care avem nevoie. De aceea par. 1 pct. "a" 
prevede pentru fiece recrutat plata minimă în sumă de 25 rub. pe lună. Această plată se extinde numai 
asupra agenţilor cu o mai mare capacitate de muncă şi care ne inspiră încredere în ce priveşte utilizarea 
lor cu succes în Ucraina. [...]

Printre menoniţi e răspândită de asemenea influenţa de stat germană şi acum munca în comunităţile 
menonite capătă o mare importanţă, deoarece aceasta e una dintre cele mai puternice secte din Ucraina, 
care, până acum, a putut să se împotrivească cu succes influenţei sovietice. Totodată, în lupta sa, ea nu se 
limitează numai la mărturisirea de credinţă religioasă, ci recurge şi la alte metode: organizarea cercurilor 
de tineret, în care, alături de religie, se practică cu succes şi arta, şi sportul etc.

par. 2. În general călătoriile şi deplasările întregii agenturi (enumerate mai sus) cu însărcinările noas-
tre sunt destul de frecvente. Totodată aceste călătorii sunt determinate de unele momente ce rezultă din 
procesul de muncă în ce priveşte prelucrarea unor persoane aparte, a unor grupuri, precum şi elaborarea 
unor variante de lucru. Practica a demonstrat şi deplina oportunitate a chemării informatorilor în centru, 
precum şi a întâlnirilor cu ei în anumite locuri convenţionale în împrejurări corespunzătoare. În fine, 
informatorii trebuie instructaţi periodic, în acest scop colaboratorii noştri pleacă în deplasări speciale. 
Lucrul acesta se referă, în primul rând, la cea mai importantă şi preţioasă agentură. Toate aceste călăto-
rii trebuie să fie finanţate de noi, deoarece în toate cazurile călătoriilor enumerate mai sus informatorii, 
bineînţeles, nu pleacă pe cont propriu.

În felul acesta, suma totală a cheltuielilor conform planului e de 28 640 rub. (douăzeci şi opt de mii 
şase sute patruzeci de ruble).

Această cifră trebuie considerată minimală.

   Şeful SS a GPU din RSSU  (Gorojanin)
23 aprilie 1928
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D O C U M E N T E
ale Uniunii Baptiste din Rusia

(anii 1922—1930)

În anul 1922 în lupta cu biserica autorităţile au aplicat tactica „divide et impera“ (proverb latin: „dezbină 
şi stăpâneşte“), mai ales cu privire la Uniunea Baptistă din Rusia, care, în anii aceia, era independentă de 
lume. Serviciile secrete, calculând din timp rezultatele Congresului Uniunii Baptiste din Rusia, au constatat 
exact: „Unirea baptiştilor cu evangheliştii şi crearea unui centru unic nu sunt deloc favorabile pentru 
noi, căci atunci ei vor fi şi mai puternici...“ Când în conducerea uniunii sunt păstori credincioşi, lumea 
apreciază acest fapt ca o piedică de neînvins în calea pretenţiilor ei la biserică şi ca o consolidare a bisericii: 
„ei vor fi şi mai puternici...“

Dar a venit anul 1944 şi au aplicat o altă tactică faţă de biserică: „uneşte şi stăpâneşte“. Ce i-a silit 
pe potrivnicii lui Dumnezeu să unească cu tenacitate curentele religioase contrar practicii lor anterioare de 
a dezbina? În anul 1947 preşedintele Consiliului AR, Poleanski, scria:

„În activitatea şi orientarea cultelor au o importanţă deosebită, uneori decisivă, centrele lor de conducere... 
De aceea o însemnătate primordială în munca Consiliului are legătura lui cu centrele religioase şi influenţa pe 
care o exercită Consiliul asupra activităţii acestor centre... şi asupra structurilor ierarhice ale acestora... Consiliul 
desfăşoară o lucrare considerabilă asupra bisericii CEB pe calea recomandărilor pe care le propune centrului 
VSEHB şi prezbiterilor lui superiori din republici şi de aceea consideră necesar a consolida pretutindeni autori-
tatea centrului baptist...“ (01.07.1947, ASFR, fond 6991, inv. 3, dos. 47, f. 202-218).

În anii 1960-’80 cei din exterior au recurs iarăşi la tactica „divide et impera“ cu privire la frăţietatea tre-
zită. Unitatea celor credincioşi lui Dumnezeu şi biserica independentă de lume au prezentat întotdeauna 
pericol pentru lumea exterioară.

NKVD din RSFSR Strict secret
Cu privire la statutul baptiştilor şi la convocarea de către ei a congresului panrus

A aproba statutul baptiştilor şi a-i autoriza să convoace congresul panrus nu e favorabil din ur-
mătoarele considerente:

1) Secta baptiştilor din Rusia e cea mai răspândită, numără circa un milion de membri, elementul 
constitutiv e extrem de variat.

2) Ideile lor „pasiv-anarhice“ s-au înrădăcinat adânc în masele muncitoreşti şi exercită o influenţă 
demoralizatoare asupra Armatei Roşii.

3) După cum se vede din materialele de agentură, în predicile lor, baptiştii fac permanent agitaţie 
împotriva puterii (autorităţilor) în general şi împotriva Puterii sovietice în special. 

4) Au legături stabile cu străinătatea, de unde primesc literatură şi sunt susţinuţi cu alimente.
5) În perioada revoluţionară această sectă a crescut considerabil în Rusia şi s-a consolidat.
6) Şi încă o cauză este că sarcina principală a congresului baptist o constituie unirea baptiştilor 

cu Uniunea Evanghelică şi crearea unui centru unic, lucru care pentru noi este foarte nefavorabil, căci 
atunci ei vor fi şi mai puternici.

Şeful subsecţiei a VI-a a SS a GPU:  (semnătura)
Se aprobă: Şeful adjunct al SS a GPU:  (semnătura)

4 septembrie 1922 (ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 74, f. 3).

4.1. Corespondenţa Secţiei Secrete a GPU cu NKVD privind nepermiterea convocării congresului  
Uniunii Baptiste din Rusia, 4 septembrie 1922
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(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 18, f. 3)

4.2. Date statistice privind membrii bisericii ai Uniunii Federative Baptiste din URSS la data  
de 1 ianuarie 1929 şi datele statistice ale Consiliului AR privind numărul caselor de rugăciune  

şi al comunităţilor CEB în anii 1917 şi 1928

În primii ani după Revoluţia din Octombrie creştinii evanghelici baptişti şi-au lărgit considerabil 
reţeaua comunităţilor şi, către anul 1928 (potrivit datelor VSEHB), numărau, în toată URSS, circa 
6500 de comunităţi cu numărul total de membri până la 600 000. Aceste cifre au fost, prea poate, 
cele mai mari pentru baptiştii şi evangheliştii din URSS, întrucât în anii ulteriori numărul comuni-
tăţilor a început să scadă brusc.

11 februarie 1947
(ASR ISP, fond 17, inv. 125, dos. 506, f. 26-28)

Statistica din timpul ţarist constata circa 4,5 mii de comunităţi ale CEB, în timp ce în anii 
1928-’30 au fost înregistrate oficial circa 8 mii, iar în prezent sunt circa 3 mii, adică 37% din cele 
existente anterior [...]

Creştini Evanghelici Baptişti:
Localuri de rugăciune existente până la Revoluţia din Octombrie — 4521

10 iunie 1947, nr. 430/s
(ASFR, fond 6991, inv. 3, dos. 47, f. 196-201)

La Congresul Baptist Mondial din 25 iunie 1928 în or. Toronto (Canada) P. V. Ivanov-Klâşnikov a spus: 
„Nu avem date statistice exacte. Aproximativ, avem două sute de mii de membri botezaţi. Toate infor-

maţiile publicate anterior cu privire la numărul baptiştilor din URSS au fost greşite şi exagerate“.
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Din punctul de vedere al conţinutului, şi nu numai, nu există temei pentru a nu permite editarea, 
dar trebuie suspendată editarea sub pretexte formale, întrucât cu baptiştii acum se duc tratative. În 
legătură cu ele trebuie să aşteptăm unele cedări din partea lor sau vreo schismă în mediul lor, şi apoi 
să soluţionăm problema revistei.

20.11.’23    (semnătura)
(ASR ISP, fond 17, inv. 84, dos. 605, f. 91)

4.3. Corespondenţa Direcţiei GLAVLIT cu SP de propagandă cu privire la suspendarea editării revistei 
„Cuvântul adevărului“ cu scopul de a obţine unele cedări din partea UBR sau de a se produce schismă

(ASR ISP, fond 17, inv. 84, dos. 605, f. 90) 

Secret. Personal.
Direcţia Generală a URSS pentru literatură şi edituri 
tov-lui LEBEDEV-POLEANSKI

Din însărcinarea Şefului adjunct al Secţiei de Agitaţie şi Propagandă a CC al PCR, tov. N. POPOV,  
expediez totodată „Epistola Consiliului Uniunii Baptiste din Rusia“ cu rezoluţia dumnealui: „Nu am 
obiecţii“. N. POPOV.

Secretarul Secţiei de Agitaţie şi Propagandă a CC al PCR (Leadova)
Februarie, 1924

(ASR ISP, fond 17, inv. 84, dos. 605, f. 178)

Secţia Politică de Propagandă

PERSONAL
STRICT SECRET

Către Direcţia Generală pentru literatură  
şi edituri
Tov-lui Lebedev-Poleanski

Secţia Politică de Propagandă a CC al PCR comunică: în ceea 
ce priveşte conţinutul, nu există temei pentru a nu permite 
editarea revistei „Cuvântul adevărului“, dar trebuie reţinută 
editarea sub pretexte formale, întrucât cu baptiştii acum se 
duc tratative. De aceea trebuie să aşteptăm unele cedări din 
partea lor sau vreo schismă în mediul lor.

Locţ. Şefului Secţiei de agitaţie şi propagandă  
a CC al PCR     (H. Popov)
Secretar:          (V. Leadova)
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4.4. Epistola Consiliului Uniunii Baptiste din Rusia către toată frăţietatea baptistă din URSS 
a fost o consecinţă a compromisului cu autorităţile pentru a menţine existenţa legală  

a Uniunii Baptiste şi a organului ei de presă — Moscova, 1 februarie 1924
 

EPISTOLĂ
A CONSILIULUI UNIUNII BAPTISTE DIN RUSIA

CĂTRE TOATĂ FRĂŢIETATEA BAPTISTĂ DIN URSS

Scumpi fraţi şi surori, pace vouă...

Consiliul Uniunii Baptiste din Rusia, ales prin voia poporului lui Dumnezeu la ultimul congres pan-
rus, adresându-se prin această epistolă către toţi copiii lui Dumnezeu care se numesc baptişti, doreşte 
să-şi împărtăşească părerile asupra unor chestiuni cu privire la Împărăţia lui Dumnezeu, care au apărut 
la ultimul congres.

În primul rând, Consiliul atrage atenţia comunităţilor asupra atitudinii pline de chibzuinţă faţă de 
alegerea delegaţilor la Congres. E de la sine înţeles că la Congres, unde se iau hotărâri în problemele 
de importanţă primordială pentru toată frăţietatea noastră, trebuie să fie trimişi fraţi şi surori în vârstă, 
cu experienţă. Însă, cu regret, suntem nevoiţi să constatăm că la ultimul Congres au participat delegaţi 
absolut tineri atât din punct de vedere fizic, cât şi din punct de vedere spiritual. Ca rezultat, au avut 
loc multe discuţii absolut inutile şi dăunătoare pentru lucrarea lui Dumnezeu, deşi acestor fraţi li s-a 
spus totul şi ei ştiau că atitudinea uşuratică faţă de problemele discutate poate avea consecinţe serioase 
pentru lucrarea Domnului. Delegarea la congres a fraţilor din fostele clase privilegiate, veniţi în biserică 
de curând, provoacă şi ea multe discuţii.

Toate acestea puteau fi evitate dacă bisericile ar fi ţinut seama de recomandările din invitaţiile la 
congres, trimise de Colegiu, şi anume: să se trimită delegaţi dintre muncitori şi ţărani. Noi nu ne sepa-
răm în clase, dar este vorba de vârsta duhovnicească. Fraţii din fostele pături sociale înalte, care au fost 
cu noi în timpul ţarismului şi s-au expus riscului, s-au apropiat într-atât de mult de noi, încât am şi uitat 
de obârşia lor. Iar în ce-i priveşte pe cei care ni s-au alăturat după revoluţie din păturile sociale înalte, 
situaţia lor privilegiată din trecut nu le dă deloc privilegii în mediul nostru (Iac. 2: 2-9) în prezent. Ei 
trebuie să şadă pe băncile din spate nu mai puţin de cinci ani, în rând cu cei veniţi de curând, iar apoi 
vor putea fi admişi la conducere în comunitate sau aleşi delegaţi, căci însemnătatea delegaţilor e şi mai 
serioasă decât a conducătorului comunităţii — delegatul ia hotărâri nu numai pentru comunitatea sa, 
ci şi pentru alte comunităţi, care nu şi-au trimis delegaţi. De aceea Consiliul speră că adunările vor 
ţine seama de această îndrumare frăţească şi se vor călăuzi de ea la următoarea alegere a delegaţilor la 
Congres, trimiţând fraţi din numărul celor bătrâni, cu experienţă şi în cunoştinţă de cauză în chestiunile 
bisericeşti (Efes. 3: 11-14).

În al doilea rând, dezbaterile ce au luat amploare la Congres privind atitudinea baptiştilor faţă de 
serviciul militar şi faţă de Stat au vădit că mulţi dintre fraţii noştri şi-au însuşit o concepţie greşită 
şi iau poziţii extreme, cu care baptiştii nu se pot împăca. Baptiştii recunosc statul şi puterea în baza 
Cuvântului lui Dumnezeu şi se consideră datori a-şi îndeplini toate obligaţiunile faţă de stat, inclusiv 
serviciul militar. Aşa recunoaşte toată Uniunea noastră Baptistă din Rusia, ca organizaţie, după cum 
s-a menţionat la ultimul Congres, şi aceasta este şi concepţia Alianţei Mondiale Baptiste. Apoi urmează 
întrebarea: cum să ne facem serviciul militar? Aici începe sfera convingerilor proprii, care depind de 
nivelul spiritual al fiecărui frate. Nu se poate să determinăm prin o hotărâre a comunităţii sau a con-
gresului modul de îndeplinire al acestuia. Baptiştii se consideră fii ai libertăţii. Intrarea lor în rândurile 
comunităţii e o chestiune personală, benevolă, s-au învoit în comun să recunoască dogmele inseparabile 
de lucrarea mântuirii, precum: naşterea din nou, răscumpărarea etc. Iar modul de a face serviciul militar 
nu e o chestiune dogmatică, în această problemă fiecare baptist poate avea o părere proprie. De aceea 
nicio organizaţie baptistă nu poate şi nici nu trebuie să le interzică membrilor să meargă în rândurile 
armatei. Iar în ceea ce priveşte tendinţa ce se observă în rândurile fraţilor noştri ca Guvernul Sovietic 
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să recunoască pentru toţi baptiştii dreptul de a fi scutiţi de serviciul militar, Consiliul consideră necesar 
să atragă atenţia tuturor că un astfel de privilegiu ar fi o nedreptate evidentă în ochii celorlalţi oameni 
şi ar trezi o mare ură faţă de membrii comunităţilor noastre. Ba ar mai crea şi un mare pericol pentru 
noi, căci baptiştii ar fi inundaţi de afluenţa persoanelor nesincere, care ar veni la noi cu scopuri egois-
te, ascunse. De aceea trebuie să recunoaştem că Guvernul procedează corect verificându-l, în problema 
militară, pe oricine se numeşte baptist, în baza legilor, oferindu-i posibilitatea să-şi facă serviciul mi-
litar, potrivit convingerilor, în baza dispoziţiilor guvernamentale, precum şi în baza legilor în vigoare 
din republică.

În rest Domnul păcii şi al rânduielii să vă dea înţelepciune, ca noi să strălucim ca nişte lumini în 
această lume, şi să ne izbăvească El de oamenii nechibzuiţi şi răi, care vor să intre în mediul nostru.

Au semnat fraţii dumneavoastră în Domnul, Consiliul Uniunii Baptiste din Rusia:
Preşedintele Colegiului P. V. Pavlov

Membrii Colegiului:  M. D. Timoşenko, P. V. Ivanov-Klâşnikov.

Membrii Consiliului:  Pavlov V. G., Pravoverov D. A., Stepanov V. P., 
    Julin G. D., Skaldin V. V., Veazovski I. K.,
    Kostiukov A. P., Belousov S. V., Panteleev A. P.,
    Goleaev M. I., Pedeaş E. G., Mordovin A. P., 
    Stepin D. P., Kaplienko P. E., Goleaev I. A.
      (cu anexarea opiniei separate).

La cele scrise s-au alăturat:     Arkadi Aliohin.
Prezidiul Secţiei Caucaz a UBR în persoana fraţilor: Sumin, Sapojnikov şi Naumov.
Preşedintele raionului Ţariţâno:    Revţov T. I.
Preşedintele Comunităţii regionale Voronej (Pskov):  Mihail Dementiev.
Secretarul UBR:      B. I. Gornik

1 februarie 1924
(ASR ISP, fond 9550, inv. 15, dos. 121)
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La congres au sosit 333 de reprezentanţi ai bisericilor şi ai comunităţilor regionale ale baptiştilor 
din Ucraina. Comisia a recunoscut 291 de delegaţi cu drept de vot deliberativ. Preşedinte al congre-
sului este ales I. A. Goleaev.

P. V. Pavlov a propus ca delegaţii să-şi exprime mulţumirea faţă de Guvernul RSSU pentru per-
misiunea de a convoca congresul, pe deasupra dumnealui a fost de părerea că Baptiştii din Ucraina ar 
trebui să-şi exprime atitudinea faţă de Puterea Sovietică şi de obligaţiile faţă de stat independent de 
hotărârile adoptate în această problemă la ultimul congres al Uniunii Baptiste din Rusia care a avut 
loc în anul 1923 la Moscova.

În semn de aprobare a acestei propuneri toţi s-au ridicat, manifestându-şi astfel recunoştinţa faţă 
de Guvernul RSSU pentru autorizaţia de a convoca congresul, şi au însărcinat prezidiul lărgit să 
elaboreze o rezoluţie, care să exprime atitudinea baptiştilor RSSU cu privire la Puterea Sovietică şi 
la obligaţiile faţă de stat.

A doua zi de şedinţă, 14 mai
pct. 6. A fost audiată rezoluţia propusă de P. V. Pavlov în numele Prezidiului lărgit: privind ati-

tudinea Baptiştilor din Ucraina faţă de Puterea Sovietică şi de prestaţiile către Stat:
La congresul al IV-lea panucrainean, Baptiştii din Ucraina, amintindu-şi surghiunurile suferite 

de ei în timpul guvernării ţariste, privarea de drepturile părinteşti, închiderea caselor de rugăciu-
ne şi alte persecuţii crude, la care au fost supuşi în timpul orânduirii autocratice, şi comparând 
trecutul cu condiţiile oferite baptiştilor de legile Guvernului RSSU pentru mărturisirea şi propaga-
rea convingerilor religioase, consideră că ei beneficiază de o largă libertate religioasă, lucru care 
s-a manifestat şi în convocarea liberă a congresului actual. Pentru autorizaţia de a ne convoca, 
congresul hotărăşte să-şi exprime recunoştinţa faţă de Guvernul RSSU din partea maselor baptiste 
din Ucraina.

Congresul dat îşi determină atitudinea faţă de Guvernul Sovietic în general prin adoptarea rezo-
luţiei congresului al XXV-lea al Uniunii Baptiste din Rusia, care a avut loc la Moscova în decembrie 
1923. Ea glăsuieşte: „Congresul confirmă atitudinea loială statornică a baptiştilor faţă de Guvernul 
Sovietic din momentul apariţiei lui până în prezent şi, recunoscând că el tinde sincer să apere inte-
resele muncitorilor, consideră inadmisibil pentru baptişti încadrarea în asociaţii şi organizaţii care 
au drept scop răsturnarea puterii existente, sau în orice activitate antiguvernamentală de propa-
gandă orală sau scrisă. Totodată congresul decide: orice baptist, dacă se va dovedi a fi vinovat de 
asemenea fapte, va fi exclus astfel din componenţa frăţietăţii baptiste şi va purta răspundere în mod 
individual conform legilor ţării. În numărul acestor fapte congresul include şi propaganda antimili-
taristă premeditată cu scopul slăbirii Armatei Roşii. Congresul al IV-lea panucrainean hotărăşte să 
se alăture la această rezoluţie.

În special, în ceea ce priveşte serviciul militar obligatoriu, congresul se alătură la opinia expri-
mată în epistola nr. 262 a Consiliului Uniunii Baptiste din Rusia din 1 februarie 1924, care, asu-
pra acestei chestiuni, e în conformitate cu hotărârea adoptată la congresul al XXV-lea al Uniunii 
Baptiste din Rusia, că baptiştii, recunoscând statul şi puterea în baza Cuvântului lui Dumnezeu, se 
consideră obligaţi a face serviciul militar, dar totodată oferă fiecărui baptist dreptul de a-şi face 
serviciul militar în modul în care îi dictează conştiinţa, potrivit ordonanţelor şi dispoziţiilor sovietice 
în vigoare; în plus, ei consideră că nicio organizaţie baptistă nu poate să-i împiedice pe membrii săi 
ori să-i forţeze să facă armata.

Această rezoluţie a fost adoptată unanim, totodată s-a decis să fie prezentată Guvernului RSSU tradusă 
în limba ucraineană.

(Stenogramele şedinţelor congresului al IV-lea al Uniunii Baptiste din Ucraina,  
edit. or. Harkov, anul 1925, pp. 6-7)

4.5. REZOLUŢIA CONGRESULUI al IV-lea al UNIUNII BAPTISTE DIN UCRAINA, 
care a avut loc la Harkov de la 12 până la 17 mai 1925 cu autorizaţia NKVD
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4.6. Demersul Uniunii Baptiste către NKVD privind permisiunea congresului al XXVI-lea panrus, 
precum şi punerea de acord a programului acestui congres

(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 18, f. 65)

UNIUNEA BAPTISTĂ
din URSS

2 noiembrie 1926
Nr. 2305

MOSCOVA...

Către
COMISARIATUL POPORULUI
PENTRU AFACERI INTERNE

La 14 octombrie a.c. am depus cerere la  
CECR  privind autorizaţia de a convoca con-
gresul unional de la 14 decembrie a.c. până la 
18 decembrie inclusiv.

Transmitem totodată copia cererii sus-
numite cu toate anexele.

Având în vedere că rămâne puţin timp 
până la Congres, prin prezenta, rugăm 
NKVD-ul să nu ne refuze a primi cât mai cu-
rând autorizaţia de convocare a Congresului.

Preşedintele Uniunii: 
 (N. V. Odinţov)
În locul Secretarului — Membrul Consiliului: 
 (P. V. Ivanov-Klâşnikov)

PROGRAMUL

Congresului ordinar al XXVI-lea al Baptiştilor din 
URSS care va avea loc la 14-18 decembrie 1926

1) Darea de seamă a Conducerii.

2) Rapoartele Secţiilor şi a Uniunilor regionale: 
de Nord, din Ucraina, Caucaz, Transcaucaziană, 
Asia Mijlocie, Extremul Orient şi Siberia.

3) Modul de conducere al Uniunii şi alegerea 
organului executiv.

4) Atitudinea faţă de stat şi faţă de serviciul 
militar obligatoriu.

În locul Preşedintelui Uniunii: 
 (V. V. Skaldin)
În locul Secretarului — Membrul Consiliului:
 (P. V. Ivanov-Klâşnikov)

(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 18, f. 70)
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4.7. Rezoluţia congresului al XXVI-lea al Uniunii Federative Baptiste din URSS, 
care a avut loc la Moscova la 14-18 decembrie 1926

La congresul al XXVI-lea al Uniunii Federative Baptiste din URSS (14-18 decembrie 1926) au participat 
239 de delegaţi cu drept de vot deliberativ. Congresul al XXVI-lea a găsit o soluţie unanimă şi definitivă 
în problema atitudinii faţă de Stat şi faţă de serviciul militar obligatoriu, problemă care a provocat multe 
tulburări în frăţietatea noastră. [...]

Ziua a cincea a congresului, 18 decembrie. Congresul a audiat raportul oral al lui P. V. Ivanov-Klâşnikov 
şi coraportul lui I. I. Vins „Poziţia faţă de Stat şi faţă de serviciul militar obligatoriu“.

Luând în consideraţie:
1) că prin hotărârile Congreselor Uniunii Baptiste, în ultimii ani, începând din anul 1920, în această 

problemă au fost introduse confuzii, precum şi o orientare străină pentru baptişti;
2) că Puterea Sovietică garantează în legislaţia sa o deplină libertate de conştiinţă, lucru care ne obligă să 

ne formulăm strict şi clar atitudinea faţă de această putere şi de îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de stat;
3) că în numărul acestor obligaţii baptiştii au recunoscut şi recunosc întotdeauna serviciul militar obligato-

riu conform dispoziţiilor generale, lucru menţionat în paragraful al 13-lea al Mărturisirii noastre de credinţă, 
editată în anul 1906 — congresul al XXVI-lea al Uniunii Baptiste din URSS a decis:

„În locul hotărârilor Congreselor Baptiştilor din anii 1920 şi 1923, precum şi în locul tuturor explicaţiilor 
din această perioadă privind atitudinea baptiştilor faţă de Stat şi faţă de serviciul militar obligatoriu, să se 
adopte paragraful al 13-lea din Mărturisirea de credinţă a Uniunii Baptiste, editată în anul 1906, şi anume:

«Noi credem că orice stăpânire este rânduită de Dumnezeu şi El o învesteşte cu putere pentru 
a-i apăra pe cei ce fac binele, şi pentru a-i pedepsi pe cei ce fac răul (Rom. 13: 1-5). Ne conside-
răm datori să dăm dovadă de o supunere necondiţionată tuturor legilor ei, dacă ele nu limitează 
îndeplinirea liberă a obligaţiilor credinţei noastre creştine, şi, prin o viaţă paşnică, liniştită şi cu 
evlavie, să uşurăm sarcina ei grea (Mat. 22: 21; Rom. 13: 6-7; Fapt. 4: 19-20; 5: 29-42).

Ne mai recunoaştem datori, conform poruncii lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru guvern, ca 
el să întrebuinţeze puterea care i-a fost dată, potrivit cu voia lui Dumnezeu şi sub ocrotirea Lui 
plină de îndurare, întru menţinerea păcii şi a echităţii (1 Tim. 2: 1-3).

Noi recunoaştem că pentru creştini e interzis a depune jurământul, dar este dreaptă numai 
rugăciunea în o formă neobişnuită, în care, cu teamă sfântă şi în mod solemn, Dumnezeu este luat 
ca martor al adevărului (Mat. 5: 34-37; Iac. 5: 12; Rom. 1: 9; 2 Cor. 1: 23).

Noi credem că şi în perioada Noului Testament stăpânirea nu în zadar poartă sabia, ci are 
dreptul şi datoria, conform legii lui Dumnezeu, să facă uz de ea împotriva celor ce fac răul şi 
în apărarea celor nedreptăţiţi, de aceea ne considerăm obligaţi să facem serviciul militar, când 
guvernul ne-o va cere (Fapt. 23: 12-23, 24; Luc. 3: 14; Fapt. 10: 1-2).

Nu vedem piedici din partea credinţei noastre de a deţine posturi guvernamentale (Luc. 3: 
12-13; Rom. 16: 23; Fapt. 16: 32-36)»“.

Din 230 de voturi 221 au fost pentru adoptarea rezoluţiei date, 9 au fost contra. A urmat o rugăciune 
fierbinte unanimă de mulţumire Domnului, care a dăruit o unitate uimitoare poporului Său“.

(Procesele-verbale şi materialele congresului al XXVI-lea al Uniunii Baptiste din URSS,  
edit. Moscova, anul 1927, pp. 12-15)

Revista „Баптист Украины“ („Baptistul Ucrainei“), nr. 2 din anul 1927, a comunicat următoarele despre 
congresul al XXVI-lea al baptiştilor:

„O problemă cardinală pentru congres a fost atitudinea noastră faţă de autorităţi şi satisfacerea ser-
viciului militar. În ultimul timp această problemă a fost, după cum scrie presa, actuală pentru frăţietatea 
noastră, despre ea se vorbea şi se discuta oriunde erau două şi mai multe persoane. Şi iată că această 
problemă a fost deliberată acum la congresul unional. [...] La congres ea a trezit un interes general, încât 
fratele V. V. Skaldin, care tot timpul se afla la intrare, alegându-şi acest loc modest, a ieşit în faţă şi, cu 
hotărârea ce îl caracterizează, a declarat: „Fraţilor, noi trebuie să înmormântăm aici această problemă 
militară“. Şi, într-adevăr, toţi delegaţii îşi dădeau seama că, dacă congresul al XXVI-lea nu va înmormânta 
această problemă, atunci congresele regionale nu se vor isprăvi cu ea. [...]

Când părerile delegaţilor s-au împărţit aproape în două părţi egale şi s-a creat o situaţie complicată, 
în momentul acela Domnul îi insuflắ unui frate să propună congresului să adopte în această problemă, ca 
bază a rezoluţiei sale, pct. 13 din Mărturisirea noastră de credinţă, ediţia din anul 1906“.
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P. V. Ivanov-Klâşnikov
(1896-1943)

4.8. Raportul lui P. V. Ivanov-Klâşnikov (stenogramă) 
„CU PRIVIRE LA POZIŢIA FAŢĂ DE STAT ŞI FAŢĂ DE SERVICIUL MILITAR“, 

prezentat la congresul al XXVI-lea al Uniunii Baptiste (14-18 decembrie 1926, or. Moscova)

Preaiubiţi fraţi şi surori!
Atât dumneavoastră, cât şi eu cunoaştem acuitatea problemei asu-

pra căreia mi-a căzut în sarcină să prezint acest raport. Sunt pe de-
plin conştient în ce situaţie defavorabilă nimereşte fratele care pregă-
teşte un raport pe tema menţionată. Cu toate acestea, călăuzindu-mă 
de Cuvântul lui Dumnezeu şi de convingerea adâncă a necesităţii de 
a trata direct şi cinstit orice problemă a vieţii noastre creştine prac-
tice, n-am putut declina misiunea cu care m-au însărcinat fraţii. Şi 
prezint acest raport în faţa congresului scumpei frăţietăţi Baptiste din 
URSS cu dorinţa fierbinte ca el să contribuie la clarificarea opiniei 
noastre în această problemă în frăţietate prin dumneavoastră, fraţi 
şi surori prezenţi în această sală; cu dorinţa fierbinte ca hotărârea 
noastră să pună capăt o dată pentru totdeauna oricărei nestatornicii, 
apărute în ultimii ani în frăţietatea noastră în problema dată. Sper, 
preaiubiţi fraţi şi surori, că veţi menţine toţi o atmosferă calmă în 
timpul deliberării problemei date, atât cei care aveţi o părere una-
nimă cu baptiştii predecesori, cât şi cei care aţi dori să introduceţi 
o nouă orientare în această problemă. Mai drept spus, atât cei care 
au o atitudine pozitivă faţă de stat şi faţă de serviciul militar obli-
gatoriu, cât şi cei cărora li s-a format o altă concepţie. În numele 
succesului lucrării lui Dumnezeu din ţara noastră, precum şi în numele adevărului îl chem pe fiecare 
dintre dumneavoastră să participe cu o mare temere de Dumnezeu la soluţionarea acestei probleme, având 
conştiinţa că sunteţi participanţi la lucrarea lui Dumnezeu, sunteţi membri ai Bisericii lui Hristos, însărci-
nată de Domnul să continue lucrarea pentru care El a venit pe pământ. Totodată păstraţi respectul faţă de 
cei care au o altă părere în această problemă. Nimeni nu poate fi lipsit de dreptul de a-şi expune părerea, 
dar expunând-o, respectaţi opinia altuia, care nu corespunde cu a dumneavoastră. Tendinţa noastră comună 
în timpul deliberării acestei probleme trebuie să fie soluţionarea ei, pentru un mai mare succes al lucrării 
Învăţătorului nostru, Începutul şi Desăvârşitorul credinţei noastre, Domnul Isus Hristos. Cu un asemenea 
sentiment îmi încep eu însumi raportul, cu un asemenea simţământ vă chem şi pe dumneavoastră, scumpi 
fraţi şi surori, să abordaţi problema dată.

Această problemă, după cum e marcat în ordinea de zi, se referă la poziţia noastră faţă de stat şi faţă 
de serviciul militar obligatoriu. Adică se divide în două părţi. Prima parte este atitudinea noastră faţă 
de stat în general, adică recunoaşterea sau nerecunoaşterea lui, şi îndeplinirea obligaţiilor cetăţeneşti. 
Iar a doua e îndeplinirea serviciului militar obligatoriu. 

PARTEA I
Prima parte a problemei n-a provocat nici nu provoacă discuţii şi neînţelegeri. Însă, deliberând pro-

blema de pe ordinea de zi, nu putem trece sub tăcere această primă parte, ca să fie înlăturată orice con-
fuzie, orice abatere spre anabaptism sau anarhie. Şi lucrul acesta e destul de important mai ales acum, 
scumpi fraţi şi surori, când în faţa noastră, pe vastul câmp rusesc, care include şi periferiile populate 
de alte naţionalităţi, dar care sunt unite într-o Uniune a RSS, apar sarcini infinit de mari de a semăna 
cuvântul lui Dumnezeu. Căci, frăţietatea noastră, deşi e foarte răspândită în ţara noastră, totuşi e abia 

„Evangheliştii şi baptiştii au recunoscut serviciul militar în Rusia Sovietică obligatoriu pentru toţi 
membrii lor şi în felul acesta s-a produs schisma. Acest fapt, fără îndoială, va servi, în primul rând, 
la încetarea creşterii sectarismului şi va fi un imbold spre demoralizarea lor“.

        E. Tucikov
27 februarie 1924
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în stare incipientă. Trebuie să creştem încă în multe privinţe şi în faţa acestor sarcini vom acţiona astfel 
în ţara noastră, încât absolut toţi: atât societatea, cât şi guvernul să ştie cu cine au de-a face. De aceea 
trebuie să răspundem şi la întrebarea: care e atitudinea noastră faţă de stat în general şi, în special, faţă 
de îndeplinirea obligaţiilor cetăţeneşti? În cazul dat Cuvântul lui Dumnezeu ne este unica călăuză, el ne 
serveşte drept sursă pentru concepţiile şi convingerile noastre.

Capitolul 13 al Epistolei către Romani ne dă un răspuns sigur şi exhaustiv la întrebarea pusă: „Oricine să 
fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile 
care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii 
puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc, îşi vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă 
bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea. El 
este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El 
este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiţi 
supuşi nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci 
dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Daţi tuturor ce sunteţi 
datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; 
cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.“ Sursa primară a unei asemenea concepţii a apostolului Pavel este Domnul 
nostru Isus Hristos, care a determinat această atitudine în expresia concisă, dar destul de semnificativă: „Daţi 
dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!“. Reieşind din cele spuse, 
atitudinea noastră, ca creştini, şi a întregii noastre frăţietăţi baptiste faţă de stat e definită drept o recunoaş-
tere necondiţionată a acestuia ca o rânduială a lui Dumnezeu, precum şi o supunere lui nu numai de frica 
pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului. „Adu-le aminte să fie supuşi stăpânitorilor şi dregătorilor...“ — îi scrie 
apostolul Pavel lui Tit (3: 1). Dar noi nu ne putem limita numai la supunere. Cuvântul lui Dumnezeu ne 
cheamă şi la colaborare cu autorităţile în realizarea sarcinilor înalte şi dificile ale statului în ceea ce 
priveşte asigurarea unei munci libere şi paşnice, precum şi în ceea ce priveşte consolidarea principiilor 
de bază ale societăţii şi ale culturii. „Urmăriţi binele cetăţii, în care v-am dus în robie, şi rugaţi-vă Domnu-
lui pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!“ (Ier. 29: 7). Aşa vorbeşte Domnul oştirilor. 
„Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru 
împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, 
cu toată evlavia şi cu toată cinstea“ (1 Tim. 2: 1, 2). Apostolul Pavel îi cheamă pe credincioşi să-i susţină 
în rugăciuni pe deţinătorii puterii. 

Prin urmare, iată punctul nostru de vedere: noi recunoaştem statul, ne supunem autorităţilor, noi 
susţinem statul şi colaborăm cu el, deşi statul este, în esenţă, un sistem organizat de constrângere. 

Există o istorie, pe care o împrumut de la Secretarul Alianţei Mondiale Baptiste, d-r Rushbrooke. 
Irlandezii se disting prin un mod de gândire anarhic, despre ei se spune că atunci când un irlandez vine 
într-o ţară străină, el, în primul rând, întreabă: „Există aici vreun guvern?“ Şi totodată adaugă: „Dacă exis-
tă, atunci eu sunt împotriva lui“. Noi, baptiştii ne aflăm pe o poziţie diametral opusă. Noi recunoaştem 
guvernul, îl susţinem şi colaborăm cu el în scopul realizării sarcinilor statului.

Statul este pentru noi prima condiţie care ne asigură o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu 
toată cinstea. Fără puterea de stat şi forţele ei armate, în ţară s-ar instaura anarhia, samavolnicia şi violenţa 
şi atunci n-ar fi cu putinţă să ducem o viaţă paşnică. În timpul războiului civil mulţi fraţi de-ai noştri au 
fost martori ai dezmăţului sălbatic, ai tâlhăriei şi violenţei care se instaurau în localităţile unde lipsea pute-
rea, acolo satele se transformau în mormane de cenuşă, erau necinstite femeile, erau ucişi copiii şi, pentru 
autoapărare, se înarmau toţi laolaltă — şi bărbaţi, şi femei, şi copii — şi fiecare orăşel, sat sau cătun se 
transforma într-un lagăr de război. În o asemenea situaţie ne devine clar îndemnul înţelept al apostolului 
Petru: „Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât şi 
dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac 
bine. Căci voia lui Dumnezeu este, ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti“ 
(1 Pet. 2: 13-15).

Însă noi, baptiştii, avem încă un motiv de a recunoaşte statul. Viaţa paşnică, pe care ne-o asigură 
statul, e o condiţie necesară pentru predicarea Evangheliei, în virtutea poruncii Domnului. Scopul nostru 
sublim este a merge şi a învăţa toate popoarele, botezându-le în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului 
Duh şi învăţându-le să păzească tot ce ne-a poruncit Domnul. Aceasta e ultima şi cea mai mare poruncă 
a Domnului nostru. Anume pentru predicarea Evangheliei există Biserica lui Hristos pe pământ. Îndeplini-
rea acestei porunci a lui Isus Hristos e posibilă numai în condiţiile unei vieţi paşnice a statului. Aceasta 
e cea mai înaltă justificare pentru existenţa statului.
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Bineînţeles, în cazurile şi în ţările în care statul încălcă principiile libertăţii de conştiinţă, ale libertăţii 
de rugăciune şi de propagare a religiei (după cum se observă acum în România) baptiştii nu se pot supune, 
întrucât, în cazul dat, pentru ei existenţa statului îşi pierde sensul înalt, căci baptiştii ţin la stat în mod 
deosebit, deoarece el le asigură posibilitatea de a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu. „Daţi dar Cezarului 
ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!“ Dacă recunoaştem cea dintâi parte a aces-
tei expresii, atunci o recunoaştem în aceeaşi măsură şi pe a doua. Dând Cezarului ce este al Cezarului, 
noi dorim să-I dăm în măsură deplină lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. În persoana apostolilor 
avem un model. Când autorităţile i-au chemat pe Petru şi pe Ioan şi le-au poruncit să nu mai vorbească 
nici să nu mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus, Petru şi Ioan le-a răspuns: „Judecaţi voi singuri dacă 
este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; căci noi nu putem 
să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit“ (Fapt. 4: 18-20). Şi când apostolii, în ciuda interzicerii, 
au propovăduit totuşi, ei iarăşi au fost traşi la răspundere şi li s-a spus: „«Nu v-am poruncit noi cu tot 
dinadinsul să nu învăţaţi pe norod în Numele acesta? Şi voi iată că aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura 
voastră, şi căutaţi să aruncaţi asupra noastră sângele acelui om.» Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, 
i-au zis: «Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!»“ (Fapt. 5: 28-29).

Astfel Cuvântul lui Dumnezeu ne arată limita până la care trebuie să recunoaştem statul. Unde statul 
ne ia dreptul nostru de bază de a ne mărturisi credinţa şi de a predica Evanghelia, acolo începe nesu-
punerea baptiştilor faţă de ordinele puterii de stat. Toată istoria noastră dovedeşte în mod strălucit acest 
adevăr. Statul cu vechea orânduire le spunea baptiştilor: „Să nu îndrăzniţi să predicaţi!“. Dar niciun fel de 
ameninţări, maltratări, nici deportările, nici cătuşele n-au putut înfrânge eroismul baptiştilor ruşi în epoca 
crudelor persecuţii. 

Acum trăim într-un stat al Sovietelor. Puterea Sovietică a proclamat libertatea deplină a con-
ştiinţei şi a propagării religiei. În toţi aceşti ani ne-am convins personal că Guvernul Sovietic, în 
persoana organelor sale superioare, doreşte sincer să traducă în viaţă acest principiu al libertăţii. În 
unele locuri se observau temporar cazuri grave, care îi puneau pe gânduri pe fraţii noştri, dar când despre 
aceste cazuri li s-a comunicat deţinătorilor puterii, aceştia au luat măsuri imediate pentru restabilirea lega-
lităţii. Trebuie să luăm în consideraţie totodată că ţara noastră, după furtunile ce se dezlănţuiseră asupra 
ei, abia acum intră în limanul vieţii paşnice. Războiul civil îndelungat şi repercusiunile lui de până în 
zilele noastre au silit autorităţile să recurgă la măsuri drastice în unele locuri. Dar, întrucât viaţa intră în 
făgaşul paşnic, ne convingem tot mai mult de dorinţa sinceră a guvernului de a realiza principiile de bază 
ale libertăţii de conştiinţă proclamate. E de remarcat că Puterea Sovietică nu numai că nu e religioasă, 
ci nici nu-şi ascunde orientarea antireligioasă. Şi totuşi ea ne dă posibilitatea de a ne mărturisi şi de 
a ne îndeplini liber obligaţiile credinţei noastre creştine şi posibilitatea predicării libere a Evanghe-
liei. O dovadă convingătoare a acestui fapt este congresul nostru, care îşi desfăşoară acum lucrările, 
spre deosebire de Congresele ţinute în taină pe timpul lui Pobedonosţev. În felul acesta, prin Statul 
sovietic avem un stat care a pus capăt persecuţiilor vremii precedente.

Beneficiind de bunurile vieţii de stat, trebuie să ne îndeplinim şi noi, din partea noastră, toate obliga-
ţiile noastre cetăţeneşti.

PARTEA II
Trec la partea a doua, şi anume la îndeplinirea serviciului militar obligatoriu impus de stat. În ulti-

mii ani această problemă a devenit deosebit de acută în mediul frăţietăţii noastre. Multor fraţi şi surori 
le provoacă durere expresia „serviciul militar“. Pe cei care acceptă serviciul militar cu arma în mână ei 
îi consideră trădători şi apostaţi sau, în cel mai bun caz, nişte rătăciţi. La prima vedere, e foarte straniu, 
întrucât nu mai mult de zece ani în urmă baptiştii mergeau liber în rândurile armatei şi participau la lupte. 
Dar când am cugetat la starea de spirit din prezent a unor fraţi de-ai noştri, am înţeles că ei au motive 
serioase de a avea astfel de tendinţe. Ce-i drept, această stare de spirit nu e întemeiată pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, ci e provocată de împrejurările vremelnice şi trecătoare ale epocii prin care abia am trecut. Şi 
aceste condiţii sunt atât de serioase, încât ne devine pe deplin înţeleasă acuitatea problemei militare, care 
se observă acum în rândurile noastre. E important să studiem aceste motive ca să avem o părere corectă 
asupra renunţării baptiştilor la serviciul militar şi să dăm acestei renunţări o apreciere cuvenită.

Motivele sunt următoarele:
În primul rând, războiul mondial din anul 1914 şi din cei ulteriori. El e viu încă în memoria noastră. 

El a descoperit, cu o putere fără precedent, toată urgia şi oprobriul războiului. Sute de mii şi milioane 
de vieţi răpuse de gloanţe, de baionete, de şrapnele, de gaze asfixiante, curmate pe veci în gropi ascun-
se, îngheţate în tranşee; ruinarea totală a localităţilor prin care a trecut uraganul sângeros al războiului; 
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pângărirea căminelor familiale ale locuitorilor din zona frontului... Amintirea acestor lucruri ne zguduie 
şi ne insuflă un sentiment de repulsie faţă de război şi faţă de tot ce e legat de el.

În al doilea rând — revoluţia care a avut loc în ţara noastră şi războiul civil care a urmat-o. Cel din 
urmă a descoperit în o măsură şi mai oribilă grozăvia războiului, căci chipul lui sălbatic a dat buzna în 
fiece oraş, în fiece sat şi cătun şi a păşit pragul locuinţelor noastre. Totodată în această perioadă de trecere 
de la vechea orânduire monarhică la cea nouă, sovietică, în stadiul ei de apariţie, în timp ce valul frontului 
s-a rostogolit peste întreaga ţară, puterea de stat a slăbit temporar.

Toate acestea au contribuit la formarea, în mijlocul poporului rus, în general, şi în mediul frăţietăţii 
noastre, în particular, a unei atitudini negative faţă de război şi faţă de serviciul militar. O asemenea ati-
tudine negativă, provenită din grozăviile războiului trăit, se întemeiază din punct de vedere ideologic pe 
unele versete din Sfânta Scriptură (Mat. 26: 52).

La cauzele menţionate anterior s-a adăugat a treia — decretul din 4 ianuarie 1919 privind scutirea de 
serviciul militar din motive de conştiinţă. Acest decret ca şi cum a legiferat tendinţa formată şi a oferit 
un mijloc legal şi uşor de a ne elibera de serviciul militar obligatoriu. Toţi au făcut uz de el: tolstoiştii, 
molocanii, hlâstî (o sectă de rit vechi, în care membrii ei se biciuiau pe sine înşişi cu vergi — N. trad.), 
creştinii liberi şi evanghelici, fraţii noştri şi mulţi alţii. Ceea ce mai înainte se obţinea cu preţul unor mari 
mituiri, cu preţul degetelor tăiate, spargerii timpanului urechii etc., acum se putea obţine prin o simplă 
invocare a convingerilor religioase şi prezentarea unei adeverinţe care ar dovedi aceste convingeri. La 
Moscova a fost înfiinţat Consiliul Unit al comunităţilor şi grupurilor religioase, care emitea aceste ade-
verinţe. [...]

Astfel războiul din 1914 şi evenimentele care l-au urmat au dat temeiuri serioase pentru creşterea 
tendinţelor antimilitariste, iar decretul din 4 ianuarie 1919 şi ediţiile lui repetate, precum şi activitatea 
„Consiliului Unit“ au răspândit în mijlocul maselor largi aceste tendinţe, contribuind la degenerarea lor 
dintr-o mişcare ideologică serioasă într-un „lichelism“ josnic şi fricos.

Ce urmări au fost? Foarte deplorabile.
În primul rând, în ultimii ani s-au strecurat în mediul nostru o mulţime de persoane fără naşterea 

din nou, atrase doar de zvonurile că baptiştii sunt scutiţi de serviciul militar. Apoi mulţi au intrat în 
rândurile noastre pentru că tind sincer să găsească un mediu în care domină ideile iubirii de oameni, ale 
fraternităţii, neînţelegând totodată adevăratul spirit al creştinismului, pe care l-au însuşit doar în sensul 
neîmpotrivirii tolstoiene. Atât unii, cât şi ceilalţi au contribuit la degradarea chipului moral şi spiritual 
al comunităţilor noastre. Viaţa duhovnicească a comunităţilor, îndeosebi a celora care s-au înfiinţat în ul-
timii ani, a devenit unilaterală. Ele au însuşit regula exterioară că nu se poate să ucidă şi de aceea nu se 
poate să meargă în armată. Dar însuşirea formală a regulii devine adesea un duşman crunt al creşterii 
lăuntrice. Anume în felul acesta, duhoborii au acceptat şi ei regula de a nu lua arma în mână şi au ars 
armele, dar înăuntrul lor au rămas oameni stricaţi din fire. Regula formală ca şi cum i-a eliberat de obli-
gativitatea de a se perfecţiona. Acelaşi lucru s-a întâmplat cu menoniţii vechi. O tendinţă asemănătoare de 
„luptă spirituală“ a început şi în frăţietatea noastră în ultimii ani, s-au intensificat tendinţele antimilitaris-
te. Creşterea spirituală s-a oprit, cedând locul regulii formale, însuşite fanatic. Iată de ce printre cei care 
refuză să facă serviciul militar întâlnim adesea persoane foarte obraznice, care nu respectă opinia altora. 
Din acelaşi motiv din rândurile lor e mare procentul celor care pleacă în lume, care cad din credinţă. Fraţii 
care au participat la judecăţi în calitate de experţi în problema scutirii de serviciul militar din motive de 
conştiinţă mărturisesc că majoritatea celor care stăruie sâcâitor să fie scutiţi nu au niciun fel de convingeri, 
iar nivelul moral-spiritual le este foarte scăzut.

Nu vreau să spun nicidecum că în mijlocul fraţilor noştri nu sunt oameni convinşi adânc şi sin-
cer, care neagă serviciul militar pe un temei profund ideologic şi sunt gata de un sacrificiu eroic 
pentru a-şi apăra şi a-şi demonstra convingerile. Sunt asemenea fraţi printre noi. Cunosc personal 
astfel de fraţi şi mă închin în faţa frumuseţii lor spirituale. Sunt nişte suflete de aur, care au atins o sfin-
ţenie înaltă, o desăvârşită blândeţe şi lipsă de răutate, care pot să ierte totul, să îndure totul cu dragoste, 
care nu sunt în stare să rănească inima aproapelui nici chiar cu un cuvânt spus din neatenţie. Ei au atins 
un asemenea nivel după o experienţă duhovnicească îndelungată. Toată viaţa lor e o viaţă de rugăciuni. 
Ei, în sensul strict al cuvântului, au aceleaşi simţăminte, pe care le avea şi Hristos Isus. În şcoala duhov-
nicească, eu sunt gata să fiu ucenic al lor. Şi sunt adânc convins că niciun guvern din lume nu-i va sili 
niciodată să ia arma în mână. 

Aşadar, recunosc că astfel de fraţi sunt printre noi şi au fost şi în trecut, în timpul ţarismului. Dar 
vreau să afirm categoric următoarele două teze:
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Prima, că printre cei care renunţă la serviciul militar astfel de fraţi sunt extrem de puţini, ca şi 
grăuncioarele de aur în grămezile enorme de nisip de la minele aurifere din Siberia. A doua, cu tot 
respectul meu faţă de sinceritatea şi de nivelul duhovnicesc al acestor fraţi, trebuie să spun că, în 
ceea ce priveşte atitudinea faţă de stat şi faţă de serviciul militar obligatoriu, ei nu se întemeiază 
pe Sfânta Scriptură şi nu se conduc de practica anterioară a Frăţietăţii Baptiste.

Oricum, nu-i am în vedere pe aceşti puţini fraţi, când afirm că răspândirea tendinţelor anti-
militariste au produs urmări deplorabile în Frăţietatea noastră. Îi am în vedere pe nenumăraţii 
potrivnici ai serviciului militar din mijlocul nostru, care n-au atins încă nici primele trepte ale 
smereniei creştine şi ale lipsei de ură, ci au însuşit doar regula formală a neîmpotrivirii exterioare, 
şi-au concentrat toată energia în această tendinţă şi influenţează asupra întregii noastre Frăţietăţi, 
abătând-o spre evlavia aparentă în detrimentul perfecţionării lăuntrice. În acest sens stăm în faţa 
unui mare pericol al scăderii nivelului duhovnicesc al Frăţietăţii noastre şi al transformării ei într-un 
curent sectant mic şi fanatic, de tipul: duhoborî, tolstoism, netovţî etc., care au anulat toată Evanghelia şi 
au creat o evanghelie a lor: a neîmpotrivirii în faţa răului.

Acest curent, generat de vârtejul evenimentelor trăite, nu are nimic comun cu înnoirea şi sfinţirea lăun-
trică şi, prin natura sa, e similar cu mişcarea pentru pace şi împotriva războiului, mişcare a lumii mirene, 
denumită pacifism şi antimilitarism. Atât pacifismul, cât şi antimilitarismul sunt o încercare a oamenilor 
fără Dumnezeu să întemeieze pe pământ o împărăţie a păcii şi, fără o înnoire lăuntrică a inimii, să fău-
rească din săbii fiare de plug şi din suliţe cosoare.

Ameninţând astfel starea spirituală a Frăţietăţii noastre, aceste tendinţe antimilitariste ne pun în 
impas faţă de societate şi faţă de Stat. Societatea nu poate înţelege: cum se poate să te foloseşti de paza 
Statului şi de toate bunurile vieţii paşnice şi să nu-ţi îndeplineşti obligaţiile cetăţeneşti conform dispo-
ziţiilor generale, determinate de existenţa Statului? Şi în societate creşte o nemulţumire înăbuşită, cresc 
reproşurile faţă de noi. Iar statul, care, după revoluţie, câţiva ani, a avut o atitudine îngăduitoare faţă de 
tendinţele antistatale ce se răspândeau printre noi, ne cere socoteală acum şi vrea să ştie cine suntem: 
o mână de sectanţi cu orientări anarhice, gata să treacă cu orice ocazie în ilegalitate, să emigreze, ori 
suntem o mişcare religioasă serioasă şi puternică, care pretinde la călăuzirea spirituală a ţării şi 
care, crescând mereu, atrăgând în rândurile sale masele largi ale populaţiei, doreşte şi poate să 
influenţeze asupra opiniei publice, asupra orânduirii sociale şi de stat şi chiar asupra legislaţiei. 
Iar noi anume că la cea din urmă pretindem.

Călăuzindu-ne de poruncile Domnului, noi dorim să predicăm Evanghelia tuturor oamenilor. Trebuie 
să recunosc sincer că Puterea Sovietică a dat dovadă de foarte multă răbdare şi îngăduinţă când, odată cu 
apariţia în rândurile ostaşilor a vreunui recrut-baptist, care mărturisea deschis că nu recunoaşte serviciul 
militar, se stârnea agitaţie aproape în fiece regiment al Armatei Roşii. La drept vorbind, trebuie să recu-
noaştem că nicio putere de stat nu se poate împăca cu asemenea stare de lucruri.

Prin urmare, vedem că problema pe care o discutăm creează o situaţie grea şi periculoasă atât în ceea 
ce priveşte starea duhovnicească interioară a Frăţietăţii noastre, cât şi în ceea ce priveşte relaţiile noastre 
cu societatea şi cu Puterea de stat. Congresul nostru trebuie să soluţioneze această problemă.

Soluţia corectă în problema ce ne stă în faţă o vom găsi în Cuvântul lui Dumnezeu, care ne este o lu-
mină ce străluceşte într-un loc întunecos.

În prealabil însă vom menţiona ce atitudine avea faţă de serviciul militar scumpa noastră Frăţietate 
Baptistă în trecut. E un lucru destul de important. Baptismul, ca Biserică a lui Hristos, este puternic şi 
viabil anume prin faptul că se bazează în mod statornic pe principiile Cuvântului lui Dumnezeu.

Aruncând o privire în trecut, vedem că fraţii noştri din toate ţările, recunoscând statul, recu-
noşteau de asemenea şi îndeplinirea neabătută a serviciului militar. Elaborându-şi Mărturisirea de 
credinţă cu o profundă scrupulozitate şi în temere de Dumnezeu, ei, bazându-se exact pe Cuvântul 
lui Dumnezeu, au introdus în ea şi punctul privind recunoaşterea autorităţilor şi a serviciului militar. 
Acest punct despre recunoaşterea în întregime a serviciului militar e inclus şi în Mărturisirea de 
credinţă adoptată de baptiştii ruşi. Şi fraţii noştri, chiar şi în timpul guvernului ţarist, care îi prigo-
nea, socoteau drept datorie a lor faţă de patrie şi faţă de Stat să facă serviciul militar şi rămâneau 
pretutindeni fideli Domnului lor — prevestitori ai dragostei Lui. În timpul războiului mulţi fraţi 
de-ai noştri au fost pe front şi Mâna Domnului i-a ocrotit.

Putem oare admite gândul că fraţii noştri în trecut recunoşteau serviciul militar contrar conştiinţei lor 
şi contrar învăţăturii Cuvântului lui Dumnezeu, influenţaţi de frica în faţa autorităţilor? A gândi astfel în-
seamnă a nu cunoaşte deloc istoria noastră şi a nu o respecta. Eroismul, spiritul de sacrificiu şi fermitatea 
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în mărturisirea convingerilor noastre şi în împlinirea poruncilor Domnului, pe care le-au manifestat gene-
raţiile anterioare ale baptiştilor, ne conving că ei nu s-ar fi înfricoşat să renunţe la serviciul militar dacă ar 
fi cerut-o Cuvântul lui Dumnezeu.

Ce ne învaţă Sfânta Biblie cu privire la problema examinată?
Recunoaşterea generală a autorităţilor şi a ordinelor emise de ele este expusă, după cum am menţi-

onat, la începutul capitolului al 13-lea al Epistolei către Romani (versetele 1-7). Apoi, chiar în primele 
pagini ale Evangheliei, întâlnim o personalitate despre care Însuşi Hristos a spus: „...Dintre cei născuţi 
din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul“ (Mat. 11: 11). „Legea şi proorocii au 
ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte...“ (Luc. 
16: 16). Şi iată că vedem chipul măreţ al lui Ioan Botezătorul, Ioan-Baptistul, care netezeşte calea înaintea 
Domnului, care îi mustră pe toţi cei ce nu trăiesc după adevăr, care nu-i permite nimănui să fie botezat 
dacă nu s-a pocăit şi n-a făcut fapte vrednice de pocăinţă. Şi citim că la acest acuzator sever, care nu se 
sfieşte să-i mustre şi pe oamenii cei mai de seamă, numindu-i pui de năpârci, la acest aspru şi sever 
acuzator vin ostaşii, care doresc să se împace cu Dumnezeu, doresc mântuirea, şi îi pun întrebarea ce 
îi frământă: dar noi, ostaşii, care purtăm sabia, ce trebuie să facem? Şi ce le-a răspuns Ioan? Le-a spus 
să-şi părăsească slujba? Nu i-a sfătuit să-şi găsească un alt serviciu. Şi să avem în vedere că pe atunci 
nu exista serviciu militar general obligatoriu, ci erau trupe de mercenari benevoli şi îndeletnicirea acestor 
ostaşi putea fi schimbată liber şi fără dificultăţi. Ştim ce le-a răspuns Ioan: „Să nu stoarceţi nimic de la 
nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre“ 
(Luc. 3: 14). [...]

Dezvoltarea logică a gândului privind renunţarea la serviciul militar ne duce la imposibilitatea 
noastră de a rămâne în societate şi în stat. Din punct de vedere creştinesc participarea indirectă la 
o activitate se egalează cu participarea nemijlocită la ea. De exemplu, „oricine se uită la o femeie, ca 
s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui“. „A ucide“, în limbajul Noului Testament, înseamnă 
nu numai a ucide cu sabia sau cu un glonţ. Poţi ucide şi cu un cuvânt, şi cu mânia, şi cu bârfeală. În 
această ordine de idei, participarea indirectă la război se egalează cu participarea nemijlocită la el. Ta-
xele şi impozitele, în marea majoritate, sunt întrebuinţate la întreţinerea armatei şi a instituţiilor legate 
de ea. Prin urmare, achitarea taxelor şi a impozitelor este participare la război. Serviciul la uzina care 
pregăteşte bucătării militare de campanie este participare la război. Serviciul în calitate de mecanic 
de locomotivă şi în calitate de însoţitor de vagon sau de fochist pe locomotivă în timp de război e de 
asemenea participare la război, fiindcă trenurile transportă forţele de luptă pe front, iar pe timp paşnic 
aceeaşi oameni contribuie la acţiunile de pregătire pentru război. Din bumbacul cultivat de fraţii noş-
tri din regiunea Caucaz şi din Turkestan se fac substanţe explozibile foarte puternice. Oriunde ne-am 
arunca privirea, peste tot dăm de participare indirectă la război. Să luăm următorul exemplu. Unul din 
fraţii noştri a fost funcţionar de birou la o uzină mecanică. În 1914 a început războiul, uzina a fost 
mobilizată şi transformată pentru executarea şrapnelelor; fratele avea perfectă dreptate zicând că munca 
lui în biroul cald şi confortabil al uzinei era cu mult mai importantă pentru succesul războiului şi pentru 
nimicirea duşmanului decât munca unui ostăşel pe front, care alerga cu arma în mână de la o moviliţă 
la alta sub ploaie de schije de şrapnele sau îngheţa în tranşee. Spatele frontului bine organizat e o con-
diţie extrem de importantă pentru capacitatea de luptă a armatei.

Trăind în această lume, ne aflăm într-un sistem complicat de relaţii reciproce şi ne facem la fiece pas 
participanţi involuntari la acea sentinţă grea care apasă peste toată omenirea în urma căderii în păcat. Nu pu-
tem trece cu vederea aceste lucruri. Nu putem să ne asemănăm cu vegetarianul care nu consumă carne, 
deoarece consideră inacceptabil a ucide animale, însă poartă cizme de piele jupuită de pe aceleaşi animale.

Domnul ştia în ce condiţii Îşi lasă ucenicii şi totuşi i-a lăsat în lume, lucru necesar pentru împlinirea 
voii Domnului privind predicarea Evangheliei în toată lumea. 

Şi noi putem împlini această voie numai rămânând în societatea organizată a oamenilor, adică în 
Stat, recunoscând şi respectând Statul şi împlinind toate prestaţiile impuse de Stat cetăţenilor, inclusiv 
serviciul militar.

În problema poziţiei faţă de Stat şi faţă de serviciul militar generaţiile anterioare ale baptiştilor nu se 
bazau pe tendinţele la modă, nici pe schimbarea formelor de dominaţie politică, ci pe Cuvântul lui Dum-
nezeu. În acest moment de mare răspundere, când de Congres depinde toată orientarea de mai departe 
a activităţii scumpei noastre Frăţietăţi, îi chem pe toţi să se întoarcă sub steagul vechi, încercat în fur-
tuni, al baptismului, să se fundamenteze pe aceeaşi temelie tare şi neclintită — pe temelia Cuvântului 
lui Dumnezeu, spre slava Domnului şi spre bucuria noastră comună.
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„Mai înainte una din dogmele de bază ale creştinilor evanghelici şi ale baptiştilor era negarea 
serviciului militar cu arma în mână. Însă cu mult înainte de război la congresele sectelor date acest 
punct al mărturisirii de credinţă a fost schimbat: congresele au adoptat rezoluţii privind necesitatea 
de a face serviciul militar făcând uz de armă conform dispoziţiilor generale. 

În Marele Război pentru Apărarea Patriei baptiştii şi creştinii evanghelici, în marea lor ma-
joritate, erau încadraţi în rândurile Armatei Roşii. Centrul religios sectant participa cu râvnă la 
activitatea patriotică, emiţând o serie de apeluri către sectanţi şi aparte către femeile sectante cu 
chemarea de a se încadra în lupta generală împotriva Germaniei fasciste. În afară de apeluri, a fost 
editată o broşură patriotică specială „Христианин и Родина“ [„Creştinul şi Patria“]. Totodată 
VSEHB a organizat câteva campanii de colectare a mijloacelor pentru nevoile apărării ţării“.
10 ianuarie 1946

(ASFR, fond 6991, inv. 3, dos. 34, f. 11-20) 

„În anii intervenţiei militare străine şi ai războiului civil creştinii evanghelici şi baptiştii aproa-
pe întotdeauna luau o poziţie duşmănoasă faţă de puterea sovietică şi încercau să se opună ser-
viciului în Armata Roşie. Însă tentativele conducerii precedente a CEB de a-i opune pe sectan-
ţii de rând Puterii sovietice au fost paralizate şi masele generale ale creştinilor evanghelici şi 
ale baptiştilor au recunoscut necesitatea de a face serviciul în Armata Roşie cu arma în mână.

În prezent şi conducerea, şi masele generale ale creştinilor evanghelici baptişti stau ferm şi 
indiscutabil pe poziţiile apărării Patriei sovietice făcând uz de armă“.

17.02.1947
(ASR ISP, fond 17, inv. 125, dos. 506, f. 26-65)

„Din primele zile ale Marelui Război pentru Apărarea Patriei VSEHB a luat o poziţie de 
apărare necondiţionată a Statului sovietic de cotropitorii germano-fascişti făcând uz de armă şi 
a organizat un şir de măsuri religios-patriotice: expedia epistole patriotice prin comunităţi, organiza 
colecte pentru necesităţile apărării ţării, colectând circa 2 milioane de ruble...“

5 aprilie 1946
(ASFR, fond 6991, inv. 3с, u.p. 34, f. 56-58)

4.9. Peste 20 de ani Consiliul Afacerilor Religioase, în rapoartele secrete către CC,  
aprecia hotărârile congreselor din anul 1926 ca o biruinţă asupra bisericii:
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Hotărârile congreselor din anul 1926 în problema militară au fost preluate prin moştenire de VSEHB. În 
anii 1940-’60 prezbiterilor superiori li se ordonase să supravegheze loialitatea politică a credincioşilor CEB. 
Cei care nu erau de acord cu hotărârile congreselor în problema militară erau excomunicaţi din comunităţi, 
iar informaţia despre ei se transmitea serviciilor secrete „pentru a se lua măsuri corespunzătoare“. O dova-
dă a acestei practici de colaborare a slujitorilor bisericii cu prigonitorii este următorul document de arhivă:

4.10. Circulara Consiliului Afacerilor Religioase din 5 ianuarie 1953 le indica împuterniciţilor  
din provincii să depisteze tendinţele antimilitariste prin slujitorii CEB

(ASFR, fond 6991, inv. 3, dos. 94, f. 1)

SECRET
exemplarul nr. 118

Împuternicitului Consiliului Afacerilor Religioase  
de pe lângă comitetul executiv al Sovietului de deputaţi 
ai oamenilor muncii din regiunea _______________

tov. _______________
or.  _______________

Până în 1926 baptiştii şi evangheliştii de pe teritoriul URSS considerau  că 
nu pot face uz de armă din motive religioase, adică nu pot să apere patria cu 
arma în mână.

În anii ulteriori congresele acestor sectanţi şi hotărârile VSEHB au recunos-
cut serviciul militar obligatoriu pentru fiecare membru al ceb în Armata Sovie-
tică şi apărarea patriei cu arma în mână, conform dispoziţiilor generale pentru 
toţi cetăţenii URSS. 

În ciuda acestui fapt, în rândurile membrilor ceb se mai găsesc până în pre-
zent persoane care nu recunosc drept o datorie sfântă a lor să apere patria fo-
losind arma. Astfel, în august 1952 în comunitatea ceb de la Makeevka au fost 
demascaţi 42 de membri care împărtăşesc aceste concepţii antimilitariste. Comu-
nitatea dată a ceb, care numără mai bine de 400 de membri, a excomunicat toate 
aceste persoane din componenţa sa.

Numărul mare al celor excomunicaţi vădeşte că opiniile antipatriotice se pro-
pagau pe larg în rândurile credincioşilor baptişti ai acestei comunităţi.

Comunicând aceste informaţii, Consiliul Afacerilor Religioase le propune tu-
turor Împuterniciţilor să dea o deosebită atenţie propagandei inadmisibile a  opi-
niilor antipatriotice printre membrii comunităţilor ceb. În cazul depistării unor 
situaţii similare, Împuternicitul trebuie să informeze Consiliul prin o comunicare 
specială extraordinară. Pe deasupra, să informeze prin o notă-raport specială co-
mitetul regional de partid, comitetul executiv regional şi organele speciale, pentru 
a se lua măsurile necesare.

Informaţi Consiliul despre primirea acestei circulare.

LOCŢ. PREŞEDINTELUI CONSILIULUI        semnătura (GOSTEV)
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4.11. Cuvântarea lui P. V. Ivanov-Klâşnikov la Congresul Mondial al Baptiştilor 
(25 iunie 1928, or. Toronto, Canada)

MUNCA ŞI SARCINILE BAPTIŞTILOR DIN URSS
Anul 1867 e un an memorabil în istoria vieţii religioase a poporului rus de multe milioane de oameni: 

în acest an în or. Tiflis a fost botezat Nikita Isaevici Voronin — primul baptist rus şi primul răspânditor 
al baptismului în Rusia. Însuşi momentul apariţiei baptismului în Rusia e interesant prin originalitatea 
sa. Fără vreo propagandă din exterior, fără eforturile vreunui misionar, ci exclusiv în urma studierii 
Sfintei Scripturi, cuprins de frământări lăuntrice şi de o căutare încordată a adevărului, N. I. Voronin 
s-a recunoscut păcătos, a crezut în jertfa de răscumpărare a lui Isus Hristos şi a ajuns la convingerile şi 
opiniile de bază ale învăţăturii baptiste. El L-a cunoscut pe Hristos şi a căpătat ungerea celui Sfânt, şi 
această ungere l-a învăţat toate lucrurile (1 Ioan 2: 27). Acest caz din istoria frăţietăţii baptiste din Rusia 
e o nouă şi minunată confirmare a veridicităţii uneia din principalele noastre concepţii privind suficienţa 
Sfintei Scripturi pentru mântuire.

Timp de şase decenii ale existenţei sale frăţietatea noastră din Rusia a atins rezultate remarcabile, cu 
care nu se pot compara realizările nici unui alt curent. Putem afirma cu îndrăzneală că deja către anul 
1905 — anul primului Congres mondial — dintre toate aşa-numitele curente sectante din Rusia baptiştii 
constituiau curentul cel mai mare după numărul adepţilor, cel mai strict în apărarea curăţiei învăţăturii 
sale, cel mai rezistent în prigoanele crunte din epoca ţaristă şi cel mai viu şi mai înflăcărat după duhul 
lui misionar. Aşa suntem noi şi acuma!

Efectivul frăţietăţii noastre baptiste din Rusia şi nivelul spiritual atins de ea este rezultatul muncii de 
60 de ani a multor lucrători plini de sacrificiu, printre care deosebit de viu strălucesc numele pionierilor 
mişcării: N. I. Voronin, I. G. Reaboşapka, V. G. Pavlov şi V. V. Ivanov-Klâşnikov. Călăuziţi de Duhul lui 
Dumnezeu ei au luat o orientare dreaptă, a cărei lozincă minunată pot servi cuvintele apostolului Pavel: 
„Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi Grecii caută înţelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit“.

De la bun început munca baptiştilor din ţara noastră se află în mâinile locuitorilor băştinaşi din Ru-
sia. Misionarii baptişti străini n-au muncit deloc în Rusia. Dar de-a lungul întregii noastre istorii am fost 
nevoiţi să apărăm cu îndârjire curăţia principiilor baptiste în legătură cu activitatea misionarilor veniţi din 
străinătate ale altor curente religioase.

În prezent există comunităţi ale frăţietăţii noastre pe întinderea întregii ţări: de la Leningrad până la 
Marea Japoniei; de la extremitatea de nord a Murmanskului, de lângă Oceanul Îngheţat de Nord, până 
la satele îndepărtate de lângă hotarul cu Persia şi cu Turcia. Împrăştiaţi pe o întindere atât de vastă, noi 
suntem un popor bine închegat şi trăim cântând. Şi cu toate că în cântecele noastre se aud adesea note 
triste, de jale, ca geamătul viscolului deasupra nemărginitei stepe ruseşti, totuşi în ele este întotdeauna 
o fericire dublă a păcii şi a muncii — a păcii în Dumnezeu şi a muncii pentru Dumnezeu.

Date statistice exacte nu avem. Aproximativ, avem două sute mii de membri botezaţi. Toate infor-
maţiile publicate anterior despre numărul baptiştilor din URSS sunt greşite şi exagerate. Toată frăţie-
tatea noastră e unită în Uniunea Federativă a Baptiştilor din URSS, care reprezintă poporul lui Dum-
nezeu din întreaga ţară.

Constituţia ţării noastre a proclamat şi a realizat separarea totală a bisericii de stat — un principiu 
deosebit de scump pentru baptiştii din toate timpurile. Apoi, conform Constituţiilor Republicilor Sovietice, 

În anul 1928 la cel de-al IV-lea Congres Mondial al Baptiştilor P. V. Ivanov-Klâşnikov le povestea cu 
însufleţire celor prezenţi despre Constituţia adoptată în URSS, despre libertatea de conştiinţă, despre 
realizările în câmpul slujirii misionare, însă informaţii despre întemniţaţii pentru Numele lui Hristos, care 
sufereau în timpul acela în lagărele de pe ins. Solovki, n-a dat nimeni. Această călătorie peste hota-
re fusese ultima posibilitate de a povesti frăţietăţii baptiste mondiale despre situaţia reală a creştinilor 
din Rusia, de a-i chema la rugăciuni comune pentru cei prigoniţi. Dar a răsunat numai chemarea de 
a se face o colectă pentru editarea Bibliilor, pentru construcţia Şcolii Biblice, pentru evanghelizare... Apoi 
a sosit anul 1929. Editarea Bibliilor a fost interzisă, a fost oprită editarea revistei „Baptist“, cursurile biblice 
au fost curmate, casele de rugăciune au fost închise pretutindeni, conducătorul cursurilor biblice uniona-
le, P. V. Ivanov-Klâşnikov, la 3 martie 1929, a fost condamnat la trei ani de surghiun.
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fiecare cetăţean poate profesa orice religie. Libertatea propagandei religioase şi antireligioase este recu-
noscută pentru toţi cetăţenii. Exercitarea cultelor religioase este garantată în măsura în care ele nu încalcă 
ordinea publică şi nu sunt însoţite de atentate la drepturile cetăţenilor Republicii Sovietice. În virtutea 
acestui fapt, avem o libertate deplină de a ţine adunări şi de a predica la ele Cuvântul lui Dumnezeu. Tot-
odată munca noastră de evanghelizare a ieşit din limitele poporului rus şi se extinde treptat asupra altor 
popoare idolatre şi asupra islamiştilor care locuiesc în ţara noastră. Acum putem să tipărim ediţii perio-
dice (revistele „Баптист“ şi „Баптист Украины“) şi cărţile Sfintei Scripturi, iar în anul 1927, în cinstea 
aniversării a 60-a a Frăţietăţii Baptiste din Rusia, am obţinut posibilitatea de a deschide în or. Moscova 
o Şcoală Biblică pentru pregătirea lucrătorilor duhovniceşti.

Acestea sunt realizările noastre. Însă ele ne-au pus în faţa unor mari datorii şi sarcini grandioase, pe 
care nu le putem purta şi îndeplini singuri, dar în faţa cărora nu avem dreptul să dăm înapoi. Despre 
ele sunt dator să le comunic baptiştilor din întreaga lume. Ca să înţelegeţi ce vreau să spun, trebuie să 
menţionez unele cifre. Ţara noastră ocupă 21 352 572 km2 şi e întinsă de la apus spre răsărit pe 9 000 km 
şi de la nord spre sud pe 4 000 km. În ea locuiesc, conform datelor ultimului recensământ (din 1926), 
147 mil. de oameni, dintre care populaţia urbană constituie 26 mil. şi cea rurală — 121 mil. Din punctul 
de vedere al credinţei, populaţia se împarte în felul următor: masele principale, 114 mil., sunt ortodocşi; 
circa 14 mil. — islamişti; circa 5 mil. — idolatri; restul sunt adepţi ai altor curente religioase.

Din acest mare număr de oameni numai două sute de mii sunt baptişti, adică mai puţin de 1/3 de pro-
cent din numărul total al populaţiei. De aici devine evident că evanghelizarea abia a ajuns la poporul rus. 
În multe locuri oamenii n-au auzit deloc predica Evangheliei. Chiar şi în oraşele mari şi, în primul rând, 
la Moscova cu cele două milioane de locuitori, populaţia nu ştie aproape deloc de baptişti. Unui evan-
ghelist la noi îi revine o suprafaţă de 100 000 km2, adică o suprafaţă egală cu două Elveţii şi jumătate. 
Pentru un număr de 4 000 de comunităţi şi grupuri avem circa 900 de prezbiteri, iar 3 100 de comunităţi 
şi grupuri rămân fără conducători calificaţi. La 5 000 de locuri unde se predică Evanghelia avem numai 
vreo 400 de case de rugăciune proprii şi circa 800 arendate, celelalte 3 800 sunt locuinţe particulare. 

Iată în ce stadiu incipient se află munca noastră în URSS. Totuşi poporul rus e un popor exclusiv în 
ceea ce priveşte profunzimea tendinţelor şi căutărilor religioase. El este cel mai rodnic pământ duhov-
nicesc dintre toate popoarele lumii. Acesta e un popor căutător de Dumnezeu, purtător de Dumnezeu, 
după cum s-a exprimat renumitul filozof rus Vladimir Soloviov. Spre satisfacerea setei sufleteşti omul rus 
din vremurile străvechi se retrăgea în tăcerea pustie a pădurilor, ca să-şi mântuiască sufletul prin post şi 
rugăciune, în sihăstria schiturilor şi a mănăstirilor. Ortodoxia, cu ritualurile ei bisericeşti lipsite de viaţă, 
nu mai poate satisface deja poporul, noi avem un câmp vast şi deschis pentru evanghelizare şi suntem 
bucuroşi să mărturisim că poporul rus are o părere înaltă despre baptişti, oamenii vin la noi să găsească 
vreo soluţie în problemele spirituale care îi frământă.

În tendinţele spirituale ale poporului se observă semne ale unei mari treziri în viitor şi un auz fin 
aude deja vuietul de paşi în vârfurile duzilor (1 Cron. 14: 15).

În afară de munca în mijlocul poporului rus, în faţa noastră e deschisă calea evanghelizării în mijlocul 
minorităţilor naţionale — în mijlocul păgânilor, semipăgânilor şi, îndeosebi în mijlocul islamiştilor. Din 
anul 1925 Uniunea noastră a început o muncă planificată în mijlocul minorităţilor naţionale şi această 
muncă ne promite roade binecuvântate, deşi, prea poate, nu în viitorul apropiat.

Alături de această sarcină de evanghelizare, noi stăm în faţa unei alte sarcini la fel de importante 
ce ţine de viaţa internă a comunităţilor noastre în ce priveşte munca de educare. Poporul rus de-a lun-
gul multor veacuri a fost nevoit să lupte cu pădurile şi mlaştinile din ţara noastră şi să-şi depună toate 
eforturile pentru munca rudimentară de pregătire a civilizaţiei. La fel şi pionierii baptismului rus zeci de 
ani au muncit cu încordare în mijlocul desişului sălbatic spiritual, în mijlocul pădurilor de nepătruns ale 
depravării spirituale şi ale smârcurilor decăderii morale. Fireşte, adunările noastre, care au fost smulse 
din asemenea gropi adânci, au nevoie de o mare muncă de educaţie lăuntrică, ca să devenim ireproşabili, 
ca o cetate aşezată pe munte.

În felul acesta, s-au determinat clar sarcinile şi orientarea activităţii noastre ulterioare. Ele constau, în 
primul rând, în evanghelizarea ţării noastre cu o populaţie numeroasă de diferite naţionalităţi, în al doilea 
rând, în munca educativă în interiorul comunităţilor. Aceste sarcini sunt grandioase. Şi pentru noi, în ţara 
noastră ruinată, care încă nu s-a restabilit după loviturile războiului mondial şi ale celui civil, ele sunt 
peste puteri. De aceea avem nevoie de ajutorul fraţilor noştri, care trăiesc în condiţii materiale mai bune.

Avem nevoie, mai întâi de toate, de un ajutor unic, ca să putem procura un local pentru Şcoala Bibli-
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că, şi de susţinere permanentă pentru administrarea acestei Şcoli. În al doilea rând, avem nevoie de mij-
loace pentru tipărirea cărţilor Sfintei Scripturi. În al treilea rând, avem nevoie de ajutor pentru construcţia 
caselor de rugăciune în cele mai mari oraşe ale ţării noastre, întâi de toate, la Moscova şi la Harkov. Şi, 
în fine, în al patrulea rând, avem nevoie de ajutor financiar pentru evanghelişti.

Lucrul pe care am vrut să-l menţionez în mod deosebit este că evanghelizarea ţării noastre are o în-
semnătate mondială pentru realizarea şi lărgirea lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Rusia nu e Europa, 
dar nu e nici Asia: ea este mijlocitoare între două lumi. Şi lumina lui Hristos care va străluci în ea va 
lumina şi va încălzi şi apusul, şi răsăritul.

Şi dacă lozinca zilei de azi sunt cuvintele: „Treci în Macedonia, şi ajută-ne!“ — atunci iată că acest 
macedonean colectiv de multe milioane şi de multe naţiuni stă pe vasta stepă rusă, cu un picior în Europa, 
iar cu altul în Asia şi vă strigă: „Vino şi AJUTĂ-NE!“

 (ASFR, fond 5263, inv. 2, dos. 5, f. 50-55)

4.12. DECLARAŢIA CONSILIULUI UNIUNII BAPTISTE DIN EXTREMUL ORIENT 
(ANUL 1926)

I. Istorie, bazele credinţei şi organizaţia baptiştilor
Baptiştii nu există de azi, de ieri. Baptiştii îşi au istoria lor, care îşi trage rădăcinile din adâncul vea-

curilor trecute, din negura vremurilor, cu mult înainte de perioada Reformaţiei, şi ajunge până la veacul 
întâi al erei creştine. Însăşi denumirea „baptist“ e luată din primele pagini ale cărţii Noului Testament, 
scrise de evanghelişti şi de apostoli în limba greacă, şi în această carte substantivul comun „baptist“ pre-
cedă substantivul comun „creştini“. Particularitatea baptiştilor, spre deosebire de celelalte curente creştine 
din toată lumea, este că ei s-au botezat şi botează exclusiv la vârstă conştientă, pe baza propriei convin-
geri de adevărurile Evangheliei. Prin acest act ei protestează împotriva impunerii silite a credinţei de către 
părinţi prin intermediul botezului în pruncie, la vârstă inconştientă. În această ordine de idei baptiştii pot 
fi numiţi protestanţi. [...]

Totodată, baptiştii întotdeauna au fost şi sunt adepţi înflăcăraţi ai instruirii poporului. Potrivit opiniei 
baptiştilor, un om luminat de cunoştinţe ştiinţifice serveşte prin excelenţă ca ostaş înarmat al lui Hristos. 
După părerea lor, creştinul trebuie să fie îmbrăcat nu numai în toată armura adevărurilor evanghelice, ci şi 
în toată armura ştiinţei. De aceea baptiştii, în afară de biserici, de instituţii biblice, de academii teologice 
şi şcoli misionare, mai construiesc şi întreţin pretutindeni aşezăminte de cultură generală şi specializate 
de învăţământ mediu şi superior. În timpul ţarismului noi, baptiştii ruşi, nu am avut nicio posibilitate 
de a realiza în Rusia asemenea proiecte; acum însă nutrim speranţa că în marea URSS, scumpă inimii 
noastre, nu vom rămâne în urmă în acest sens de fraţii după credinţă din Vest. Suntem siguri că Puterea 
Sovietică nu ne va împiedica să atingem, la momentul oportun, scopul glorios de instruire spiritual-in-
telectuală a frăţiei noastre, căci şi noi, baptiştii, în timpul intervenţiei, am avut jertfe, eliberând ţinutul 
nostru de invazia şi asuprirea complicilor capitalismului. Ba şi concepţia noastră cu privire la revoluţia 
socială şi la puterea muncitorilor ne permite să sperăm la realizarea visului nostru scump, cel puţin parţial 
şi cu trecerea timpului. Rezoluţia adoptată de congresul regional al baptiştilor (or. Habarovsk la 15-19 iulie 
1925) exprimă, în acest sens, opinia tuturor baptiştilor din Extremul Orient. Inserăm literalmente rezoluţia 
amintită cu următorul titlu:

 
II. Opinia baptiştilor din Extremul Orient cu privire la revoluţia socială şi la Puterea sovietică
Privind atent la situaţia din lume, vedem că la orizontul mondial se conturează două poluri anta-

goniste ale vieţii: unul este capitalismul ca sistem de conducere, altul — ţara Sovietică socialistă. Unul 
întruchipează sistemul de asuprire şi de înjosire a săracilor şi bunăstarea unui grup minoritar în detri-
mentul majorităţii covârşitoare, altul — apropiindu-se de idealul evanghelic, are drept scop egalitatea şi 
fraternitatea generală, eliberarea lumii de asuprire şi nedreptăţi. Dar oare Hristos şi apostolii Lui nu erau 
adepţi ai unui asemenea ideal? Nu predicau ei egalitatea şi fraternitatea şi nu mustrau ei oare capitalis-
mul, ca sistem de asuprire şi de conducere? Ce înseamnă cuvintele profetice: „Ascultaţi lucrul acesta, voi 
care mâncaţi pe cel lipsit, şi prăpădiţi pe cei nenorociţi din ţară! Voi, care ziceţi: «Când va trece luna 
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nouă, ca să vindem grâul, şi Sabatul ca să deschidem grânarele, să micşorăm efa şi să mărim siclul, şi să 
strâmbăm cumpăna ca să înşelăm? Apoi vom cumpăra pe cei nevoiaşi pe argint, şi pe sărac pe o pereche 
de încălţăminte, şi vom vinde codina în loc de grâu.» — Domnul a jurat pe slava lui Iacov: «Niciodată 
nu voi uita nici una din faptele lor!»“ (Amos 8: 4-7). Ce alta înseamnă aceste cuvinte decât o condamnare 
hotărâtă a sistemului capitalist de asuprire a celor lipsiţi de putere?

Iată de ce Hristos a spus: „Vai de voi, bogaţilor, pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea! Vai de voi, 
care sunteţi sătui acum! Pentru că voi veţi flămânzi!“ (Luc. 6: 24-26). Şi apostolul Iacov zice: „...Plângeţi 
şi tânguiţi-vă, bogaţilor, din pricina nenorocirilor, care au să vină peste voi“, pentru „plata lucrătorilor, 
care v-au secerat câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o, prin înşelăciune...“ (Iac. 5: 1-4).

Nu se referă oare la această problemă şi următoarele cuvinte: „...Bogaţii vă asupresc şi vă târăsc îna-
intea judecătoriilor“ (Iac. 2: 5-6)?

Iată de ce este scris în Scriptură că lăcomia este o închinare la idoli şi că „niciun lacom de avere... 
n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu“ (Col. 3: 5; Efes. 5: 5).

În temeiul opiniei expuse, noi, baptiştii din Extremul Orient, declarăm că capitalismul, în toate for-
mele lui de asuprire a celor neajutoraţi, e în contradicţie cu adevărul evanghelic şi noi suntem împotriva 
oricărei încercări de a-l restabili şi de a-l apăra.

Ca ucenici ai lui Hristos, silindu-ne să fim credincioşi preceptelor Lui, noi putem simpatiza numai 
puterea care îi apără pe cei asupriţi şi idealurile lor. Acesta este temeiul datoriei noastre civile faţă de 
patrie, datorie care ne obligă, în conformitate cu Sfânta Scriptură, să ne îndeplinim toate prestaţiile 
către stat, inclusiv serviciul militar numai în Armata Roşie conform dispoziţiilor generale, şi îl con-
damnăm pe oricine se înrolează în armatele ce luptă împotriva ţării noastre Sovietice, în folosul capi-
talismului.

Astfel, având în vedere cele expuse în rezoluţia congresului nostru ţinutal, noi, baptiştii Extremului 
Orient, nu suntem duşmani, nici o parte indiferentă, ci prieteni şi adepţi ai Puterii Sovietice, care şi-au 
pus drept scop şi îşi concentrează toate eforturile pentru a educa cetăţeni iubitori de libertate, oneşti, treji 
şi folositori pentru Marea Republică, a-i educa nu numai spiritual, ci şi moral.

III. Doleanţele noastre
Exprimând, în o adresă specială, în numele congresului regional, semnată de prezidiul lui, 

o adâncă mulţumire reprezentanţilor organelor locale şi centrale ale Puterii Sovietice din vasta URSS pen-
tru atenţia şi atitudinea binevoitoare faţă de reprezentanţii delegaţi de comunităţile baptiste din Extremul 
Orient, care s-au convocat în or. Habarovsk, noi, în calitate de prezidiu al Consiliului Uniunii Baptiste, 
ales prin voia congresului pentru tot Extremul Orient din URSS, nu putem să trecem sub tăcere şi să 
nu ne exprimăm totodată şi doleanţele, care se reduc la următoarele: 

Rugăm cu mare respect Puterea Sovietică:
1. Să nu limiteze şi să nu anuleze nicăieri niciodată principiul libertăţii de conştiinţă, expus în Con-

stituţia URSS, care le garantează tuturor cetăţenilor Republicii Sovietice libertatea convingerilor personale 
în sfera religiei şi libertatea propagării religioase în sfera vieţii.

2. Să păstreze dreptul ce ni s-a dat: de a ţine fără obstacole adunări cu caracter social-religios şi de 
a convoca periodic congrese religioase în baza legilor URSS.

3. Să ne ofere dreptul de a participa în mod liber şi de a contribui la construirea generală a URSS 
oriunde pot fi folosite capacităţile, experienţa şi energia membrilor Frăţietăţii noastre.

În concluzie Consiliul Uniunii Baptiste din Extremul Orient salută cordial începutul bun al Guvernului 
Sovietic în persoana mult stimatului Preşedinte al CECR, tov. KALININ, pentru teza dumnealui, susţinută 
şi aprobată de congresul al XIII-lea al PC(b) din Rusia, conform căreia sectanţii sunt invitaţi să participe 
la zidirea generală a statului. De aceea şi baptiştii, la rândul lor, doresc să-şi aducă aportul prin o muncă 
după puteri în cauza comună pentru consolidarea ulterioară şi bunăstarea colosului de nord, numit URSS.

Declaraţia dată a fost elaborată şi tipărită la propunerea şi cu consimţământul întregului Consiliu 
al Uniunii Baptiste din Extremul Orient.

Preşedintele Uniunii Baptiste din Extremul Orient:  Iak. Vins
Tovarăşul preşedintelui:     K. Fonderat
Secretarul Uniunii:      G. Şipkov

Anul 1926
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4.13. Demersul Uniunii Baptiste de Sud-Est privind autorizaţia pentru convocarea congresului 
în or. Nahicevan pe Don la 25 iulie 1927, la care „să se elucideze problema recunoaşterii 

 serviciului militar de către congresul al XXVI-lea al baptiştilor...“

(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1569, f. 1)

(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1569, f. 2)

Către  SECŢIA  ADMINISTRATIVĂ din ŢINUTUL 
      CAUCAZUL DE NORD
Către  COMISARIATUL  POPORULUI pentru AFACERI  INTERNE

Prin prezenta rugăm să ni se dea autorizaţie pentru convocarea congresu-
lui reprezentanţilor comunităţilor Creştinilor evanghelici baptişti din raionul 
de Sud-Est, care îşi extinde activitatea în guberniile Don, Kuban şi Doneţk, 
de pe data de 2 până pe 6 octombrie 1927 în oraşul Nahicevan pe Don în lo-
calul destinat pentru adunările de rugăciune al comunităţii de la Nahicevan — 
str. I Sovetskaia, bloc. 38 cu următoarea ordine de zi:

1. Darea de seamă a conducerii raionului.
2. Darea de seamă a evangheliştilor din raion.
3. Dările de seamă ale reprezentanţilor din comunităţi.
4. Reorganizarea raionului.
5. Organizarea cursurilor pentru dirijori pe o perioadă de 2 luni.
6. Alegerea evangheliştilor raionali.
7. Alegerea conducerii raionului.
8. Elucidarea chestiunii de recunoaştere a serviciului militar conform 
dispoziţiilor generale de către congresul al XXVI-lea al Uniunii Baptiste.

PREŞEDINTELE Raionului Sud-Est al creştinilor baptişti:   (I. K. Veazovski)
În locul secretarului:   (M. M. Polovnev)

SECRET
Răspunsul este aşteptat până la  

22 octombrie 1927

LA CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ CENTRALĂ A NKVD

Expediind cererea creştinilor baptişti din raionul Sud-Est din 25 iu-
lie, nr. 49 privind autorizaţia pentru convocarea congresului reprezen-
tanţilor comunităţilor de la 2 până la 6 octombrie în or. Nahicevan pe 
Don, conducerea administrativă ţinutală comunică: cu RP al OGPU 
problema a fost pusă de acord. 

Anexă: Cererea menţionată.
Şeful ad-interim  al conducerii administrative ţinutale   (Krijevski)
Şeful secţiei generale (Pototiurin)
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(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1563, f. 20) 

(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1563, f. 21)

4.14. Demers privind autorizaţia de a convoca congresul guberniilor centrale 
ale Uniunii Baptiste  

fixat pentru 1-5 noiembrie 1927 în oraşul Moscova

Către COMISARIATUL POPORULUI pentru AFACERI INTERNE AL RSFSR

Comitetul pentru organizarea Uniunii baptiştilor din guberniile centrale ale 
RSFSR roagă, prin prezenta, să i se dea autorizaţie pentru a convoca la Moscova 
congresul Uniunii Baptiştilor din guberniile centrale ale RSFSR, fixat pentru 1-5 
noiembrie 1927.

Totodată se anexează în trei exemplare: 1) Extras din hotărârea Comitetului 
pentru convocarea congresului din 24 august a.c.; 2) Ordinea de zi; 3) Informaţii 
cu privire la normele de reprezentare la congres şi la numărul presupus de parti-
cipanţi la congres; 4) Informaţii din guberniile ce intră în Uniunea baptiştilor din 
guberniile centrale; 5) Informaţii despre membrii Comitetului Uniunii.

Adresa pentru răspuns: Moscova, 6, Petrovskie vorota, 30, 
Comitetului Uniunii baptiştilor din guberniile centrale ale RSFSR.
COMITETUL pentru ORGANIZAREA UNIUNII BAPTISTE  
din GUBERNIILE CENTRALE ale RSFSR

Preşedinte    (M. D. Timoşenko)
Membru   (D. P. Sepin)
Secretar   (I. G. Dovgoliuk)

O R D I N E A  D E  Z I
A CONGRESULUI UNIUNII BAPTIŞTILOR  

DIN GUBERNIILE CENTRALE,  
CARE VA FI CONVOCAT LA 1-5 NOIEMBRIE 1927:

1. DAREA DE SEAMĂ A COMITETULUI ORGANIZATORIC AL UNIUNII;
2. DĂRI DE SEAMĂ DIN COMUNITĂŢI;
3. DESPRE FORMA ŞI APĂRAREA UNEI ORÂNDUIRI SOCIALE ECHI-

TABILE;
4. DESPRE FORMA DE CONDUCERE A UNIUNII;
5. ALEGEREA ORGANULUI EXECUTIV AL UNIUNII;
6. PLANUL DE ACTIVITATE A UNIUNII.

COMITETUL UNIUNII BAPTIŞTILOR DIN GUB. CENTRALE
PREŞEDINTE    (M. D. TIMOŞENKO)
SECRETAR    (I. G. DOVGOLIUK)
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(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1563, f. 30)

(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1563, f. 29)

4.15. Autorizaţia SS a OGPU pentru convocarea la Moscova a congresului 
Uniunii baptiştilor din guberniile centrale pe data de 15-20 decembrie 1927

  Strict Secret
Nr. de intrare 192535 [ilizibil] 3 sept. ’27

NKVD [ilizibil]
Din partea SS a OGPU nu sunt piedici 

de a elibera autorizaţia pentru convocarea 
congresului baptiştilor din guberniile cen-
trale ale RSFSR în or. Moscova la 15-20 de-
cembrie 1927.

Şeful SS a OGPU             (DERIBAS)
Şeful secţiei a VI-a  (TUCIKOV)

AUTORIZAŢIE

Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne 
permite convocarea la 15-20 decembrie 1927 în 
or. Moscova a congresului religios al baptiştilor — 
al reprezentanţilor comunităţilor din guberniile: Mos-
cova, Tula, Oriol, Kursk, Breansk, Tambov, Tver, 
Kaluga, Smolensk, Voronej, Iaroslavl, Kostroma, 
Ivanovo-Voznesensk, Vladimir, Reazan, Nijni  
Novgorod.

Locţ. Comisarului Poporului  
pentru Afaceri Interne  (Egorov) 

Şeful ad-interim  
al Dir. Adm. Centr. a NKVD (Kaţva)
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În anul 1927 la Moscova a avut loc Congresul Constituant al Uniunii Baptiştilor din guberniile Centrale 
ale RSFSR, la care au luat parte 113 delegaţi. La el a fost adoptată Declaraţia privind „Instaurarea şi apă-
rarea unei orânduiri sociale echitabile“. Au trecut 10 ani şi această Declaraţie a fost anexată la dosarul lui 
P. I. Hrapov cu titlu de probă materială ce dovedea „infracţiunea“ dumnealui. P. I. Hrapov a participat la 
acest congres şi n-a fost de acord cu această Declaraţie. În hotărârea Troicii din regiunea Moscova de pe 
lângă UNKVD a URSS, datată din 19.08.’37, e scris: „Hrapov P. I. e învinuit că a fost organizator şi condu-
cător al grupului sectant antimilitarist contrarevoluţionar din or. Kolomna... S-a decis: SĂ FIE ÎMPUŞCAT“.

Adoptată la 16-21 iunie 1927 de Consfătuirea Comitetului Uniunii 
Baptiste din RSFSR (gubernia centrală) cu participarea reprezentan-
ţilor din raioanele care intră în Uniune şi destinată spre examinare la 
cel mai apropiat congres al Uniunii sus-menţionate.

După ce a audiat rapoartele lui P. V. Pavlov, M. D. Timoşenko, V. V. Skaldin şi I. G. Dovgoliuk, 
congresul nostru a aprobat tezele de bază prezentate în rapoarte. Aceste teze reflectă opiniile de-
mult maturizate ale celei mai sincere şi gânditoare părţi a Frăţietăţii noastre în ce priveşte problema 
instaurării şi apărării unei orânduiri sociale echitabile, problemă abordată în legătură cu atitudinea 
baptiştilor faţă de stat şi de serviciul militar. În baza tezelor menţionate congresul declară:

1. Congresul consideră că forma de convieţuire socială ce corespunde cel mai mult idealurilor 
evanghelice, ca fiind cea mai echitabilă şi perfectă, este orânduirea de viaţă socialistă, realizată pe 
calea unei lupte înverşunate prin toate mijloacele spirituale şi materiale.

2. În această luptă Puterea Sovietică este cea mai onestă şi dârză luptătoare pentru instaurarea 
unei orânduiri sociale echitabile şi cea mai bună apărătoare a maselor oamenilor muncii, interesaţi 
de instaurarea ei. Din acest motiv ea merită susţinerea tuturor creştinilor sinceri şi credincioşi lui 
Dumnezeu, fiindcă anume ei se bucură atât în RSFSR, cât şi în toată URSS de libertatea mărturisirii 
şi a propagării credinţei lor.

3. Apropierea vremii când va fi instaurată pe pământ pacea generală, vestită la naşterea lui 
Hristos, e împiedicată de fiara ieşită din adânc, care luptă împotriva lui Dumnezeu, numită în zilele 
noastre capitalism. Arma ei este maşina militară numită militarism. Această fiară îi face pe oameni 
să intre în conflict unul cu altul pe câmpul de luptă pentru interesele dictate de aviditate şi de ten-
dinţele de cotropire. Mistuind în nenumăratele războaie îndeosebi floarea omenirii — tineretul, ea 
este înfuriată acum că îi scapă a şasea parte din globul pământesc, numită URSS, unde s-a instaurat 
Puterea sovietică pacifică, şi astfel, pericolul războaielor, al atacului deschis există până în prezent. 
De aceea, pentru a i se da o ripostă nimicitoare şi a apropia timpul păcii generale, trebuie să apărăm 
Puterea sovietică, să apărăm orânduirea Sovietică;

4. Iată de ce noi, baptiştii, vom apăra, în numărul altor cuceriri ale Revoluţiei din Octombrie, şi 
libertatea religioasă pe care am căpătat-o în timpul Puterii sovietice. Congresul consideră că baptiştii, 
ca cetăţeni devotaţi ai URSS, împărtăşind principiile orânduirii socialiste, care se instaurează în ţara 
noastră, sunt datori, să-şi îndeplinească toate obligaţiile civile conform dispoziţiilor generale în toate 
formele specifice acestor obligaţii, inclusiv să-şi facă serviciul militar în Armata Roşie, recunoscând 
că existenţa ei este determinată de necesitatea de a apăra URSS de invazia puterilor ostile faţă de 
orânduirea socialistă. Congresul îşi exprimă siguranţa că Puterea sovietică îl întrebuinţează pe fiecare 
baptist recrutat aşa, încât să poată da statului un folos maxim; 

5. Totodată, Congresul se desolidarizează de tendinţele particulare, care s-au strecurat la 
al XXVI-lea Congres al Baptiştilor, la care unii reprezentanţi au luat în derâdere avânturile curate 
ale frăţietăţii noastre spre viaţa comunistă, care era la început în biserica creştină.

Rezoluţia a fost adoptată la congresul constituant al Uniunii Baptiste Centrale care a avut loc pe 
15-20 decembrie 1927 în or. Moscova. (Adoptată de toţi, cu excepţia a patru delegaţi.)

Se publică în varianta iniţială cu amendamentele introduse la Consfătuire.
   Secretar — I. G. Dovgoliuk
   Preşedinte — M. Timoşenko  

(ASFR, fond 1235, inv. 74, dos. 2698, f. 26)

4.16. Declaraţia cu privire la instaurarea şi apărarea unei orânduiri sociale echitabile
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Odinţov Nikolai Vasilievici (a. n. 1864), preşedinte al Uniunii Baptiste, a fost 
arestat în anul 1933 şi condamnat la 3 ani detenţie în lagăre. Termenul şi l-a 
suferit în închisoarea din or. Iaroslavl. După expirarea termenului i s-a permis să 
locuiască în or. Eniseisk sub o supraveghere 
sporită. A fost arestat din nou la 1 septembrie 
1937 în baza ordinului secret nr. 00447 „pri-
vind reprimarea elementelor antisovietice“ şi 
trimis la Moscova însoţit de o escortă specială. 
Conform hotărârii Colegiului Militar al Judecă-
toriei Supreme a URSS din 7 martie 1939, Ni-
kolai Vasilievici a fost condamnat la pedeapsă 
capitală — împuşcare. Sentinţa a fost execu-
tată în aceeaşi zi. Fratele nostru şi slujitorul lui 

Dumnezeu a fost omorât pentru credincioşie la vârsta de 75 de ani. (Componenţa familiei dumnealui la 
momentul împuşcării: soţia — Aleksandra Stepanovna, 74 de ani, fiica Iulia, fiul — Boris, 42 de ani.)

Din subsolurile închisorii Lubeanka corpurile întemniţaţilor împuşcaţi erau duse pe teritoriul mănăstirii 
Donskoi, erau incinerate şi cenuşa era îngropată în „mormântul comun nr. 1“. Acesta e mormântul „ose-
mintelor nereclamate“, în care se găsesc circa 10 mii de „jertfe ale represiunilor politice“. Aici se găseşte şi 
cenuşa rămăşiţelor pământeşti ale lui N. V. Odinţov.

1864-1939

1885-1939

La 22 august 1927 a apărut circulara secretă a CECR nr. 260/s care urma a fi tradusă în viaţă în mod 
obligatoriu. Din acel moment au început persecuţiile administrative ale credincioşilor CEB. La 8 aprilie 
1929 a văzut lumina tiparului trist cunoscuta „Hotărâre a CECR şi a CCP cu privire la asociaţiile religioase“, 
iar din anul 1932 până în 1937 se desfăşoară cu tenacitate cincinalul ateist: casele de rugăciune erau închise, 
slujitorii erau arestaţi. În anul 1937 comisarul poporului al NKVD, Ejov, a semnat ordinul secret nr. 00447, în 
baza lui toţi „clericii activi şi sectanţii“ urmau a fi supuşi represiunilor ca duşmani ai poporului. Din august 
1937 au început împuşcările în masă ale creştinilor.

Daţko Pavel Iakovlevici (1885-1939), vicepreşedintele UB, s-a alăturat la co-
munitate în anul 1902. Casier responsabil al Uniunii Baptiste, autorul imnurilor 
creştine „Иисус — души Спаситель“ („Isus — Mântuitorul meu“), „Ты для меня 
Спаситель“ („Tu pentru mine, Doamne, din ceruri ai venit“). A fost arestat la 17 fe-
bruarie 1934 şi deportat în Karelia pe un termen de trei ani. La 18 februarie 1938, 
în or. Dnepropetrovsk, Pavel Iakovlevici a fost arestat din nou şi dus la Moscova 
însoţit de o escortă specială.

Conform hotărârii Colegiului Militar al Judecătoriei Supreme a URSS din 
15 aprilie 1939, a fost condamnat la pedeapsa capitală — împuşcare. Sentinţa 
a fost executată la 16 aprilie 1939. Pavel Iakovlevici a fost martirizat la 54 de ani.

4.17. EXTRAS DINTR-O SCRISOARE PRIMITĂ de la N. V. ODINŢOV 
ÎN TIMPUL AFLĂRII SALE LA ÎNCHISOARE ÎN ANII INTERBELICI

Mi-i sufletul plin de durere îndeosebi pentru tineret, pentru slujitorii Bisericii, pentru toţi fraţii şi 
surorile mele, deoarece în curând peste voi se vor abate grozăviile persecuţiilor, probabil, vor suferi 
membrii familiilor, taţii, mamele şi copiii, şi nepoţii, şi soţiile, şi soţii, şi surorile, şi fraţii. Hula îm-
potriva lui Dumnezeu şi clevetirile împotriva copiilor lui Dumnezeu cresc, unii „vor părăsi legământul 
sfânt“. Viclenia lor, laşitatea şi servilismul faţă de ateism îi va duce la apostazie (Subl. red.) şi la o acti-
vitate de subminare în Biserica lui Hristos, întrucât ei, atât oral, cât şi în scris, vor justifica activitatea 
ateismului, îndreptată spre nimicirea Bisericii.

Cu ajutorul apostaţilor ateismul îi va introduce pe oamenii săi devotaţi în organele de conducere ale 
bisericii, care, prin intermediul clevetirilor şi provocaţiilor şi prin denunţarea persoanelor care nu sunt 
pe placul ateismului, vor declara la organele puterii calomnii, drept rezultat vor suferi mulţi slujitori 
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ai Bisericii, mulţi fraţi şi surori... Ateismul se va uni cu cei ce se vor abate de la legământul sfânt... „Va 
ademeni prin linguşiri pe cei ce rup legământul. Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul 
lor, vor rămâne tari, şi vor face mari isprăvi“ (Dan. 11: 31-32).

Decretul lui Lenin din 23 ianuarie 1918 privind separarea bisericii de stat şi a şcolii de biserică a fost 
primul act legislativ, care determina drepturile cetăţenilor URSS cu privire la religie. Acest decret şi 
alte acte de drept interzicea a se emite legi şi hotărâri, care ar anula decretul lui Lenin din 23 ianuarie 
1918 sau ar limita şi ar anula libertatea de conştiinţă în ţara noastră.

V. I. Lenin scria în articolul „Socialismul şi religia“: „Noi cerem ca religia să fie o problemă particu-
lară. Statul nu trebuie să se amestece în religie. Asociaţiile religioase nu trebuie să fie legate cu puterea 
de stat. Asociaţiile religioase şi bisericeşti trebuie să fie reuniuni ale cetăţenilor cu aceleaşi idei, absolut 
libere, independente de autorităţi“.

Înţeleaptă şi raţională în cel mai mare grad a fost hotărârea, conform căreia s-a elaborat Constitu-
ţia (Constituţia RSFSR) şi articolul 13 al ei, precum şi Decretul CCP, amintit anterior, din 23 ianuarie 
1918 „Cu privire la separarea bisericii de stat şi a şcolii de biserică“, care au asigurat o reală libertate 
de conştiinţă în marea ţară URSS.

În curând după decesul lui Lenin, şi anume la 8 aprilie 1929 a apărut Hotărârea CECR şi a CCP 
„Cu privire la asociaţiile religioase“. Această hotărâre — nu e cel din urmă cuvânt în şiragul intenţiilor 
infernale ale ateismului de a-i face pe credincioşi, pe copiii Dumnezeului celui viu, să îngenuncheze îna-
intea zeului veacului acestuia — Baalul ateismului.

Mulţi fraţi şi surori, de la tineri până la bătrânii împovăraţi de ani, se află şi se vor mai afla în 
temniţe pentru credinţa în Atotstăpânitorul, în Dumnezeul veşnic şi în Isus, Mântuitorul nostru.

Pe mulţi-mulţi fraţi şi surori credincioşi Domnului, ateismul, nemilos după cruzimea şi inumanismul 
său dement, îi va arunca în temniţe şi în lagăre. Iar cei credincioşi Învăţătorului Isus, Domnului nostru, 
vor merge înainte şi nu se vor opri. Calea pe care ne-a arătat-o Mântuitorul e dreaptă şi credincioşii care 
Îl iubesc pe Domnul lor nu vor păşi niciodată pe calea compromisului cu ateismul.

Vor apărea oameni care vor părăsi legământul sfânt. Apostaţii vor încerca, în colaborare şi sub 
conducerea ateilor, a acestor oameni ignoranţi în problemele duhovniceşti, să introducă schismă în 
frăţietate, vor susţine această schismă, ca să îndreptăţească încrederea ce li se acordă şi să facă ce se 
cuvine în semn de recunoştinţă pentru viaţa lor tihnită, pentru rangurile căpătate de la ateism... După 
apostaţi vor tinde şi cei cărora nu le este scump adevărul, care vor fi înfometaţi şi însetaţi după cinuri, 
după o viaţă uşoară, adică cei care sunt indiferenţi că li se vor mări necazurile şi suferinţele taţilor şi 
mamelor credincioase şi ale membrilor familiilor lor, ale rudelor şi ale celor apropiaţi, că necazurile 
şi suferinţele se vor înmulţi în Biserica lui Hristos — ei îşi vor continua, până la o vreme, lucrarea de 
trădare făcând pe placul ateismului.

Aşa-numita luptă cu religia în URSS se va transforma, cu timpul, în o lucrare ruşinoasă pentru con-
ducătorii acestei lupte înaintea întregii lumi, întrucât aceşti oameni de o cruzime barbară vor aplica faţă 
de credincioşi şi faţă de biserici închiderea forţată a caselor de rugăciune, îi vor persecuta pe slujitorii 
bisericilor şi chiar îi vor supune la torturi fizice, iar pe unii fraţi îi vor omorî. Vor aduna „dosare“ în 
urma cercetărilor vicioase, bazate pe calomnii; credincioşii vor fi condamnaţi toţi la închisori şi lagăre. 
„Faima“ judecăţilor nedrepte, a procurorilor, a anchetatorilor, a administraţiilor închisorilor şi lagărelor 
se va răspândi în toată lumea. Vor fi „apreciate“ toate faptele lor, precum şi ale iniţiatorilor, inspirato-
rilor şi conducătorilor...

Cu scopul de a realiza o luptă aprigă şi accelerată cu religia, legislatorul, emiţând Hotărârea cu 
privire la asociaţiile religioase, nici n-a observat contradicţiile dintre această Hotărâre, pe de o parte, 
şi, pe de altă parte, Decretul lui Lenin din 23 ianuarie 1918 şi articolul al 13-lea al Constituţiei din anul 
1918. Dacă Decretul şi articolul al 13-lea al Constituţiei le oferea credincioşilor independenţa bisericii 
de stat şi propagarea liberă a credinţei, atunci Hotărârea urmărea scopuri diametral opuse, şi anume: 
a pune biserica în o dependenţă totală de statul ateist, căruia i se acordă dreptul deplin de a-i lipsi pe 
credincioşi de libertatea conştiinţei. Ateismul, în lupta sa împotriva religiei, va încerca să înăbuşe, prin 
intermediul represiunilor, libertatea de conştiinţă în toată ţara.

(„Баптист“, 1993, nr. 1)
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(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1633, f. 32)

(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1633, f. 90)

4.18. Demersurile UFB din URSS cu privire la credincioşii persecutaţi din or. Samara şi or. Kerci

UNIUNEA FEDERATIVĂ BAPTISTĂ din URSS

Către COMISARIATUL POPORULUI pentru 
AFACERI INTERNE

Prezentăm totodată copiile scrisorilor de la Samara şi de la 
Kerci şi, găsind că cerinţele înaintate fraţilor noştri de la 
Samara şi de la Kerci de către Secţiile administrative sunt 
în contradicţie cu legile în vigoare şi cu hotărârile Guver-
nului, cerem o dispoziţie a Direcţiei administrative centrale 
a NKVD privind încetarea cerinţelor ilegale sus-menţionate. 

Preşedinte   (semnătura)
Secretar  (semnătura)

Conducerea Uniunii:
Preşedinte:

N. V. ODINŢOV
Casier:

P. I. DAŢKO
Secretar:

IVANOV-KLÂŞNIKOV

MOSCOVA, 33
str. Şkolnaia, 4

17 noiembrie 1927
nr. 3806

SECŢIA de SUPRAVEGHERE ADMINISTRATIVĂ
S. SECRET

Conform cererii dumneavoastră, expediem co-
pia circularei secrete a Prezidiului CECR din 
22.VIII/’27 nr. 260/s cu privire la limitarea activităţii 
sectanţilor. Totodată vă comunicăm că în prezent Co-
misariatul Poporului pentru Afaceri Interne elaborea-
ză împreună cu organele şi departamentele respective 
modul de traducere în viaţă, fără complicaţii, a di-
rectivelor indicate, în special Secţia Secretă a OGPU 
desfăşoară aşa-numita muncă de limitare teritorială 
a activităţii predicatorilor sectanţi.

ANEXĂ: Circulara CECR nr. 260/s.  

Şeful ad-interim al Secţ. Adm. de Control 
a NKVD din RSFSR   (Ivaşko)

REFERENT    (Soloviov)
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(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1633, f. 34-35) 

4.19. Copiile angajamentelor pentru slujitori, în care se conţin obligaţii  
de a îndeplini instrucţiunile din circulara secretă a CECR nr. 260/s din 22.08.1927

ANGAJAMENT

Subsemnatul, _______________, mă oblig în scris să 
prezint către ___________ anul 192_ la biroul Cultelor re-
ligioase al Secţiei Adm. Org. a Comitetului executiv raional 
Kerci procesul-verbal al adunării _____________, în care 
trebuie să se menţioneze recunoaşterea necondiţionată de către 
toţi membrii grupului a tuturor obligaţiilor faţă de stat şi, în 
special, a obligativităţii plătirii de impozit, precum şi a servi-
ciului militar în Armata Roşie conform dispoziţiilor generale 
pentru toţi cetăţenii Uniunii RSS, precum şi că persoanele care 
aderă la cultul dat, dar totodată sunt cetăţeni străini, nu pot fi 
membri ai acestui grup de credincioşi.

ANGAJAMENT
Subsemnaţii, (membrii dvadţatkăi), _______________, 

prezentăm angajamentul scris la Biroul Cultelor religioase 
al Secţiei Adm. Org. a Comitetului executiv raional Kerci, 
precum că ne obligăm să nu organizăm, nici să nu înfiinţăm 
cercuri, secţii şi alte asociaţii religioase speciale pentru copii, 
tineri, adolescenţi şi femei. Să nu ţinem adunări pentru copii 
şi femei sub formă de cercuri corale, biblice, literare, cercuri 
de lucru manual, grupuri de muncă etc. Să nu atragem minorii 
să cânte în corurile religioase. Niciun predicator, prezbiter sau 
oricare alt slujitor al cultului, sau pur şi simplu un reprezentant 
al altei organizaţii religioase analogice sau superioare nu poate 
fi primit de către organizaţia noastră ____________ fără a fi 
înregistrat mai întâi la Secţia Adm. Org. a comitetului executiv 
raional Kerci. În afară de aceasta, ni s-a comunicat că nicio 
organizaţie religioasă, inclusiv a noastră, nu are dreptul să de-
libereze şi să ia hotărâri în probleme care nu vizează religia şi 
cultul religios, precum: probleme economice, politice, cultural-
educative etc.



306

Suplimentul 4. Documente ale UBR (anii 1922-1930)

4.20. Cererea Uniunii Baptiste Volga-Kama din 13 octombrie 1927

UNIUNEA BAPTISTĂ VOLGA-KAMA
13/X 1927         UNIUNII FEDERATIVE BAPTISTE,
     Moscova

Scumpi fraţi, _________
Prin prezenta vă comunicăm: Preşedintele UBVK, fratele Kornili Fran-

ţevici KLIVER, la 10 octombrie a fost chemat, prin membrul conducerii 
UBVK* S. P. GRACIOV, la Biroul de supraveghere a bisericilor al Secţiei 
administrative de pe lângă comitetul executiv gubernial, unde i s-a propus 
să semneze, ca preşedinte al UBVK,  u n  a n g a j a m e n t  care conţine 
aproximativ următoarele dispoziţii şi obligaţii:

1. Conform dispoziţiei Puterii Centrale, a da imediat dispoziţie în toată 
UBVK ca evangheliştii UBVK să nu mai călătorească prin comunităţi 
şi grupuri, să nu le viziteze, ci, de acum înainte, să fie limitaţi spre 
a activa numai în o comunitate. Totodată a fost avertizat că, dacă 
aceste indicaţii nu vor fi îndeplinite, atunci evangheliştii vor fi arestaţi 
şi trimişi sub escortă la domiciliu, vor fi arestate şi persoanele care le 
vor elibera ordine de plecare în misiune, împuterniciri şi documente.

2. A se da indicaţie ca, în toată UBVK, să fie închise imediat toate 
cercurile de tineri, de femei şi secţiile de muncă etc., să nu se mai 
ţină adunări pentru tineri şi copii, să se înceteze orice activitate cul-
tural-educativă în comunităţi şi să fie interzise absolut orice adunări 
cu caracter politic, economic şi cultural-educativ şi în genere orice 
adunări şi convorbiri de orientare religioasă. Totodată s-a indicat că 
tinerii şi copiii pot frecventa adunările împreună cu părinţii, dar în 
niciun caz de sine stătător.

3. A se da indicaţie ca, până la 30 decembrie a.c., toate comunităţile şi 
grupurile UBVK să fie autorizate la organele puterii în conformitate 
cu dispoziţiile legale în vigoare privind problema dată, incluzându-se 
în statutul de înregistrare sau ca un punct aparte rezoluţia privind 
acceptarea serviciului militar conform dispoziţiilor generale. Totodată 
s-a mai adăugat că, dacă vreo comunitate sau grup nu vor face acest 
lucru, ele vor fi considerate ilegale şi fiecare adunare de rugăciune 
a credincioşilor va fi considerată ilegală, iar participanţii la ea vor fi 
traşi la răspundere.

Fratele KLIVER a refuzat să semneze angajamentul, indicând că noi 
suntem gata să îndeplinim tot ce prevede legea, dar ceea ce este contrar 
convingerilor noastre nu putem face şi, după tratative îndelungate, a fost 
invitat de tov. KATKOVSKI pe data de 13 octombrie a.c.

* UBVK — Uniunea Baptistă Volga-Kama.
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(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1633, f. 34-35)

La 12 octombrie lui K. F. KLIVER i s-a propus din nou să semneze acest angajament. 
Dumnealui a cerut, ca şi întâia dată, să i se dea o comunicare scrisă asupra acestui lucru 
sau, cel puţin, o directivă a autorităţilor şi a Centrului cu caracter general pentru toată 
URSS, adică schimbarea prevederilor legii în vigoare şi a decretului privind separarea 
bisericii de stat. În continuare dumnealui a indicat că aceste cerinţe schimbă absolut legile 
cu privire la libertatea de conştiinţă şi la libertatea cultelor în URSS şi, în special, la 
libertatea propagandei religioase.

Drept răspuns tov. KATKOVSKI a declarat că nu-i poate da lui KLIVER un docu-
ment scris, întrucât UBVK nu este autorizată ca persoană juridică şi că el îi vorbeşte în 
mod oficial în incinta unei Instituţii Guvernamentale, dar, ca să nu fie uitate punctele 
acestui angajament, el poate fi făcut în trei exemplare şi unul să i se dea lui KLIVER, 
lucru pe care cel din urmă l-a refuzat, desigur. În ceea ce priveşte schimbarea legilor şi 
rezoluţiilor Puterii, KATKOVSKI a indicat că libertatea conştiinţei şi a cultelor rămâne, 
însă ei au dispoziţii de la Puterea Centrală şi acţionează în conformitate cu ele. Aceste 
dispoziţii pedepsesc numai acţiunile ilegale fără a încălca libertatea religioasă. KLIVER 
a declarat că el nu consideră ilegale călătoriile evangheliştilor prin comunităţi şi a rugat 
să i se arate măcar o faptă ilegală a evangheliştilor UBVK. Cel dintâi i-a răspuns că el 
consideră „plimbarea“ prin comunităţi drept acţiuni ilegale şi a spus că se permite a mer-
ge în vreo comunitate doar cu treburi personale, material-gospodăreşti, dar nicidecum cu 
chestiuni duhovniceşti şi în niciun caz pentru a predica acolo. La rândul său, KLIVER i-a 
răspuns că ei merg în comunităţi, procurând bilete ca cetăţeni oneşti, pentru satisfacerea 
nevoilor spirituale şi pentru oficierea ritualurilor duhovniceşti, întrucât nu toate comuni-
tăţile baptiste au slujitori care le-ar putea oficia.

Apoi KLIVER a declarat că e de acord ca toate comunităţile şi grupurile care intră 
în UBVK să fie înregistrate la organele puterii şi chiar tinde spre aceasta, dar să ceară 
ca evangheliştii Uniunii să fie limitaţi în activitate spre a predica numai într-o singură 
comunitate, fără a vizita alte comunităţi şi grupuri, el nu poate, deoarece aceasta ar fi 
o încălcare a Cuvântului lui Dumnezeu şi a poruncii lui HRISTOS: „Duceţi-vă în toată 
lumea, şi propovăduiţi Evanghelia“ şi nimeni nu l-a împuternicit să facă aşa ceva. Această 
cerinţă puţin probabil să poată fi aprobată chiar şi de congresul reprezentanţilor comuni-
tăţilor baptiste din toată URSS.

După această discuţie tov. KATKOVSKI i-a propus fratelui K. F. KLIVER să sem-
neze angajamentul, dacă nu spre împlinirea celor indicate în el, atunci cel puţin că i s-a 
adus la cunoştinţă şi a citit angajamentul menţionat anterior, lucru pe care cel din urmă 
iarăşi l-a refuzat şi a cerut vreo dispoziţie scrisă, comunicare, sau directivă de schimbare 
a decretului şi a articolului noii legi.

Descriind toate aceste lucruri, Vă rugăm cu insistenţă, scumpi fraţi, să ne comunicaţi 
dacă există vreo schimbare în prevederile legii în vigoare, să clarificaţi, după posibilitate, 
această confuzie sau problemă a UBVK cu Puterea Centrală şi să ne comunicaţi.

Vă rugăm să ne comunicaţi cum s ă  p r o c e d ă m  pe viitor.
Vă salutăm fierbinte, conlucrătorii Dumneavoastră în câmpul Domnului

Preşedinte K. F. Kliver (semnătura)
Secretar S. Iasârin (semnătura)
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Către 
Comitetul Executiv Central al URSS

Copie: Consiliului Comisarilor Poporului

      de la Consiliul Uniunii Federative Baptiste din URSS

NOTĂ-RAPORT

Toţi baptiştii care locuiesc în URSS, ai căror reprezentanţi suntem, îşi amintesc cu tremur anii 
sumbri de prigoane cumplite pentru convingerile religioase din timpul guvernului ţarist, prigoane 
care i-au silit pe mulţi dintre noi să emigreze în străinătate, unde, nefiind strâmtoraţi de nimeni 
şi de nimic în ceea ce priveşte convingerile, într-o atmosferă paşnică, puteau trăi şi munci cu 
dragostea ce îi caracterizează, înfiinţând, fără nicio piedică, multe comunităţi, care s-au unit în 
Uniunea Comunităţilor Baptiste Ruso-ucrainene, o uniune prosperă şi care a câştigat încrederea 
totală a Guvernelor şi simpatia profundă a populaţiei unor ţări străine pentru ei.

De aceea, amintindu-ne persecuţiile, absolut neîntemeiate, şi prigoanele din partea guvernului 
ţarist, am întâmpinat cu un sentiment de satisfacţie profundă declaraţiile solemne ale Puterii So-
vietice din legea de bază a ţării noastre (par. 4 al Constituţiei) şi din Decretul despre separarea 
bisericii de stat, privind libertatea cetăţenilor URSS în sfera credinţei şi a propagandei religioase, 
le-am întâmpinat cu speranţe pline de bucurie pentru îmbunătăţirea stării noastre grave, insupor-
tabile, care i-a silit pe mulţi dintre noi să părăsească cu durere în inimă teritoriul ţării de baştină.

Având o credinţă adâncă în sinceritatea acestor declaraţii solemne, din partea noastră, am 
asigurat în repetate rânduri Guvernul Sovietic în o formă categorică şi fără echivoc sau în-
doieli, precum şi la congresele noastre într-o atmosferă deosebit de solemnă, că recunoaştem 
Puterea Sovietică şi dorim sincer să ne supunem tuturor legilor şi directivelor ei nu din frica 
pedepsei, ci pentru că aşa ne dictează conştiinţa.

Ba şi mărturisirea de credinţă recunoscută de noi toţi, şi istoria multiseculară a frăţietăţii bap-
tiste confirmă destul de elocvent nestrămutarea convingerilor noastre cu privire la recunoaşterea 
Puterii şi la supunerea faţă de legile ţării, precum şi lipsa totală a unor abateri din partea noastră 
de la această orientare.

Toate circumstanţele despre care am menţionat îi erau cunoscute destul de bine lui V. I. Lenin 
şi colaboratorilor dumnealui apropiaţi — membrii de atunci ai PC(b)R şi ai Guvernului Sovietic, 
care aveau nu numai o atitudine plină de încredere faţă de noi, ci şi manifestau bunăvoinţă. Noi 
nu ne îngrijoram pentru existenţa noastră şi eram convinşi de atitudinea neschimbătoare a Guver-
nului muncitoresc-ţărănesc: viaţa şi opiniile lui V. I. Lenin ne erau chezăşie.

Şi noi declaram energic prin delegaţii împuterniciţi de noi la Congresele Mondiale şi la con-
ferinţele de peste hotare despre atitudinea binevoitoare a Guvernului Sovietic faţă de noi, baptiştii 
ruşi, şi despre lipsa, în ţara noastră, odată cu căderea regimului ţarist, a unor constrângeri în 
sfera credinţei şi a mărturisirii ei, precum şi despre lipsa vreunor limitări în drepturi, cu excepţia 
privării de dreptul la alegere a slujitorilor cultului, pentru care acest drept e o profesiune.

În ultimul timp în atitudinea organelor Puterii Sovietice faţă de noi, spre marea noastră confu-
zie şi durere, a avut loc o cotitură bruscă din motive necunoscute de noi şi care, oricum, nu pu-
teau exista în ţara noastră:

1) Ca şi cum la un anumit semnal, în ziarele şi revistele Sovietice a început energic şi 
continuă cu o energie progresivă o campanie cu caracter politic foarte pronunţat, îndreptată, în 
special, împotriva noastră, ce se bazează pe date falsificate şi, contrar adevărului, tinde să de-
monstreze esenţa noastră duşmănoasă, după cum afirmă autorii, faţă de clasa muncitoare şi faţă 
de ţărănime şi, prin urmare, să întărâte populaţia URSS împotriva noastră, după cum o făcea 
cândva guvernul ţarist, învinuindu-ne de tendinţe revoluţionare, socialiste şi comuniste, lucruri 

4.21. Memoriu al consiliului Uniunii Federative Baptiste din URSS, datat din 25 ianuarie 1929, 
în legătură cu arestările slujitorilor şi cu confiscarea caselor de rugăciune
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pe care le cunosc bine toţi din materialele organelor administrative din timpul monarhist şi din 
deciziile judecătoreşti. Suntem lipsiţi de orice posibilitate de a combate informaţiile false publi-
cate despre noi, întrucât niciun ziar din URSS nu publică dezminţirile noastre.

2) Sub pretextul tendinţelor antisovietice din mediul nostru şi al spiritului contrarevoluţionar şi 
duşmănos faţă de clasa muncitoare şi faţă de ţărănime (învinuiri neîntemeiate pe care le respingem 
categoric) cei mai activi membri ai comunităţilor, la început câte unul, iar apoi grupuri întregi, 
sunt supuşi arestului, deportărilor administrative pe un termen de până la trei ani cu o izolare 
strictă sau fără izolare, fără a li se permite să se folosească de Evanghelie şi de altă literatură cu 
conţinut duhovnicesc în locurile de detenţie, pentru a se agrava cât mai mult starea deţinuţilor.

3) În multe locuri au fost închise — şi se vede că se vor închide pretutindeni — localurile 
noastre de rugăciune pe calea încălcării contractului de arendă; pe calea interzicerii de a ni se da 
în arendă încăperile; pe calea confiscării, sub diverse pretexte, a caselor construite special pentru 
adunări de rugăciune.

4) În pofida Decretului despre separarea bisericii de stat, în multe locuri organele Puterii locale 
încearcă să cârmuiască, pe calea presiunii administrative, viaţa internă a comunităţilor baptiste, 
cerând schimbarea ordinii şi a rânduielii adunărilor, interzicând organizarea sărbătorilor solemne, 
a meselor de dragoste, utilizarea muzicii şi a cântării corale, care constituie o parte integrantă 
a serviciilor noastre creştine etc. 

5) Contrar Decretului, în care se menţionează că drepturile civile şi politice nu depind de 
religia profesată, sunt privaţi de dreptul de vot nu numai slujitorii cultului, ci şi membrii de rând 
ai comunităţilor, şi membrii familiilor lor, iar apoi, întrucât sunt lipsiţi de dreptul de vot, li se 
aplică impozite excesive, sunt lipsiţi de raţia de pâine, li se refuză a fi primiţi în cooperative etc. 
cu scopul de a-i lipsi pe credincioşi de salariu şi de mijloace de existenţă, care ar duce la o sărăcie 
nemaipomenită între noi.

6) Li se interzice comunităţilor şi membrilor aparte a acorda ajutor material celor ce duc lipsă 
din banii adunaţi la colectă în mod benevol.

7) În mod artificial — probabil, cu scopul de a reduce nivelul cultural al membrilor comu-
nităţilor noastre — se altoieşte analfabetismul în mediul baptiştilor prin faptul că, atunci când 
baptiştii îşi înscriu copiii la şcoală, pentru dreptul de a învăţa, li se cere o plată excesivă, care 
nu corespunde nici stării materiale, nici salariului, uneori chiar li se refuză a-i înscrie pe copii 
la şcoală, iar cei înscrişi mai înainte sunt eliminaţi din şcoli atât pentru frecventarea adunărilor 
creştine împreună cu părinţii, cât şi pentru că părinţii sunt lipsiţi de dreptul de vot; la fel e alun-
gat şi tineretul baptist din instituţiile de învăţământ superior.

8) Suntem învinuiţi de sabotarea campaniilor de dare de seamă, electorale şi de aprovizionare 
cu alimente, organizate de organele Guvernului, şi că suntem în alianţă cu elementele chiabureşti 
împotriva ţăranilor săraci şi mijlocaşi cu scopul de a trece în Soviete persoane nedorite pentru 
Guvern, ca astfel să complicăm şi să împiedicăm munca organelor Sovietice de traducere în viaţă 
a măsurilor plănuite de Guvern, lucru pe care îl negăm categoric.

9) După declaraţia delegaţilor noştri la ultimul Congres Mondial de la Toronto (Canada) şi la 
Congresul Comunităţilor Ruso-ucrainene, care a avut loc la New York în iunie-iulie anul trecut, 
precum că organul respectiv al Puterii Sovietice ne-a eliberat autorizaţie de a tipări 25.000 Biblii, 
Glavlit a anulat autorizaţia, pe deasupra, a micşorat cu 90% tirajul şi volumul revistei „Баптист“, 
editată de noi, şi ne-a refuzat categoric autorizaţia de a tipări cărţile extrem de necesare pentru ser-
viciile creştine. La fel a fost redus volumul şi tirajul revistei editate la Harkov „Баптист Украины“ 
şi, prin o decizie specială, a fost închis accesul la tipărirea ei în tipografiile sovietice chiar şi în 
formă prescurtată, nu se admite deloc nici tipărirea altei literaturi religioase. Declaraţiile privind 
libertatea ediţiilor noastre au fost făcute cu scopul de a înlătura acuzaţiile aduse Guvernului nostru 
Sovietic de constrângerile pe care le exercită asupra credincioşilor privind satisfacerea necesităţilor 
spirituale. Glavlit, prin interzicerea de a tipării Bibliile în numărul indicat anterior, a pus delegaţii 
noştri într-o situaţie neplăcută de înşelători şi mincinoşi, care au comunicat informaţii ce nu cores-
pund realităţii cu privire la atitudinea Guvernului Sovietic faţă de noi. În afară de cele menţionate, 
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dată fiind imposibilitatea (din lipsa unei autorizaţii respective) de a introduce în ţară sau de a primi 
Biblii, culegeri de imnuri pe note şi fără note, de care ne folosim la adunările noastre creştine şi alte 
cărţi, situaţia creată este foarte gravă, fiind echivalentă cu interzicerea de a ne satisface necesităţile 
religioase atât pentru comunităţile noastre, cât şi pentru membri aparte.

Toate împrejurările descrise în prezenta notă-raport le putem aprecia doar ca o renunţare a Pute-
rii Sovietice la legile emise de ea care garantează „muncitorilor o reală libertate de conştiinţă“. De 
aceea cerem restabilirea libertăţii religioase în URSS, încetarea persecuţiilor şi a represiunilor din 
motive religioase atât în mod făţiş, cât şi camuflat, precum şi să li se garanteze baptiştilor dreptu-
rile omului ca şi tuturor cetăţenilor URSS, să ni se ofere posibilitatea de a ne educa copiii în afara 
şcolii în mod liber, după cum ne dictează conştiinţa, atât acasă, în familie, cât şi organizând adunări 
pentru copii, căci interzicerea lor le provoacă părinţilor o durere necontenită şi nemângâiată.

În concluzie considerăm drept o datorie a noastră să vă declarăm încă o dată că noi, baptiş-
tii ruşi, ne iubim fierbinte ţara natală, am fost şi rămânem întotdeauna fideli Puterii sovietice, 
nu suntem capabili deloc, conform învăţăturii şi concepţiilor noastre, de trădare atât a Puterii, 
cât şi a întregului popor muncitor rus, suntem gata s-o apărăm, cu preţul vieţii, de orice atentat 
din exterior, de aceea orice acuzări aduse împotriva noastră, a baptiştilor, de oriunde ar veni 
ele, de felurite încălcări de lege şi de opunere ideologică faţă de măsurile Puterii Sovietice sunt 
considerate de noi drept născociri rele şi calomnii mârşave.

ANEXE:      1) Lista parţială a celor întemniţaţi şi surghiuniţi.
2) Lista parţială a celor eliminaţi din Sindicate şi privaţi de dreptul de alegere.
3) Lista parţială a adunărilor închise şi a caselor de rugăciune confiscate.
4) Cuvântarea reprezentantului frăţietăţii baptiste din URSS P. V. Ivanov-Klâş-

nikov la cel de-al IV-lea Congres Mondial Baptist de la Toronto (Canada) 
din anul 1928, în care se conţine declaraţia privind libertatea religioasă 
deplină în URSS.

5) Telegrama către Guvernul Sovietic de la Uniunea Ruso-ucraineană a Bap-
tiştilor din America de Nord.

6) Scrisoarea Comitetului „Библейский Фонд“ („Fondul biblic“).

NOTĂ:  În listele parţiale, menţionate mai sus, ale celor întemniţaţi etc. sunt introduse numai 
cazurile care au ajuns la cunoştinţa Conducerii Uniunii Federative Baptiste din URSS.

25 ianuarie 1929
Moscova.

 Preşedintele Uniunii Federative Baptiste  N. V. Odinţov,

 Vicepreşedinţii UFB  P. I. Daţko şi P. V. Ivanov-Klâşnikov,

 membrii Consiliului  V. P. Stepanov, I. I. Miller, D. A. Pravoverov, P. E. Kaplienko,
     F. G. Patkovski, G. D. Julin, P. I. Ter-Avanesov,
 din partea Uniunii din Siberia  I. K. Kudelea,
 din partea Uniunii din Extremul Orient I. F. Sablin,
 din partea Uniunii din Ucraina  A. P. Kostiukov, A. N. Homenko, G. S. Ostapeţ,
 din partea Uniunii Transcaucaziene  D. H. Gavrilov,
 din partea Uniunii Caucazului de Nord V. I. Bobkov şi F. A. Kuziciov,
 din partea Uniunii de Nord   E. A. Klaupik,
 din partea Uniunii din Crimeea  A. V. Bondarenko,
 din partea Uniunii Volga-Kama  K. F. Kliver,
 din partea Uniunii Asia Mijlocie  V. I. Krâjanovski,
 din partea Uniunii Centrale din RSFSR M. D. Timoşenko.

ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 18, f. 7-8
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Anexa nr. 1. la nota-raport a Consiliului Uniunii Federative Baptiste din URSS

LISTA PARŢIALĂ A CELOR ÎNTEMNIŢAŢI ŞI SURGHIUNIŢI

Leningrad Au fost deportaţi pe ins. Solovki membrii Conducerii Uniunii de Nord  
şi predicatorii comunităţii de la Leningrad: 
I. N. ŞILOV, I. I. LEVART, G. I. ALEKSEEV, A. P. PETROV, 
V. V. MAMULIN şi I. V. SIROTIN.

Saratov Au fost deportaţi în raionul Verhneaia Kama prezbiterul şi predicatorii comunităţii 
baptiste de la Saratov: G. S. MOROKOV, T. V. EROFEEV şi V. I. DROZDOVICI.

Novosibirsk A fost deportat în districtul Verhneaia Kama predicatorul D. M. KUCEREAVÂH.
Vitebsk Au fost deportaţi prezbiterul şi predicatorul comunităţii de le Vitebsk: G. K. ŞEN-

GARDT în or. Tomsk şi A. M. KARPENKO în districtul Kansk, ţinutul Siberia.
Melitopol A fost deportat în districtul Kuzneţk, ţinutul Siberia, predicatorul A. I. AKIMOV.
Poloţk A fost deportat pe ins. Solovki prezbiterul comunităţii baptiste de la Poloţk  

S. I. NIKITIONOK.
Taganrog Au fost deportaţi pe ins. Solovki prezbiterul şi predicatorul comunităţii: F. O. 

AKSENTIEV şi N. A. SOBOLEV.
Harkov A fost deportat pe ins. Solovki membrul comunităţii baptiste de la Harkov: 

P. G. ALEŞKO.
St. Ţelina A fost deportat în Kazahstan prezbiterul comunităţii baptiste de la st. Ţelina, 

F. I. PODA.
căt. Ivanovski, Districtul Salsk. A fost deportat în Kazahstan prezbiterul comunităţii din căt. 

Ivanovski, A. G. BUZULUKOV.
St. Zimovniki, Districtul Salsk. A fost deportat în Kazahstan conducătorul corului comunităţii 

de la st. Zimovniki, I. P. SUHOMEASOV.
Kursk A fost deportat în districtul V.-Kama predicatorul comunităţii de la Kursk 

M. MOROZOV.
s. Seretino, gubernia Kursk. A fost deportat în districtul V.-Kama prezbiterul comunităţii din  

s. Seretino, ZAKURAKIN.
Samara Au fost deportaţi în Novosibirsk: membrul Conducerii Uniunii Volga-Kama — 

S. P. GRACIOV, prezbiterul şi predicatorul comunităţii de la Astrahan — 
E. M. FILEAŞIN şi S. F. IASÂRIN; la Kzâl-Orda — predicatorii comunităţii 
de la Samara: N. I. BONDARENKO, A. D. LADIN şi V. I. KIRIUŞKIN. 
E arestat şi urmează a fi deportat membrul Conducerii Uniunii Volga-Kama 
P. I. CEKMARIOV. 
Sunt închişi: membrii comunităţii de la Samara: P. G. FOMIN, 
V. G. ORLOV, E. I. BRAJNIKOVA, V. N. ALEKSEEVA 
şi membrul comunităţii de la Astrahan — M. A. KRASNOV.

Volsk Sunt închişi membrii comunităţii de la Volsk: A. G. OVECIKIN, 
S. P. KEVHIEV, B. A. BOROVKOV, N. A. ANTIPIN şi I. P. BIRIUKOVA.

Simferopol E închis conducătorul comunităţii de la Simferopol A. V. SMIRNOV.
Ust-Medvediţkaia Se află în închisoare evanghelistul Uniunii Volga-Kama S. A. HOHLOV.
Minsk Sunt închişi: membrii Conducerii şi evangheliştii Uniunii din Bieloru-

sia — B. S. CEBERUK, M. K. DROZD, K. IURJIŢ, D. O. POLEAKOV 
şi F. N. AKSIUCIŢ.

Harkov E închis membrul Conducerii Uniunii din Ucraina A. M. BUKREEV.
Veazma E închis prezbiterul şi membrul comunităţii de la Veazma: T. K. 

RUMEANŢEV şi G. ZAIŢEV. [...]
ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 18, f. 9-11
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(ASFR, fond 5263, inv. 2, dos. 5, f. 129)

(ASFR, fond 5263, inv. 2, dos. 5, f. 130)

4.22. Demersul Uniunii Federative baptiste din URSS către CEC din URSS  
privind autorizaţia de a se tipări în URSS 50 000 de Biblii, 24.08.’27. 
Autorizaţia emisă de Glavlit privind editarea a 10 000 Biblii, 17.08.’27 

UNIUNEA FEDERATIVĂ BAPTISTĂ DIN URSS

Către Comitetul Executiv Central
La 27 aprilie a.c. 1927 am depus cerere către Glavlit pri-

vind autorizaţia de a ni se tipări 50 000 Biblii cu subtitluri. La 
17 august a.c. Glavlit ne-a comunicat că nu e împotriva tipări-
rii a numai 10 000 de exemplare. Pentru noi un asemenea răs-
puns echivalează cu refuzul de a se tipări Biblii. Noi am indi-
cat m i n i m u m  — 50 000 ex., un număr ce cu greu ar putea 
satisface măcar parţial necesitatea frăţietăţii noastre enorme.

Consiliul Uniunii noastre, întrunit la şedinţă la 19-20 au-
gust a.c., a recunoscut că sunt necesare 100 000 ex. de Bi-
blii, luând în consideraţie necesităţile frăţietăţii noastre. În 
asemenea caz a tipări 10 000 ex. nu are sens pentru noi şi 
din cauza că tipărirea unui număr atât de mic va mări preţul 
unui exemplar.

Suntem siliţi să menţionăm că alte curente religioase au 
obţinut dreptul de a tipări Biblii într-un tiraj de 50 000 ex. 
şi chiar mai mult.

Ne adresăm CEC solicitând autorizaţia de a ni se tipării 
Biblii cu subtitluri într-un tiraj de 100 000 ex.

   Preşedinte N. Odinţov
   Secretar Ivanov-Klâşnikov

DIRECŢIA GENERALĂ
pentru

LITERATURĂ ŞI EDITURI
(„GLAVLIT“)
17/VIII/1927

Nr. 4094

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Glavlit 
nu e împotriva editării a 10 000 de Biblii.

Cartea trebuie prezentată pentru control în ordine 
obişnuită.

Şef interimar al Glavlit:  (Mordvinkin)
În locul responsabilului de Secţ. Rus.: (Grişin)
Secretarul Direcţiei:      (Uşakova)
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UNIUNEA FEDERATIVĂ
BAPTISTĂ DIN URSS

 Moscova 1, I Brestskaia, 29 Către COMITETUL EXECUTIV
 25 februarie 1929   CENTRAL DIN RUSIA
 Nr. 1563

La sfârşitul anului 1927 am obţinut autorizaţie de la Glavlit pentru tipărirea a 25 000 ex. de Biblii 
şi am început tiparul. Însă în august 1928, când tirajul Bibliei se apropia de sfârşit, iar primele foi 
fuseseră tipărite deja în număr de 25 000 ex. această autorizaţie a fost anulată şi dată o altă autori-
zaţie pentru 2 500 ex.

Ţinând seama: 1) că autorizaţia pentru 25 000 ex. a fost emisă de Glavlit ca răspuns la solicitarea 
de a se tipări 100 000 ex.; 2) că şi 25 000 ex. e un număr extrem de mic pentru a satisface necesi-
tăţile frăţietăţii noastre; 3) că tipărirea a 2 500 ex. nu ne satisface nicidecum şi nu poate fi executată 
nici din considerente materiale, ca urmare a preţului extrem de mare al unui exemplar, dat fiind un 
tiraj atât de mic; 4) că anularea autorizaţiei anterioare e, de fapt, o interzicere de a tipări Biblia —, 

Conducerea Uniunii Federative Baptiste solicită o nouă autorizaţie de tipărire a Bibliei în număr 
de 25 000 exemplare.

PREŞEDINTE: N. Odinţov
SECRETAR:   P. V. Ivanov-Klâşnikov

(ASFR, fond 5263, inv. 2, dos. 5, f. 44)

4.23. Autorizaţia precedentă, emisă de Glavlit, privind editarea Bibliilor într-un tiraj de 10 000 ex.  
a fost redusă, în anul 1928, până la 2 500 ex., iar în anul 1929 a fost anulată.

CC al PC(b)R
Examinând solicitarea de a edita în RSFSR 

biblia canonică în conformitate cu noua orto-
grafie, ajungem la următoarele concluzii. Biblia 
indicată constituie o parte integrantă a exercită-
rii necesităţilor religioase de către baptişti. Însă 
a o răspândi pe calea introducerii ei în ţară de 
peste hotare e interzis de organele respective. 
Pe de altă parte, faptul existenţei legale a sectei 
baptiste în URSS le dă dreptul, în special Sec-
ţiei de Nord a Uniunii Baptiste, care s-a adresat 
cu rugămintea de a se edita biblia menţionată, 
s-o editeze cu propriile mijloace în URSS.

Căzând de acord cu o astfel de stare a lu-
crurilor, comisia găseşte de cuviinţă să permită 
tipărirea bibliei în condiţiile puse de Secţia de 
Nord a Uniunii Baptiste (tirajul etc.) şi să se or-
done Editurii de Stat, dar cu condiţia ca denu-
mirea să lipsească complet pe copertele bibliilor.

Secretarul comisiei:  (Tucikov)
21/IX/’26
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4.24. Scrisoarea Conducerii Uniunii Ruso-Ucrainene a Baptiştilor din SUA către CEC şi CCP al URSS
din 4 august 1928 privind permisiunea pentru delegaţia din Rusia de a pleca la Toronto 

la Congresul Mondial Baptist

Către COMITETUL EXECUTIV CENTRAL
ŞI CONSILIUL COMISARILOR POPORULUI

AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE
Moscova, Kremlin

Prin prezenta, noi, Conducerea Uniunii Ruso-Ucrainene 
a Baptiştilor din Statele Unite ale Americii de Nord, consi-
derăm drept o datorie a noastră să ne exprimăm recunoştinţa 
faţă de Guvernul Sovietic pentru autorizaţia dată coreligiona-
rilor noştri de a veni la Congresul Mondial al Baptiştilor de la 
Toronto şi pentru posibilitatea de a veni şi la congresul nos-
tru Ruso-Ucrainean de la New York. Considerăm că vizitarea 
Americii de către fraţii noştri din URSS va avea rezultate fa-
vorabile în relaţiile maselor muncitoare ale ambelor Republici.

Beneficiem de posibilitatea de a ne exprima adânca satis-
facţie de autorizaţia Guvernului Sovietic pentru tipărirea în 
URSS a Bibliei, carte de o însemnătate vitală pentru frăţie-
tatea noastră.

Baptiştii ruso-ucraineni din Statele Unite, constituind pro-
letariatul muncitoresc, îşi exprimă încrederea că Guvernul So-
vietic, care a declarat hotărât principiul separării bisericii de 
stat, principiu deosebit de scump pentru noi, baptiştii, după 
fostele amestecuri permanente ale jandarmilor în viaţa noastră 
spirituală, va susţine şi în viitor acest principiu echitabil al li-
bertăţii religioase, lucru pentru care ne şi rugăm Domnului.

Preşedintele Uniunii Davidiuk  (semnătura) 
Secretarul Uniunii Boris V. Bukin (semnătura)

4 august 1928
New York
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FONDUL BIBLIC RUS

139, St. Felix Street., Brooklyn. 5 decembrie 1928
Persoane oficiale:  

D. H. Daukont, Preşedinte  
H. R. Monro, Casier  
I. V. Neprash, Secretar şi Reprezentant al fondului

   Conducerea Uniunii Federative 
   a Creştinilor Baptişti din URSS
   I Brestskaia, 29, Moscova 1, URSS

În baza corespondenţei şi a explicărilor Dvs. personale noi am aşteptat în august, şi nu mai târziu 
de septembrie, măcar câteva Biblii, care se tipăresc de Dvs. la Moscova. Aşa s-a anunţat pretutindeni. 
Cu regret, e decembrie deja, iar cărţile încă nu-s. Prin prezenta solicit informaţii asupra acestei reţineri.

Trebuie să spun sincer, că aşteaptă răspuns nu numai Comitetul Biblic, care e responsabil de 
mijloacele colectate şi transferate Dumneavoastră pentru editarea Bibliilor, ci îl aşteaptă şi mulţi 
americani. Abia m-am întors din călătoria de trei luni prin multe state ale Americii. În biserici am 
observat un mare interes faţă de autorizaţia obţinută de Dvs. pentru tipărirea Sf. Scripturi în URSS, 
dată de Puterea Sovietică, despre care aici se vorbeşte ca despre una care e ostilă faţă de religie. 
Le-am spus întotdeauna şi o spun şi acum că autorizaţia dată e sigură şi comanda se execută cu 
exactitate de tipografia sovietică.

Reţinerea începe să aibă repercusiuni, întrucât Biblia, ca dovadă a veridicităţii declaraţiilor mele, 
e aşteptată aici de mulţi. Se răspândesc felurite zvonuri. Eu, deocamdată, tac, însă din alte surse se 
răspândesc ştiri precum că autorizaţia de tipărire a fost retrasă. E puţin probabil să pot tăcea mult 
timp, deja mulţi mi se adresează cerându-mi informaţii.

Trebuie să spun sincer că n-aş vrea să dau crezare acestor zvonuri despre anularea autorizaţiei. 
Nimic nu va submina aici încrederea faţă de URSS aşa ca informaţiile despre constrângerile religi-
oase şi îndeosebi despre piedicile în ce priveşte tipărirea şi răspândirea Bibliei — aşa e psihologia 
poporului american. Trebuie să spun că aproape toţi banii, trimişi dumneavoastră pentru editarea Bi-
bliei, au fost colectaţi din sume mici, multe dintre care constituiau un dolar şi chiar mai puţin, e evi-
dent că erau de la muncitorime, care compătimesc nevoile spirituale ale patriei noastre. Retragerea 
autorizaţiei, mai ales după ce toţi banii pentru editarea Bibliei au fost transferaţi în URSS şi primiţi 
de tipografia sovietică, va produce aici, printre donatorii din Canada, Mexic şi din alte state, şi în 
genere în public, o impresie, despre care nici nu vreau să vorbesc. Am avut parte de reproşuri deja 
în repetate rânduri pentru asigurarea că autorizaţia dată de Puterea Sovietică e de nădejde. Una pot 
să spun: încrederea faţă de puterea din URSS va fi subminată atât de mult, încât chiar şi prietenilor 
ei le va fi greu să spună ceva în favoarea ei, dat fiind acest precedent.

Sper că nu se va ajunge niciodată la o asemenea situaţie. De aceea rog să mi se explice întârzi-
erea privind expedierea Bibliilor şi să se indice când le putem aştepta aici. Acest răspuns e necesar 
pentru a fi tipărit în multe organe de presă, în care mai înainte s-a comunicat despre autorizaţia 
de tipărire a Bibliilor şi despre colectarea donaţiilor.

Vă recomand să obţineţi autorizaţie de la putere pentru tipărirea Noului Testament, acesta 
va fi cel mai bun antidot pentru orice zvonuri. Despre Noul Testament am fost întrebat deja în 
repetate rânduri.

  Rămân în aşteptarea unui răspuns rapid şi favorabil
  Împuternicitul Dumneavoastră — Neprash (semnătura)

(ASFR, fond 5263, inv. 2, dos. 5, f. 57)

4.25. „Fondul Biblic Rus“ solicită informaţii asupra motivelor reţinerii editării Bibliilor
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4.26. Petiţia conducătorilor Uniunii Baptiste Centrale (UBC) privind închiderea casei de rugăciune 
a bisericii de la Moscova (26 aprilie 1926)

Către  COMITETUL EXECUTIV CENTRAL DIN RSFSR

privind închiderea casei de rugăciune a comunităţii 
a III-a baptiste de la Moscova de pe str. Peatniţkaia, 
str-la Cernigovski, biserica „Făcătorul de minuni de 
la Cernigov“

În completare la cererea din 28/XI nr. 1568 (K 64762) Comitetul executiv 
al Uniunii Baptiste Centrale, prin prezenta, atrage atenţia CECR asupra faptului 
că la momentul de faţă comunităţile baptiste de la Moscova au rămas, din anumite 
motive, fără localurile în care ţineau adunări de rugăciune. Drept urmare, prin 
confiscarea de la baptişti a bisericii „Făcătorului de minuni de la Cernigov“, celor 
trei comunităţi baptiste de la Moscova nu le mai rămâne niciun local pentru exer-
citarea serviciilor religioase.

Astfel I comunitate baptistă de la Moscova a rămas fără localurile sale de pe 
str. Şkolnaia şi de pe Korovii Brod şi la momentul de faţă caută să obţină legali-
zarea unui nou local. Localul celei de-a doua comunităţi baptiste de la Moscova 
(nelocuibil, cu destinaţie comercială) — Petrovskie vorota, nr. 30/7, care fusese 
arendat la cea mai mare taxă de la Asociaţia proprietarilor de locuinţe (cu permi-
siunea Direcţiei de administrare a bunurilor imobiliare din or. Moscova) şi unde 
comunitatea şi-a ţinut adunările timp de 8 ani, a fost confiscat prin constrângere, 
anulându-se contractul, pentru nevoile statului.

Localul de pe str. I Brestskaia nr. 29 e destinat pentru locuit, condiţiile de aco-
lo nu permit a se ţine în el adunări, iar alte localuri, în care se ţineau cursuri ale 
predicatorilor (desfiinţate acum din o serie de motive juridice), după toate datele 
nu mai pot rămâne la dispoziţia Conducerii Uniunii Federative Baptiste, în persoa-
na acelor reprezentanţi, pe numele cărora a fost încheiat contractul de subarendă 
cu arendaşul acestui local.

În felul acesta, ca local vremelnic, în care baptiştii ar putea să-şi ţină adunările 
religioase (măcar şi ca local comun, în care să-şi oficieze serviciile divine şi alte 
culte) până ce comunităţile vor căpăta localuri în sectoarele lor de activitate, rămâ-
ne totuşi a fi biserica „Făcătorul de minuni de la Cernigov“. Dar şi ea, prin decizia 
sovietului orăşenesc Moscova, destinată a fi utilizată în scopuri cultural-educative, 
lucru care, după cum speră Comitetul executiv al UBC, nu se va realiza, deoarece 
sovietul orăşenesc Moscova şi-a emis decizia cu condiţia că baptiştii au alte loca-
luri în care să-şi poată ţine adunările religioase. Asemenea localuri ei însă nu au.

Comitetul executiv al UBC: (semnătura) 
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Către COMITETUL EXECUTIV CENTRAL DIN RSFSR

În legătură cu închiderea casei de rugăciune a comunităţii 
a III-a baptiste de la Moscova de pe str. Peatniţkaia, str-la 
Cernigovski, biserica „Făcătorul de minuni de la Cernigov“.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Comunitatea a III-a baptistă de la Moscova intră în componenţa Uniunii Baptiste Centrale, înfiin-
ţată în anul 1927, a cărei divergenţă ideologică cu Uniunea Federativă Baptistă constă în recunoaşte-
rea de către Uniunea Baptistă Centrală a principiilor orânduirii socialiste la congresul său constituant 
prin o declaraţie specială (copia e anexată).

Comunitatea a III-a baptistă de la Moscova, înfiinţată în anul 1918 prin separarea de prima co-
munitate baptistă de la Moscova (care acum nu face parte din Uniunea Baptistă Centrală şi a cărei 
conducere o constituie în prezent Conducerea Uniunii Federative Baptiste) are acum 250 de membri 
maturi activi, care ţin toţi fără excepţii, după cum dovedeşte lista anexată (deşi nu e deplină), de 
clasa muncitoare şi nu are în componenţa sa nici chiar membri care să provină din clasa burgheză. 
Persoanele care sunt în fruntea comunităţii, şi anume: 1. Predicatorul Stepin Dmitri Pavlovici, fost 
membru al partidului bolşevic din anul 1903 până în 1907, unul din fondatorii sindicatelor mun-
citorilor din industria alimentară, încă pe timpul ţarist, actualmente lucrează vânzător în sectorul 
Sok. în Asociaţia de consum. 2. Preşedintele Consiliului — Kalacev E. P. — meseriaş; şi alţii, care 
constituie organul de conducere al comunităţii, aparţin de asemenea clasei muncitoare.

Comunitatea are în folosinţă localul din anul 1924 conform contractului încheiat cu Secţia ad-
ministrativă a Sovietului orăşenesc Moscova, totodată ea a cheltuit pentru reparaţie mai bine de 
4000 ruble şi cheltuieşte lunar pentru întreţinerea localului circa 250 ruble.

Lipsa elementelor burgheze în componenţa comunităţii e o dovadă convingătoare că în bise-
rică nu se adună persoane care să se ţină de religie şi să o susţină dintr-o pungă doldora pentru 
a forma o opoziţie legală faţă de Puterea Sovietică [...]

Nu corespunde adevărului afirmaţia că baptiştii au trei case de rugăciune, prin care, după cum se 
propune, ar putea să se împrăştie membrii comunităţii lichidate. Localurile arendate de prima şi de 
a II-a comunitate de la Moscova nu sunt destinate pentru scopuri de cult şi acum prima comunitate 
de la Moscova e în pragul pierderii ultimului său local.

Toate cele expuse mai sus dau temeiul Comitetului executiv central al Uniunii Baptiste să susţină 
demersul comunităţii a III-a baptiste de la Moscova pentru a lăsa biserica „Făcătorul de minuni de 
la Cernigov“ la dispoziţia comunităţii a III-a baptiste de la Moscova.

3 iunie 1929 
(ASFR, fond 1235, inv. 74, dos. 2692, f. 20-22)

4.27. Petiţiile comunităţii a III-a de la Moscova în legătură cu confiscarea localului de rugăciune 
(3 iunie 1929)

Către prezidiul consiliului orăşenesc de la Moscova

Prezidiul CECR a luat notă de hotărârea dumneavoastră din 9.11 a.c. (proces-verbal nr. 85) pri-
vind închiderea casei de rugăciune a comunităţii a III-a baptiste de la Moscova de pe str. Peatniţkaia, 
str-la Cernigovski din or. Moscova.

Prezidiul CECR n-a satisfăcut rugămintea credincioşilor privind reexaminarea problemei, lucru 
pe care dvs. îl veţi aduce la cunoştinţa grupului de credincioşi interesaţi.

Cele expuse le aduc la cunoştinţa dvs. din ordinul Prezidiului CECR.

Membrul Prezidiului CECR (P. Smidovici)
(ASFR, fond 1235, inv. 74, dos. 2698, f. 9)
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DOCUMENTE
ale Uniunii Creştine Evanghelice din Rusia

(anii 1921-1929)

La începutul anilor ’20 conducerile ambelor uniuni puneau de acord cu Secţia administrativă a NKVD 
şi cu Secţia secretă a GPU toate chestiunile de slujire în biserică pe plan unional. Cu regret, în programele 
congreselor bisericeşti se includeau probleme sociale, politice şi militare.

NKVD or. Moscova
În comunităţile ce aparţin Uniunii Creştine Evanghelice din Rusia s-au acumulat o mulţime de 

probleme din diverse sfere ale vieţii lor spirituale, ele necesită convocarea congresului panrus pentru 
a le dezbate şi a le soluţiona în mod colectiv.

Secţia Justiţiei de la Petrograd ne-a avizat că nu poate să ne permită convocarea congresului 
panrus şi că trebuie să ne adresăm cu această rugăminte către puterea centrală.

Din această cauză ne adresăm către Comisariatul Poporului pentru Justiţie cu rugămintea de 
a ne permite să convocăm congresul panrus al creştinilor evanghelici în or. Petrograd de pe data de 
12 până pe 20 iunie anul curent 1921.

Congresul va dezbate probleme conform programului anexat.
Se intenţionează să participe la congres circa 200 de reprezentanţi.
Şedinţele congresului vor avea loc în localul de pe str. B. Koniuşennaia, nr. 25.
Întrucât a rămas puţin timp, rugăm să ni se dea permisiune pe cât e posibil mai urgent.
Vă rugăm cu adâncă supunere să ne comunicaţi hotărârile ulterioare pe adresa:
Uniunea Creştină Evanghelică din Rusia, or. Petrograd, str. Malaia Koniuşennaia, nr. 3, ap. 42

Consiliul Uniunii Creştinilor
Evanghelici din Rusia

16 aprilie 1921  (ASFR, fond 393, inv. 27, dos. 1390, f. 34)

Către SECŢIA de CONDUCERE 
GUBERNIALĂ PETROGRAD
Subsecţia administrativă

21 mai 1921, nr. 9202
Uniunea Creştinilor Evanghelici Baptişti a făcut demers către NKVD privind permisiunea pentru 

convocarea congresului panrus la Petrograd la 12 iunie, precum şi privind ordinul şi emiterea unor per-
mise corespunzătoare pentru călătorie pe căile ferate ale republicii. Având în vedere supraîncărcarea 
transportului, Secţia administrativă a NKVD găseşte imposibil a da, în lunile apropiate, un ordin de 
emitere a permiselor pentru delegaţii care vor merge la congres, cu atât mai mult că nu cunoaşte numărul 
delegaţilor baptişti.

Totodată, vi se atrage atenţia asupra ordinii de zi a congresului, şi anume punerea în dezba-
tere a „chestiunilor cetăţeneşti“, care nu intră în competenţa unui asemenea congres, el ar putea 
dezbate numai probleme pur gospodăreşti şi religioase.

ŞEFUL SECŢ. ADM., MEMBRUL COLEGIULUI (semnătura)
Şeful Subsecţiei bisericeşti    (semnătura)
Şeful Cancelariei generale    (semnătura)

(ASFR, fond 393, inv. 27, dos. 1390, f. 33)

5.1. Petiţia UCER, în care se solicită permisiunea de a convoca congresul panrus al CE în oraşul 
Petrograd de la 12 până la 20 iunie 1921 şi avizul dat de Secţia administrativă a NKVD
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1. Raportul Consiliului Uniunii Creştine Evanghelice din Rusia.
2. Lucrarea de evanghelizare (misiunea):

1) raport din comunităţi;
2) alegerea evangheliştilor;
3) despre mijloacele pentru misiune;
4) predicarea Evangheliei printre popoarele aborigene din Siberia, care profesea-

ză alte credinţe, precum şi predicarea în străinătate etc.
3. Educaţia spirituală a comunităţilor:

a) independenţa comunităţilor,
b) atitudinea faţă de Consiliul Unional,
c) menţinerea vieţii duhovniceşti la înălţimea cuvenită etc.

4. Tiparul.
5. Învăţământul: institutul biblic, cursurile, şcolile etc.
6. Binefacerea creştină (azilurile etc.).
7. Tineretul (cercurile de tineri, Uniunea lor, organul de presă al tineretului, misiunea de stradă etc.).
8. Educaţia duhovnicească a copiilor (şcolile duminicale şi asociaţiile lor, tipăriturile pentru copii etc.).
9. Problema îmbunătăţirii sociale şi materiale (toate comunele: Sigor, comunele de muncă, coope-

rativele, asociaţiile de producţie etc.).
10. Muzica şi cântarea duhovnicească (cursurile spiritual-muzicale şi ale dirijorilor, ale coriştilor, 

ale orchestranţilor, editarea îndrumarelor ş.a.).
11. Mijloacele financiare, casa, contabilitatea etc.
12. Despre Uniuni şi Congrese: locale, districtuale şi regionale şi despre raporturile lor cu UCER 

şi cu congresul unional.
13. Relaţiile reciproce dintre comunităţi: despre crearea comunităţilor vremelnice sau permanente, 

a consiliilor comune a comunităţilor dintr-o localitate după exemplul Consiliului comun de la Petro-
grad.

14. Problemele civile:
1) Decretul despre separarea bisericii de stat şi libertatea conştiinţei în provincii, 
drepturile comunităţilor religioase, fondurile lor băneşti etc.
2) scutirea de serviciul militar etc.

E necesar ca toate punctele programului să fie puse în dezbatere în comunităţi, ca reprezentanţii 
lor să vină la Congres cu propuneri gata formulate. Cu cât mai multe propuneri vor fi, cu atât con-
gresul va fi mai rodnic.

15. Probleme politice nu vor fi puse în dezbatere.

CONSILIUL UNIUNII CREŞTINE EVANGHELICE DIN RUSIA
16 aprilie 1921

(ASFR, fond 393, inv. 27, dos. 1390, f. 35)

5.2. Programul Congresului panrus al creştinilor evanghelici din or. Petrograd  
(12-20 iulie anul 1921), transmis pentru confirmare la NKVD al URSS
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„O VOCE DIN RĂSĂRIT“

De la Consiliul Suprem al Bisericii Evanghelice Populare Libere
(Uniunea Creştină Evanghelică din Rusia)

„Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor  
Duhul...“  (Apoc. 2: 7).

Ultimii şapte ani sunt marcaţi prin mari războaie în istoria omenirii, prin lupte interne, molime, foa-
mete, cutremure de pământ şi perturbări nemaiauzite în toate sferele vieţii. 

Au luptat monstruos de sângeros între ele nu triburi barbare, ci popoare civilizate, care se numeau 
creştine. Mai mult decât atât, în acest masacru fără precedent au fost implicate toate bisericile şi cul-
tele creştine, care încuviinţează războiul sau care consideră admisibilă participarea la el a persoanelor 
ce profesează creştinismul. Aceste biserici, în persoana preoţimii, au binecuvântat vărsarea de sânge şi 
fratricidul.

Clerul ortodox a binecuvântat armata rusească, clerul anglican — armata britanică, clerul luteran — pe 
cea germană, clerul catolic — armata franceză etc.

E destul să punem întrebarea: „Există oare ceva comun între această practică de omucidere a popoa-
relor creştine şi învăţătura lui Hristos — învăţătură a iubirii, a păcii şi a bunăvoinţei?“ şi vom înţelege 
imediat contradicţia stringentă dintre numele creştinesc al acestor popoare şi esenţa lor reală.

 Dacă ar veni Hristos, care ne-a învăţat să-i iubim pe vrăjmaşi şi să ne rugăm pentru ei, ce le-ar spu-
ne? Cuvântul Lui ar fi destul de aspru: „Nu vă cunosc“.

Dezastrele vremii din urmă constituie nu numai falimentul culturii europene, ci, în primul rând, fali-
mentul creştinismului cu spirit practic şi al aşa-numitelor biserici creştine.

Nu e de mirare că avem ca rezultat diverse forme de necredinţă, scăderea nivelului moral, triumful 
fiarei în om etc.

Există părerea cum că această contradicţie zguduitoare dintre practica bisericilor creştine şi învăţătura 
lui Hristos pe care o mărturisesc ele este un indiciu al stării de faliment al creştinismului şi al lipsei de 
putere a Evangheliei. Dar aşa să fie oare? Nicidecum.

Evanghelia conţine, ca şi mai înainte, măreţele idealuri ale vieţii morale ale omului şi ale perfecţiunii 
lui. Până în prezent ea are puterea de a renaşte sufletul omenesc. Şi, ca şi mai înainte, din ea se revarsă 
lumina strălucitoare a iubirii şi păcii. Ca şi mai înainte, din ea răsună chemarea la desăvârşirea infinită 
şi, ca şi mai înainte, oamenii, însufleţiţi de ea, capătă putere de a săvârşi fapte eroice, de sacrificiu în 
numele omenirii ce suferă.

A fost destul ca oamenii să introducă unele obiecte şi practici suplimentare ale vieţii, ca lumina Evan-
gheliei să înceteze a atinge masele populare. Şi nu soarele Evangheliei e vinovat, ci înseşi bisericile şi 
curentele religioase, care s-au împodobit cu perdelele adaosurilor şi ale născocirilor.

Din această cauză Duhul lui Dumnezeu începe să-Şi înalţe glasul şi să cheme bisericile creştine să-şi 
vină în fire, să-şi recunoască vinovăţia de toate aceste nenorociri şi incapacitatea de a influenţa în măsura 
cuvenită asupra omenirii.

Născută în condiţiile prigoanelor şi persecuţiilor din timpul regimului ţarist şi călită în furtuni-
le revoluţiei fără precedent, biserica evanghelică populară liberă din Rusia n-a participat la lupta 
sângeroasă din ultimul timp. Membrii ei au declarat cu abnegaţie că nu doresc să ia parte în mod 
direct sau indirect la acţiunile militare. 

Mulţi au suferit din această cauză şi nu puţini şi-au dat viaţa rămânând devotaţi poruncilor 
Învăţătorului lor.

Această biserică, prin mila lui Dumnezeu, n-a lăsat nicio urmă de compromise (lucru prin care se 
deosebeşte de bisericile istorice slăbite de numeroase compromisuri), şi, de fapt, ea este o biserică creştină 
primară restabilită. Timp de jumătate de secol ea a semănat în popor seminţele Evangheliei curate, s-a 
rugat pentru trezirea poporului şi Dumnezeu a găsit cu cale să încununeze munca ei cu un mare succes.

5.3. Apelul UCER către toate comunităţile creştine şi curentele religioase 
din Rusia şi de pe tot globul pământesc (15 septembrie 1922)
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În prezent în mediul bisericii ortodoxe s-a început mişcarea numită Biserica Vie, care la momentul 
dat s-a scindat în câteva grupuri.

Această mişcare marchează începutul reformei.
Biserica evanghelică s-a adresat către reprezentanţii noii organizaţii ortodoxe cu o epistolă, în care 

o cheamă la o reformă cardinală pe bazele creştinismului primar autentic.
Dar, întrucât are nevoie de reformă nu numai biserica ortodoxă, ci şi toate celelalte, Biserica Evanghe-

lică îşi lărgeşte apelul şi către biserica ortodoxă veche, şi către toată lumea creştină.
Biserica Evanghelică din Rusia conştientizează clar cauza decăderii bisericilor creştine din întreaga 

lume şi simte îndemnul de a se adresa către ele cu un cuvânt frăţesc.
NU SE POATE SĂ MAI TRĂIM AŞA!
Trebuie să conştientizăm caracterul fatal al situaţiei şi să găsim ieşire din ea. EXISTĂ IEŞIRE DIN 

ACEASTĂ STARE. Căci, chiar dacă bisericile creştine au slăbit, totuşi Hristos şi învăţătura Lui, rămân 
vii, căci El, după cum ştim, ESTE ACELAŞI IERI ŞI AZI, ŞI ÎN VECI.

Frumuseţea dătătoare de viaţă a Evangheliei nu şi-a pierdut nicidecum strălucirea din cauza fărădelegii 
conducătorilor religioşi ai diferitelor culte. Ea are destulă putere pentru a îndepărta toate bolile oricăror 
grupuri ale urmaşilor Lui şi pentru a le îndrepta activitatea pe făgaşul slujirii rodnice omenirii.

Şi atunci ce trebuie pentru ca, în cele din urmă, bisericile creştine să devină cu adevărat Creştine şi 
să-şi îndeplinească menirea?

Trebuie să-şi schimbe radical atitudinea faţă de Evanghelie, să înlăture din sfera acestor relaţii tot ce 
nu e corect.

Aceste incorectitudini s-au manifestat în următoarele:
1) Toate bisericile şi curentele creştine nu s-au limitat la Biblie şi la Evanghelia curată, ci au adăugat 

la Cuvântul lui Dumnezeu tradiţii create în veacurile ulterioare.
Cea mai mare vină o au, în această privinţă, bisericile care, în exterior, îşi trag originea de la vre-

murile apostolilor. În o măsură mai mică sunt vinovate bisericile ce au luat naştere în epoca reformei din 
evul mediu. Dar şi ele au umbrit adevărul evanghelic. Unele grupuri creştine mici s-au apropiat mult de 
Evanghelie, însă n-au reuşit să se elibereze cu desăvârşire de aceste adaosuri.

2) Unele grupuri au lăsat la o parte, după bunul plac, Evanghelia substituind-o cu alte învăţături stranii, 
dându-se drept comunităţi creştine.

3) Unele biserici şi grupuri sunt vinovate că au dat o importanţă primordială adevărurilor secundare 
şi invers.

4) Unele sunt vinovate că au dat o însemnătate mai mare Vechiului Testament decât Noului şi, ca 
rezultat, L-au înlocuit pe Hristos cu Moise.

5) Unele sunt vinovate că n-au putut stabili un echilibru dintre raţionalismul ştiinţei şi misticismul religios.
6) Multe sunt vinovate că au introdus politica în sfera vieţii duhovniceşti.
7) Toate bisericile sunt vinovate că, mărturisind învăţătura lui Hristos, n-au realizat-o în practică şi au 

făcut ceea ce nu trebuia să facă, şi n-au făcut ceea ce trebuia să facă etc.
A SOSIT CEASUL SĂ NE TREZIM, ÎN SFÂRŞIT, DIN SOMN (Rom. 13: 11).
A venit timpul să restabilim relaţiile corecte ale tuturor bisericilor şi comunităţilor cu izvorul primar. 

Trebuie să-I dăm locul cuvenit lui Hristos şi Evangheliei în Biserica noastră.
E NEVOIE DE O REFORMĂ MONDIALĂ.
Lozinca acestei reforme trebuie să fie: ÎNAPOI LA HRISTOS, ÎNAPOI LA EVANGHELIE, ÎNAPOI 

LA CREŞTINISMUL PRIMAR. Pentru fiece biserică şi curent religios aparte reforma mondială trebuie 
să se manifeste în: 

1) înlăturarea oricăror adaosuri la Evanghelie, a oricăror tradiţii omeneşti şi a tot ce e legat de ele, 
şi anume: să se înlăture orice alt mijlocitor, în afară de Hristos, între Dumnezeu şi om; orice pretenţii 
ale unor persoane şi grupuri aparte la drepturile de monopol privind harul Duhului Sfânt; orice limitare 
a drepturilor bisericii, ca o comunitate de credincioşi etc.

2) întoarcerea la Evanghelie a celor la care ea a fost substituită cu altceva.
3) Restabilirea importanţei adevărurilor primordiale şi fundamentale ale Evangheliei şi restabilirea la 

locul lor a adevărurilor secundare.
4) Punerea pe primul loc a adevărurilor Noului Testament şi înlăturarea oricărei influenţe excesive 

a Vechiului Testament.
5) Concordanţa corespunzătoare dintre cerinţele credinţei şi ale ştiinţei.
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6) Înlăturarea oricărei politici şi a influenţei capitalului asupra vieţii duhovniceşti a bisericii.
7) Înlăturarea din practica tuturor bisericilor a tot ce nu corespunde Evangheliei etc.
În sens pozitiv reforma mondială trebuie să se manifeste în următoarele:
1) Reorganizarea bisericilor după modelul celor creştine primare, adică rezidirea bisericilor pe princi-

piul „pietrelor vii“, din cei care au crezut în mod conştient, adică din suflete pocăite, întoarse la Domnul, 
născute din nou, care trăiesc în conformitate cu credinţa lor.

2) Potrivit acestor condiţii, biserica trebuie să aibă o primire strictă în rândurile ei, precum şi o mustra-
re cuvenită a celor ce cad în păcat: corectarea celor ce se pocăiesc şi eliminarea celor care rămân în păcat.

3) Egalitatea tuturor membrilor bisericii şi un vot egal pentru toate adunările de lucru bisericeşti.
4) Atenţia deosebită faţă de problemele vieţii sociale şi, în lumina exemplului bisericii apostolice (Fapt. 

2, 44), înlăturarea tuturor neechităţilor sociale.
5) Traducerea perseverentă în viaţa omenirii a învăţăturii lui Hristos despre dragoste, înlăturarea par-

ticipării membrilor bisericii la războaie şi la orice acte de violenţă.
6) Dezvoltarea vieţii duhovniceşti în toţi membrii bisericilor pe calea studierii Cuvântului lui Dum-

nezeu, pe calea înlăturării oricăror învăţături despre acţiunea limitată a Duhului Sfânt şi necesitatea fie-
cărui suflet de a fi călăuzit de El (Rom. 8: 14) şi de a fi plin de El (Efes. 5: 18).

7) Educarea duhovnicească a tineretului şi a copiilor în duhul Evangheliei curate.
8) Dezvoltarea spiritului toleranţei universale şi a bunăvoinţei între biserici şi tendinţa neabătută spre 

unitatea tuturor bisericilor sub numele „BISERICA UNIVERSALĂ PRIMARĂ“.
Iar pentru aceasta e necesar ca:
1) În primul rând, toate bisericile şi curentele creştine să-şi reexamineze trecutul şi prezentul, să con-

ştientizeze în ce anume s-a manifestat, în fiecare caz aparte, atitudinea lor greşită faţă de Evanghelie şi să 
se pocăiască înaintea lui Dumnezeu în o formă solemnă, pentru care să fie fixat un timp anumit.

2) Întrucât pocăinţa trebuie să aibă roade vrednice, îndată după ea fiecare biserică şi curent religios 
trebuie să aleagă din mijlocul ei persoanele cu cea mai mare autoritate pentru reexaminarea problemei şi 
elaborarea măsurilor de reformare în ea cu numele „Consiliul Reformei“ sau „Consiliul Trezirii“ etc. Acest 
Consiliu trebuie să-şi îndeplinească lucrările în condiţii de rugăciuni adânci şi studiere a Cuvântului lui 
Dumnezeu.

3) Aceste Consilii şi toţi conducătorii trebuie să pregătească toţi membrii din bisericile lor pentru re-
formă şi să nu zăbovească a o realiza...

E de dorit ca aceste consilii să comunice despre înfiinţarea şi munca lor Consiliului Suprem al Bisericii 
Populare Evanghelice Libere pe adresa: Ivan Stepanovici Prohanov, Petrograd, str. Malaia Koniuşennaia, 3. 
Aceste comunicări sunt necesare pentru elaborarea măsurilor ulterioare şi pentru dezvoltarea cauzei refor-
mei mondiale.

După caracterul reformei adevărate a lui Hristos, ea trebuie să se înceapă, să se realizeze şi să se sfâr-
şească în pace. Metoda ei să fie exclusiv metoda convingerii, a apelurilor paşnice şi a colaborării benevole. 
Ea nu trebuie să fie însoţită de perturbări furtunoase. Dumnezeu nu este în furtună, nici în foc, nici în 
cutremure de pământ, ci într-un susur blând (1 Împ. 19: 11-13).

Pentru elucidarea începutului muncii comune Consiliul Suprem al UCER fixează o zi de rugăciune, 
23 august (stil nou) 1923.

Rugăm bisericile care vor dori să se ataşeze la această mişcare să ne comunice.
AŞADAR, CINE ARE URECHI DE AUZIT, SĂ ASCULTE CE ZICE BISERICILOR DUHUL.
CONSILIUL SUPREM AL BISERICII EVANGHELICE LIBERE:

  Preşedinte   —  I. S. Prohanov
  Membri ai Consiliului  —  G. Matveev
      V. Bâkov
      S. Alekseev
      A. Karev
      V. Dubrovski
  Secretar:    P. Kapalâghin.

(Adoptat de Plenara panrusă a Consiliului Suprem al UCER la 15 septembrie 1922)
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5.4. Petiţia creştinilor „duhoborî“ şi a protestanţilor care locuiesc în Canada, 
cu cererea de a-l eliberarea de sub arest pe I. S. Prohanov (12 iunie 1923)

Răspunsul lui P. Smidovici către secretariatul CC al PC(b)R cu privire la I. S. Prohanov (25 octombrie 1923)

Subsemnaţii, sectanţii ruşi care locuiesc în America, ne adresăm prin Dumneavoastră către Con-
siliul Comisarilor Poporului cu următoarea rugăminte:

Prietenul nostru, membrul de frunte al Creştinilor Evanghelici, Ivan Stepanovici PROHANOV, 
a fost arestat la Petrograd din motive religioase în aprilie a.c., iar noi auzim că în Rusia e libertate 
religioasă şi unii dintre noi încep să se întoarcă în patrie, iar ceilalţi aşteaptă ocazia de a-şi vinde 
gospodăriile şi apoi să pornim cu toţii, o armată de 25 de mii, înarmaţi cu cunoştinţe şi cu unelte 
agricole. Dar în ultimul timp la noi ajung veşti neîmbucurătoare: în Rusia încep arestările pentru 
credinţă a membrilor diferitelor curente religioase... 

Dacă în Rusia nu e o libertate deplină a religiei, atunci noi, cu durere, vom prefera mai bine 
străinătatea, decât închisoarea şi surghiunul în Rusia. Aşteptăm de la dumneavoastră un răspuns îm-
bucurător la rugăminţile noastre. Rămânem în dragostea Domnului faţă de patria noastră şi suntem 
gata să muncim din nou cu abnegaţie la zidirea noii Rusii.

Binevoiţi să răspundeţi pe adresa: Comitetul de Interpelare.
(ASR ISP, fond 17, inv. 84, dos. 570, f. 2)

SECRET
[...] Ivan Stepanovici PROHANOV, reprezentantul Consiliului Suprem al Bisericii Evanghelice Po-

pulare Libere, a fost arestat la 5 aprilie a.c. la Moscova din ordinul Secţiei Operative-secrete a Direcţiei 
Politice de Stat, în legătură cu intensificarea agitaţiei din partea evangheliştilor în ce priveşte refuzul 
de a servi în Armata Roşie. În special Prohanov a semnat apelul „O voce din Răsărit“ către toate bi-
sericile şi cultele creştine din Rusia şi de pe tot globul pământesc. În acest apel, printre altele, e scris:

„Născută în condiţiile prigoanelor şi persecuţiilor din timpul regimului ţarist şi călită în furtunile 
revoluţiei fără precedent, biserica evanghelică populară liberă din Rusia n-a participat la lupta sânge-
roasă din ultimul timp. Membrii ei au declarat cu abnegaţie că nu doresc să ia parte în mod direct 
sau indirect la acţiunile militare.

Mulţi au suferit pentru aceasta şi nu puţini şi-au dat viaţa rămânând devotaţi poruncilor Învăţătorului“.
Cele spuse, în primul rând, nu corespund realităţii, iar în al doilea rând, servesc drept un apel, 

o chemare către toate bisericile creştine din Rusia să refuze a participa la orice „luptă sângeroasă“.
Arestarea lui PROHANOV a dus la tratative îndelungate cu mulţi evanghelişti influenţi. Drept 

rezultat a avut loc o schimbare radicală în mediul lor. 
Sovietul Suprem al Evangheliştilor în frunte cu PROHANOV a semnat şi a publicat 

un nou apel, în care, printre altele, este scris:
„Îi chemăm pe toţi fraţii noştri să muncească sincer şi fără obiecţii în toate institu-

ţiile Sovietice — militare şi civile — ale Republicii, precum şi să-şi facă serviciul militar 
în Armata Roşie şi să nu-l refuze; să se supună tuturor dispoziţiilor Puterii sovietice şi 
astfel să contribuie la consolidarea ei în mijlocul tuturor pericolelor care pot veni de la 
toate puterile ostile ce o înconjoară, oricum s-ar numi ele. Nu e nevoie să-i convingem 
îndelung pe fraţii noştri de necesitatea de a se supune Puterii sovietice cu cel mai mare 
devotament, căci aşa ne învaţă şi Cuvântul lui Dumnezeu (Rom. 13: 1-5)“.

Ca rezultat, PROHANOV a fost pus în libertate (în luna iunie). PROHANOV a plecat la congresul 
mondial al evanghelicilor baptişti de la Stockholm (23-27 iulie) în fruntea unei delegaţii din 16 per-
soane. Aici ei au trasat, în mod consecvent, o nouă linie, insistând să fie arborat în sala Congresului 
printre alte drapele şi drapelul nostru roşu. La Congresul evangheliştilor, care a avut loc a doua oară 
la Piter [Petrograd — Nota trad.], această linie a fost trasată de marea majoritate.

Membru al CAR pe lângă CC al PC(b)R        (P. SMIDOVICI)
25 octombrie 1923 (ASR ISP, fond 17, inv. 84, dos. 570, f. 5-6).
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Congresul al IX-lea unional al Creştinilor Evanghelici şi-a desfăşurat lucrările în Biserica Re-
formată sub conducerea lui I. S. Prohanov. La deschiderea congresului au fost prezente 7 coruri ale 
comunităţii de la Petrograd a creştinilor evanghelici. Congresului a binevoit să expedieze o TELE-
GRAMĂ DE SALUT CĂTRE GUVERNUL SOVIETIC. [...]

5 septembrie (miercuri). Şedinţa se deschide cu rugăciune şi cu cântarea imnului: „Отчизна моя 
в небесах“ (O, cerule, patria mea...“). La propunerea lui I. S. Prohanov am început dezbaterea pro-
blemei privind atitudinea creştinilor evanghelici faţă de Puterea Sovietică şi faţă de serviciul militar 
în legătură cu Apelul semnat de fraţii: F. S. Saveliev, A. L. Andreev, V. T. Pelevin şi I. S. Prohanov, 
publicat în ziarul „Izvestia VŢIK“, nr. 180 din 12.08.1923.

A fost audiat: a) textul Epistolei; b) explicările celor patru fraţi care au semnat-o. Apoi s-a trecut la schim-
bul de păreri, totodată au vorbit în baza Cuvântului lui Dumnezeu fraţii V. A. Svetlicinâi şi I. V. Karghel.

par. 11. REZOLUŢIA CU PRIVIRE LA EPISTOLĂ
Audiind opiniile a 46 de delegaţi şi cuvântul de încheiere al lui I. S. Prohanov, care a completat 

şi a clarificat tot ce a fost expus de fraţi mai înainte, Congresul, după dezbateri îndelungate şi după 
rugăciune, prin majoritatea voturilor (205 — pentru, 33 — s-au abţinut, 20 — contra) a adoptat ur-
mătoarea hotărâre:

„Audiind rapoartele cu privire la atitudinea Creştinilor Evanghelici faţă de Stat şi faţă de serviciul 
militar şi supunându-le dezbaterilor din toate punctele de vedere, cel de-al IX-lea CONGRES UNIONAL 
AL CREŞTINILOR EVANGHELICI CONFIRMĂ JUSTEŢEA MĂRTURISIRII NOASTRE DE CREDIN-
ŢĂ, care stabileşte pentru fiece creştin evanghelic necesitatea de a avea o atitudine sinceră faţă de 
puterea existentă şi care recunoaşte serviciul militar drept datorie, la fel ca impozitele. DE ACEEA 
CONGRESUL SE ALĂTURĂ LA EPISTOLA semnată de cei patru fraţi: F. Saveliev, A. Andreev, V. Pe-
levin şi I. S. Prohanov şi decide:

1) a avea o atitudine sinceră faţă de Puterea Sovietică şi a o susţine multilateral pe baza Cu-
vântului lui Dumnezeu: „nu numai de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului“ (Rom. 13: 1-5);

2) e inadmisibilă agitaţia împotriva serviciului militar şi împotriva achitării impozitelor, căci aceste 
acţiuni sunt în contradicţie cu Cuvântul lui Dumnezeu (Rom. 13: 5-7) şi de aceea Congresul le condamnă;

3) atitudinea Congresului faţă de toate puterile vrăjmaşe, care duc lupta împotriva Puterii So-
vietice, şi faţă de emigraţia noastră capitalistă şi monarhică, faţă de toţi care tind spre îmbogăţire 
şi spre exploatarea poporului — este negativă (Luc. 12: 15; 1 Tim. 6: 10, 17);

4) cu privire la binefacere şi ajutorarea celor nevoiaşi Congresul a hotărât că trebuie acordat 
ajutor nu numai celor de o credinţă cu noi, ci şi celorlalţi (Rom. 12: 20);

5) să se recunoască serviciul militar în Rusia Sovietică drept prestaţie, adică drept o datorie 
pentru Creştinii Evanghelici; iar fiecare creştin evanghelic să-şi facă serviciul potrivit convingerilor 
sale, în conformitate cu legile în vigoare ale Republicii Sovietice“.

(Procesele-verbale ale Congresului al IX-lea Unional al CE, ed. Petrograd, 1923, pp. 13-14)

Preşedintele congresului — M. A. Orlov. La congres au venit 202 delegaţi cu drept de vot deli-
berativ şi 38 de oaspeţi cu drept de vot consultativ. 16 octombrie.

IV. Atitudinea faţă de Autorităţi şi faţă de serviciul militar.
În ceea ce priveşte atitudinea faţă de Puterea Sovietică şi faţă de serviciul militar Congresul se alătură 

pe deplin la rezoluţia celui de-al IX-lea Congres Unional al Creştinilor Evanghelici. Congresul a aflat că 
unele persoane au veleitatea de a face agitaţie împotriva rezoluţiei Congresului al IX-lea sus-menţionat, 
precum şi împotriva conducătorilor Consiliului UCER. Pentru curmarea unor astfel de acţiuni ostile Con-
gresul decide: toţi cei care fac o astfel de agitaţie să fie excomunicaţi şi să nu avem deloc părtăşie cu ei.

NOTĂ: fac agitaţie următoarele persoane de la Moscova: Cirikov, Belavin şi Asiev. De ei trebuie să ne 
ferim şi să nu-i primim. (Stenogramele celui de-al IX-lea Congres Regional Oriol al CE, edit. Oriol, 1925, p. 14).

5.5. Rezoluţia congresului al IX-lea al UCER, 
care a avut loc la Petrograd în anul 1923 în perioada 1—10 octombrie

5.6. REZOLUŢIA CONGRESULUI al IX-lea din reg. ORIOL al CREŞTINILOR EVANGHELICI, 
care a avut loc la 14-18 octombrie 1925 în localul comunităţii CE de la Oriol
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Preşedintele Congresului — I. S. Prohanov. Prin vot unanim Congresul expediază o telegramă 
de salut Guvernului URSS.

După cântarea imnului „Ты помощь мне, Господь“ („Tu, Doamne, mă ajuţi“) fratele I. S. 
Prohanov a rostit cuvântarea de călăuzire pentru congres „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi 
Sfârşitul“ (Apoc. 1: 8). „Cum putem formula sarcina principală a mişcării populare Evanghelice din 
Rusia? Această sarcină nu e decât restabilirea creştinismului autentic din ruinele bisericilor istorice 
binecunoscute... Congresul nostru constituie una din etapele de restabilire a creştinismului primar 
în ţara noastră şi noi trebuie să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze eforturile care vor fi depuse 
la acest congres pentru triumful creştinismului primar în URSS“.

3 decembrie (vineri)
par. 16. Pe ordinea de zi e înscrisă problema atitudinii creştinilor Evanghelici faţă de serviciul 

militar.
Fratele Ivan Stepanovici Prohanov dă o explicaţie deplină asupra problemei executării serviciului 

militar de către creştinii Evanghelici în timpul vechii orânduiri de stat şi în epoca postrevoluţionară. 
Apoi dumnealui dă citire rezoluţiei asupra problemei militare, adoptate de Plenara Congresului.

Fratele Ivan Veniaminovici Karghel ia cuvântul, totodată dă explicări asupra problemei date în 
baza Sfintei Scripturi.

Un şir de fraţi, în număr de 76 de persoane, iau cuvântul asupra problemei date.
Ca rezultat al votării, cu majoritatea voturilor (224 — pentru, 37 — contra şi 73 s-au abţinut), 

se adoptă următoarea rezoluţie:

„Deliberând sub toate aspectele problema atitudinii creştinilor Evanghelici faţă de serviciul mi-
litar şi subliniind adânca noastră dragoste de pace şi credinţa neclintită că va sosi timpul când 
oamenii „din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare“ (Isaia 2: 4), creştinii 
evanghelici consideră că, dată fiind existenţa statelor ce se duşmănesc între ele, Uniunea RSS e ne-
voită să aibă forţe militare pentru apărare şi pentru menţinerea ordinii în ţară;

ţinând seama de rezoluţia celui de-al IX-lea congres unional al Creştinilor evanghelici asu-
pra serviciului militar, precum şi de Mărturisirea de credinţă a Creştinilor evanghelici în ce 
priveşte problema examinată, adoptată de congresele anterioare — unional şi panrus — ale 
Uniunii Creştine Evanghelice;

căutând răspuns la problema serviciului militar al creştinilor evanghelici în izvorul credinţei 
noastre şi al cunoaşterii spirituale, adică în Sf. Scriptură, şi găsind că ea nu interzice serviciul mi-
litar activ sub toate aspectele lui (Ev. Luca 3: 14; 7: 2-10; Fapt. 10; Rom. 13: 1-8);

luând în consideraţie faptul că adesea rezoluţia amintită a Congresului al IX-lea Unional 
al Creştinilor evanghelici nu e înţeleasă corect în provincii şi se interpretează greşit, ceea ce duce 
la consecinţe practice foarte grave;

şi, în fine, recunoscând necesar a formula atitudinea creştinilor evanghelici faţă de serviciul 
militar în mod clar, ca să nu mai apară confuzii în problema dată, —

Congresul al X-lea Unional al Creştinilor Evanghelici, rămânând pe temelia înţelegerii corecte 
a mărturisirii noastre de credinţă, a decis:

A recunoaşte orice serviciu militar drept dijmă, adică obligaţie pentru creştinii evanghelici 
conform dispoziţiilor generale“.

Şedinţa a fost închisă aproximativ la ora 9 seara cu rugăciune.
(Stenogramele şedinţelor Congresului al X-lea Unional al CE, ed. Leningrad, pp. 2, 18)

5.7. REZOLUŢIA CONGRESULUI AL X-LEA UNIONAL AL CREŞTINILOR EVANGHELICI 
or. Leningrad, 30/ХI— 6/ХII/’26, Casa Mântuirii, str. Jeleabov, 25
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5.8. Permisiunea OGPU şi a NKVD din URSS pentru convocarea Plenarei CUCE în anul 1927 
„Ordinea de zi, expusă în proiectul permisiunii, e propusă de OGPU“

(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 12)

  URGENT SECRET
Administrat.   16 septembrie 1927

Către SECRETARIATUL CC al PC(b)R

Expediind materialele cu privire la permisiunea convo-
cării Plenarei aşa-numitului „Consiliu Unional al Creştinilor 
Evanghelici“ în or. Leningrad în perioada 27/09—1/10/1927, 
Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne roagă să ne 
comunicaţi concluzia Dumneavoastră.

Totodată NKVD comunică: OGPU nu are obiecţii cu 
privire la permisiunea convocării Plenarei amintite a CUCE, 
ordinea de zi, expusă în proiectul permisiunii, e propusă de 
OGPU. 

Din partea sa, NKVD consideră: întrucât se cere permi-
siunea pentru convocarea adunării lărgite a tuturor mem-
brilor organului executiv al congresului religios al creşti-
nilor evanghelici care a avut loc în anul 1926 şi întrucât 
locul aflării acestui organ executiv e în or. Leningrad (str. 
Jeleabov, bl. nr. 25, localul fostei biserici reformate), pro-
blema permisiunii plenarei organului executiv al creştinilor 
evanghelici de a-şi convoca plenara în or. Leningrad poate 
fi soluţionată în sens pozitiv.

Dat fiind că, în virtutea legii din 12/VI/’22 şi a instruc-
ţiei CECR pentru aplicarea acestei legi din 10/VIII/’22 (Co-
lecţie de legi, 1922, nr. 40, art. 477, nr. 49, art. 624), NKVD 
e însărcinat să dea răspunsuri cu privire la permisiunea 
ori interzicerea congreselor cu o lună înainte de termenul 
convocării acestora, NKVD cere să ni se comunice într-un 
termen pe cât se poate de scurt aprobarea Dumneavoastră.

Anexă: documentul amintit pe 2 foi.

LOCŢ. COMISARULUI POPORULUI PENTRU AFACERI INTERNE

   (Egorov)
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(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 12, f. 13)

5.9. Materialele Plenarei CUCE din 27/IX—1/X/1927, or. Leningrad, apelul către toate comunităţile 
de a ţine adunări de rugăciune de sărbătoare cu ocazia aniversării a 10-a a Revoluţiei din Octombrie

Către
COMUNITĂŢILE ŞI GRUPURILE
CREŞTINILOR EVANGHELICI DIN URSS

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri... 
pentru toţi oamenii, pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, 
ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată ev-
lavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit 
înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.    (1 Tim. 2: 1-3)

Scumpi fraţi şi surori, pace vouă!
Apropiata aniversare a 10-a a Revoluţiei din Octombrie a îndemnat Consiliul Unional al Creştini-

lor Evanghelici (50 de membri), la şedinţa sa plenară, care a avut loc în or. Leningrad, începând de 
la 27 septembrie 1927, să adopte o Decizie corespunzătoare (decizia e anexată pentru a v-o aduce la 
cunoştinţă) cu ocazia evenimentului amintit. Prin scrisoarea dată, semnată de fraţi, vă propunem ca, 
în zilele serbării aniversării a 10-a — la 6, 7 şi 8 noiembrie a.c., 1927, să ţineţi adunări de rugăciune 
de sărbătoare cu caracter de chemare la pocăinţă şi de zidire spirituală. În timpul citirii şi explicării 
textelor respective din Sf. Scriptură să înălţaţi rugăciuni de mulţumire către Domnul Dumnezeu cu 
rugămintea de a binecuvânta Puterea Sovietică, precum şi întreaga noastră ţară, ca noi toţi să ducem 
o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.

Rugăm să ne comunicaţi prin o scrisoare specială cum aţi îndeplinit rugămintea noastră.
Scumpi fraţi şi surori, încredinţându-vă în mâinile Domnului, credem că toate acestea vor servi 

la întărirea credinţei noastre şi la propăşirea lucrării lui Dumnezeu în ţara noastră.

Cu salut frăţesc, fraţii Dvs. —
preşedintele CUCE:   I. Prohanov
tov. preşedintelui:   I. Jidkov, V. Bâkov
membrii Consiliului:   A. Karev, V. Dubrovski, N. Kazakov

(ASFR, fond 9550, inv. 15, dos. 124)

URSS
Direcţia Politică de Stat Unificată

de pe lângă Consiliul  
Comisarilor Poporului

Secţia Secretă
31 august 1927

Nr. 190194

Conţinutul:
Despre permisiunea plenarei

Strict secret
Nr. 190894 Ilizibil

NKVD
Din partea SS a OGPU nu sunt obiec-

ţii pentru a da permisiune evangheliştilor să 
convoace plenara Consiliului la 27 septem-
brie 1927 în or. Leningrad.

Şeful SS a OGPU
Deribas

Şeful adjunct al subsecţ. a VI-a a SS
Poleanski
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Convocându-se pentru soluţionarea problemelor arzătoare Unionale în zilele aniversării a 10-a a Revolu-
ţiei din Octombrie şi a instaurării Puterii Sovietice în ţara noastră, Plenara Consiliului Unional al Creştinilor 
Evanghelici menţionează marile realizări ale Revoluţiei Proletare în deceniul trecut în sfera vieţii politice, 
economice şi sociale, precum şi în sfera legislativă privind problemele vieţii religioase din ţară.

Ideile fundamentale ale Revoluţiei din Octombrie depăşesc omenirea cu multe veacuri şi reprezintă un 
fenomen neasemuit în istoria lumii. 

Traducând ferm în viaţă ideea reorganizării sociale a întregii lumi, Puterea Muncitorească-ţărănească 
a adus în realitatea noastră contemporană modul de viaţă social de la primii creştini (Fapt. 4: 32), unde 
„niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte“ şi unde era acceptată următoarea 
regulă de muncă: „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce“ (2 Tes. 3: 10).

În sfera legislaţiei religioase Revoluţia din Octombrie a adus ţării noastre temeliile adevăratei libertăţi 
de conştiinţă, care se manifestă, în primul rând, în marele act al separării bisericii dominante de stat. Însăşi 
existenţa unei biserici privilegiate în stat era un fapt al limitării drepturilor altor grupuri religioase, lucru 
prin care se încălca libertatea religioasă.

Odată cu traducerea în viaţă a legii cu privire la separarea bisericii de stat toate curentele religioase s-au 
dovedit a fi în aceeaşi situaţie juridică şi a devenit posibilă atitudinea echitabilă din partea statului faţă de 
toate aceste curente fără excepţii.

În timp ce în Franţa a fost nevoie de 125 de ani pentru traducerea în viaţă a legii despre separarea 
bisericii de stat, Puterea Sovietică a realizat această măreaţă reformă timp de câţiva ani, ceea ce constituie 
un eveniment fără seamăn în istorie. Actele legislative ulterioare ale Puterii Sovietice au consolidat şi mai 
mult principiul libertăţii de conştiinţă. Din numărul acestor acte fac parte:

1) Paragraful 13 al Constituţiei Uniunii Sovietice, care glăsuieşte: „libertatea propagandei religioase şi 
antireligioase e recunoscută pentru toţi cetăţenii“.

2) Hotărârea Comisariatului Poporului pentru Agricultură (Circulara Comisariatului Poporului pentru 
Justiţie, a NKVD, a Comisariatului Poporului pentru Agricultură şi a PC din Rusia din 15 august 1921), 
cu apelul către sectanţi şi către ortodocşii de rit vechi, persecutaţi anterior, de a colabora cu guvernul în 
ce priveşte cauza de restabilire a vieţii economice a ţării.

3) Hotărârea congresului al XIII-lea al PC din Rusia (Moscova, 1924), prin care sectanţii au fost recu-
noscuţi drept un element dorit în viaţa de muncă a ţării şi prin care s-a decis să nu se facă uz de represiuni 
ori de măsuri administrative în viaţa religioasă.  

4) Art. 145 al noului Cod Penal, care ocroteşte exercitarea cultului în asociaţiile religioase de atentatele 
elementelor indecente etc.

Înlesniri deosebit de importante a adus Revoluţia din Octombrie tuturor asociaţiilor religioase populare, 
comunităţilor şi persoanelor particulare, care se numesc sectanţi sau ortodocşi de rit vechi şi care, în timpul 
vechiului regim, erau supuşi la diverse prigoane şi opresiuni pentru credinţă.

Lor li s-au oferit toate drepturile necesare pentru libertatea mărturisirii şi pentru cultul social.
În toate cazurile când aveau loc unele neînţelegeri în provincii, Puterea centrală Muncitorească-ţără-

nească emitea ordine de a înlătura orice încălcare a legii libertăţii de conştiinţă.
În special, cu privire la Asociaţia unională a creştinilor evanghelici Puterea Muncitorească-ţărănească 

a dat dovadă de o atitudine echitabilă în cel mai înalt grad.
Pentru a dezminţi zvonurile, răspândite de cei ostili Puterii sovietice, remarcăm aici, alături de cele ex-

puse mai sus, actele binefăcătoare ale Puterii sovietice faţă de Consiliul Unional al Creştinilor Evanghelici, 
şi anume: autorizaţiile emise privind tipărirea Bibliei, a Noului Testament, a culegerilor de cântări duhov-
niceşti, a revistei „Hristianin“ etc., precum şi autorizaţia de înfiinţare a cursurilor biblice pentru pregătirea 
predicatorilor Evangheliei.

Preţuind la justa valoare principiul libertăţii de conştiinţă, instaurat de Puterea sovietică pe teritoriul 
URSS, fiind recunoscători pentru orice traducere în viaţă în trecut a principiului menţionat, dorind să con-
tribuim prin toate mijloacele la restabilirea vieţii gospodăreşti a ţării de către Puterea Muncitorească-ţără-
nească, — Plenara CUCE a decis:

1. A împuternici Prezidiul Consiliului Unional: în ziua aniversării a 10-a a Revoluţiei din Octombrie, 
să exprime faţă de Puterea sovietică Centrală înflăcăratele sentimente de mulţumire ale Plenarei pentru 
bunurile căpătate ale libertăţii de conştiinţă.

2. În baza versetelor din 1 Tim. 2: 1-2, în zilele aniversare — la 6, 7 şi 8 noiembrie —, în toate co-
munităţile şi grupurile UCER să se ţină adunări de rugăciuni cu mare solemnitate.

3. Să se expedieze scrisori corespunzătoare prin toate comunităţile şi grupurile Uniunii cu îndemnul de 
a organiza astfel de adunări.

Preşedintele CUCE:  I. Prohanov
Preşedinte adjunct:  I. Jidkov, V. Bâkov etc.
Secretarul CUCE:  P. Kapalâghin

octombrie 1927  (ASFR, fond 9550, inv. 15, dos. 124)

5.10. Rezoluţia Plenarei CUCE cu ocazia aniversării a X-a a Revoluţiei din Octombrie
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5.11. Apelul frăţesc către toate secţiile, comunităţile şi grupurile UCER, 
(privind atitudinea faţă de serviciul militar) din 5 noiembrie 1927

Scumpi fraţi, pace vouă!
Plenara Consiliului Unional, care a avut loc în or. Leningrad începând de la 27 sept. 1927, 

examinând toate cazurile de după congresul al X-lea în legătură cu traducerea în viaţă a rezoluţiei 
adoptate la el cu privire la serviciul militar, a ajuns la următoarele concluzii:

1. În perioada de la 6 decembrie 1926 până la 27 sept. 1927 au avut loc câteva zeci de con-
grese şi plenare ale secţiilor CUCE şi toate, aproape în unanimitate, s-au alăturat la rezoluţia 
menţionată.

2. Succesul traducerii în viaţă a rezoluţiei amintite confirmă pe cât se poate de strălucit veridici-
tatea orientării adoptate de congresul al X-lea unional al creştinilor evanghelici în timpul soluţionării 
problemei menţionate.

3. Totuşi Plenara trebuie să menţioneze unele cazuri care au avut loc după congresul al X-lea, 
şi anume:

a) în unele locuri fraţii incompetenţi, care n-au însuşit corect chestiunea atitudinii faţă de stat, 
refuză să-şi facă serviciul militar;

b) unii conducători n-au tradus în viaţă hotărârea menţionată a congresului, neînţelegând ei înşişi 
importanţa ei, şi admiteau interpretări greşite, abătându-se de la adevăratul sens al rezoluţiei;

c) în unele biserici aveau loc neînţelegeri din cauza strecurării în comunităţi a unor oameni dezordonaţi.
4. Consiliul Unional a luat măsuri energice de înlăturare a tuturor cazurilor menţionate şi a altor 

cazuri similare, trimiţându-şi reprezentanţii pentru a da explicaţii necesare şi pentru a înrâuri asupra 
stării spirituale a comunităţilor.

Audiind rapoartele Prezidiului şi ale Membrilor Consiliului Unional, Plenara se înflăcărează de 
dorinţa de a îndemna toate secţiile, comunităţile şi grupurile creştinilor evanghelici la lichidarea 
definitivă a tuturor asperităţilor în problema menţionată, ca Guvernul să vadă că creştinii evanghe-
lici sunt gata să-şi facă serviciul militar obligatoriu nu cu vorba, ci cu fapta, conform dispoziţiilor 
generale pentru toţi cetăţenii URSS.

Plenara consideră necesar să atragă atenţia şi asupra următoarelor momente.
Creştinii evanghelici, depunându-şi eforturile să aplice Evanghelia în viaţa lor practică pe cât 

se poate mai deplin şi mai corect, uneori întâmpină greutăţi în ceea ce priveşte interpretarea unor 
probleme. În toate cazurile importante problema neclară ajunge a fi examinată şi soluţionată de 
Congresele Unionale ale CE, ale căror hotărâri au evident o mare autoritate, căci aceste hotărâri sunt 
determinate de voia şi votul reprezentanţilor marii majorităţi a bisericilor evanghelice. În special, 
rezoluţia cu privire la serviciul militar obligatoriu, adoptată de Congresul al X-lea Unional al Creş-
tinilor Evanghelici, a fost emisă prin marea majoritate a voturilor.

Nu e de prisos să menţionăm că, în perioada de după congresul al X-lea, la CUCE au sosit 
scrisori de la unii fraţi din grupul mic care, la congresul al X-lea, s-au abţinut de la vot sau au fost 
contra. În ele declară că Domnul le-a descoperit şi lor, în sfârşit, înţelegerea dreaptă a problemei 
vizate şi ei se alătură la hotărârea generală a congresului.

Am explicat deja că de îndeplinirea exactă de către noi a tuturor obligaţiilor faţă de Stat, în 
special, a serviciului militar, depinde succesul răspândirii Evangheliei în URSS.

De aceea Plenara roagă toate secţiile, comunităţile, în care vor apărea neînţelegeri cu pri-
vire la problema serviciului militar, să înştiinţeze imediat Consiliul Unional, care îşi va trimite 
lucrătorii săi pentru a da explicaţii necesare şi pentru a traduce definitiv în viaţă rezoluţia 
congresului al X-lea.

Preşedintele CUCE:  I. S. Prohanov
Preşedinte adjunct:   I. I. Jidkov, V. I. Bâkov
Membri:    A. V. Karev, A. Dubrovski, N. A. Kazakov
Secretar:     P. S. Kapalâghin

5 noiembrie 1927   (ASFR, fond 9550, inv. 15, dos. 125)
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Menţionând cu adâncă recunoştinţă renumitele acte legislative ale Puterii Sovietice cu privire la libertatea 
de conştiinţă, suntem nevoiţi să ne adresăm către CEC al URSS cu prezentul demers din următoarea cauză:

Din oraşele: Ulianovsk, Vladikavkaz, Veatka şi din alte locuri, de la sfaturile comunităţilor şi de la 
secţiile noastre, am primit comunicări urgente că secţiile administrative locale le-au cerut conducătorilor 
sfaturilor creştinilor evanghelici să-şi ia angajamentul că vor respecta strict următoarele:

I. la Ulianovsk: se vor abţine de la acordarea vreunui ajutor (material sau prin trimiterea predicato-
rilor) altor organizaţii ale creştinilor evanghelici din gub. Ulianovsk, deoarece, potrivit explicaţiilor din 
centru, zona de activitate a tot felul de predicatori, prezbiteri şi a altor persoane, care propagă credinţe, 
este limitată: pot activa doar în localul de rugăciune şi în locul aflării tuturor membrilor ce intră în 
componenţa asociaţiei religioase.

II. la secţia administrativă a REG. AUT. OSETIA de la VLADIKAVKAZ reprezentantului creştinilor 
evanghelici Dadianov, după ce i s-a citit circulara, i s-a cerut să semneze: „mi s-a adus la cunoştinţă că 
pentru încălcarea oricărui punct din circulară mi se va aplica o amendă de 300 rub. etc.“

Şi punctele sunt următoarele:
1) să nu se organizeze cercuri pentru tineri, pentru femei, cercuri corale şi de lucru manual;
2) să nu se ţină în comunităţi, la congrese discursuri cultural-educative, economice şi politice;
3) să nu se organizeze Cursuri Biblice;
4) să nu se procure avuturi pentru comunitate cu titlu de proprietate

şi PRINCIPALUL:
5) să nu se trimită evanghelişti în alte comunităţi şi grupuri fără permisiunea Secţiei administrative.

III. Secţia administrativă de la Veatka — la 30 septembrie a.c. cu nr. 24628 a înştiinţat Consiliul 
Creştinilor Evanghelici Gubernial de la Veatka cu privire la cele expuse mai jos, indicând că acestea sunt 
reguli reglementate pentru organizaţiile religioase sectante, şi anume:

„pct. 7. Pe viitor în statutele adoptate de asociaţiile religioase sectante (la înfiinţarea lor), trebuie 
să se indice poziţia lor cu privire la îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de stat şi, în special, cu pri-
vire la serviciul militar. Dacă în statut nu e inclus acest paragraf, atunci asociaţiile sectante trebuie 
să prezinte la Secţiile administrative respective hotărâri speciale asupra problemei date.

pct. 8. Pentru neîmplinirea regulilor enumerate, persoanele vinovate, şi în primul rând sfaturile paro-
hiale vor fi trase la răspundere pe cale judiciară“.

Comunicările citate, din Ulianovsk, Vladikavkaz şi Veatka, mărturisesc că dispoziţiile date consi-

5.12. Demersul conducerii CUCE cu cerinţa de a înceta încălcarea libertăţii de conştiinţă  
în provincii, decembrie 1927

Către
COMITETUL EXECUTIV CENTRAL AL URSS

Consiliul Unional al Creştinilor Evanghelici
Leningrad, str-la Stolearnâi, 18

NOTĂ-RAPORT
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liilor creştinilor evanghelici nu sunt hotărâri ale Secţiilor administrative locale, ci orientarea generală, 
ce vine de la NKVD al RSFSR.

Toate aceste comunicări din trei locuri diferite ale URSS, unde sunt asociaţiile noastre, ne vorbesc 
despre unul şi acelaşi lucru, şi anume: unele laturi ale vieţii comunităţilor noastre şi ale sfaturilor alese la 
congrese, sunt supuse interzicerilor şi limitărilor.

Punctul I al constrângerilor: INTERZICEREA DE DEPLASARE ÎN SCOPUL PREDICĂRII
Prima şi cea mai grea regulă din cele menţionate anterior e următoarea:
„Zona de activitate a predicatorilor sectanţi se stabileşte de Secţia administrativă, persoanele men-

ţionate mai sus din numărul membrilor comunităţii date nu pot fi predicatori şi nu pot desfăşura nicio 
activitate religioasă în afara casei de rugăciune a comunităţii date şi a domiciliului membrilor ei“ (Secţia 
administrativă de la Veatka);

„Să nu se trimită evanghelişti în alte comunităţi şi grupuri fără permisiunea Secţiei administrative“ 
(Secţia administrativă de la Vladikavkaz);

„Să se abţină de la acordarea vreunui ajutor (material sau trimiterea predicatorilor) altor organiza-
ţii ale creştinilor evanghelici, deoarece zona de activitate a tot felul de predicatori, prezbiteri şi a altor 
persoane care propagă credinţe este limitată, permiţându-li-se a activa doar în localul de rugăciune 
şi în locul af lării membrilor ce intră în componenţa asociaţiei religioase“ — (Secţia administrativă 
de la Ulianovsk).

Mişcarea evanghelică, care are mai bine de 50 de ani de existenţă oficială în Rusia (în prezent URSS) 
s-a condus în practica sa de învăţătura bazată pe Evanghelie — că împlinirea poruncii directe a lui Hris-
tos: „DUCEŢI-VĂ ÎN TOATĂ LUMEA, ŞI PROPOVĂDUIŢI EVANGHELIA LA ORICE FĂPTURĂ“ 
(Marc. 16: 15) este punctul principal şi obligatoriu al mărturisirii ei de credinţă.

În timpul regimului ţarist şi al dominaţiei bisericii ortodoxe, creştinii evanghelici şi alţi credincioşi 
apropiaţi lor au suferit multe persecuţii, surghiunuri, judecări şi întemniţări pentru dreptul de a merge 
dintr-un loc în altul ca să predice Evanghelia. În acele timpuri se emiteau felurite ordine şi circulare, prin 
care predicatorii creştini evanghelici erau privaţi de dreptul de a se deplasa liber, precum şi de multe 
alte drepturi similare. Şi când a bubuit tunetul primei revoluţii (din februarie), şi mai cu seamă al celei 
de-a doua (din octombrie), toate aceste interdicţii şi persecuţii au dispărut şi toată ţara, totodată creştinii 
evanghelici au auzit clar vocea liberă a Puterii Muncitoreşti-ţărăneşti: „BISERICA ESTE SEPARATĂ DE 
STAT“, „LIBERTATEA DE PROPAGANDĂ RELIGIOASĂ ŞI ANTIRELIGIOASĂ ESTE RECUNOS-
CUTĂ PENTRU TOŢI CETĂŢENII“.

Acest punct şi multe altele, atât în legea generală a URSS, cât şi în legile particulare ale republicilor, 
au pus o temelie serioasă pentru adevărata libertate de conştiinţă şi fiece lucrător-evanghelist, ba şi fiece 
creştin evanghelic îşi dădea seama că poate nu numai să creadă, ci şi să mărturisească şi să predice învă-
ţătura noastră şi astfel să împlinească marea poruncă a Învăţătorului nostru Hristos.

Potrivit învăţăturii creştinilor evanghelici, în comunităţi, alături de conducători poate predica Evan-
ghelia fiecare membru al comunităţii fără nicio restricţie. Şi de acest drept se foloseşte fiecare creştin 
evanghelic în orice comunitate, oriunde ar nimeri şi, pe deasupra, având indicaţia directă a lui Hristos de 
a predica Evanghelia tuturor, fiecare creştin evanghelic se consideră dator s-o facă oriunde s-ar afla, atât 
la adunările comunităţii sale, în care el este membru, cât şi în oricare altă comunitate şi oriunde i s-ar 
oferi posibilitatea, respectând, desigur, regula stabilită de lege de a înştiinţa puterea locală.

În baza indicaţiilor lui Hristos, care i-a trimis pe ucenici să predice, precum şi în baza practicii pri-
melor biserici, care de asemenea trimitea evanghelişti să predice, creştinii evanghelici îşi au şi ei evan-
gheliştii lor care călătoresc în scopul predicării Evangheliei. Pe de o parte, ei predică Evanghelia vizitând 
alte comunităţi şi grupuri, pe de altă parte, la dorinţa unor cetăţeni, ei pot predica Evanghelia în orice loc.

Tot ansamblul de dispoziţii legislative ale Puterii Sovietice, referitoare la religie, n-a împiedicat 
până acum un asemenea regim de viaţă al comunităţilor creştine evanghelice, iar cerinţele menţio-
nate ale Secţiilor administrative subminează complet un atare mod de activitate al comunităţilor şi 
al lucrătorilor lor.

Aceste cerinţe ale Secţiilor administrative sunt în contradicţie cu par. 4 al Constituţiei RSFSR cu 
privire la libertatea propagandei şi totodată constituie un amestec în viaţa internă a comunităţii, căci 
numai comunitatea poate să ofere unei sau altei persoane dreptul de a predica şi nicăieri în legi nu se 
indică nici posibilitatea, nici necesitatea unei limitări a predicatorilor, ca să nu predice în afara comu-
nităţilor din care fac parte. [...]
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II. În continuare urmează punctul că „MEMBRII COMUNITĂŢII SECTANTE SUNT "LEGAŢI" DE 
UN ANUMIT LOCAL DE RUGĂCIUNE“.

E absolut clar că membrii dvadţatkăi, care au luat în arendă localul de rugăciune, nu pot fi simultan 
şi în altă dvadţatkă şi că cei 50 de membri, care constituie comunitatea religioasă înregistrată, nu pot face 
parte simultan din altă comunitate religioasă înregistrată, dar a-i obliga pe alţi membri să fie neapărat legaţi 
de un local sau altul va fi o strâmtorare a libertăţii credinciosului, care o dată doreşte să meargă la o adu-
nare, iar altă dată la altă adunare. Şi după cum ortodocşii, luteranii şi cei din alte culte nu sunt limitaţi să 
frecventeze obligatoriu un anumit local de rugăciune, tot aşa şi fiecare creştin evanghelic trebuie să aibă 
acest drept, adică să nu fie limitat în mod obligatoriu a activa numai în comunitatea în care este membru.

Dacă, potrivit legii URSS, fiecare cetăţean are dreptul să profeseze orice religie, ori să nu profeseze 
niciuna, e clar că el nu trebuie limitat neapărat la a-şi satisface necesităţile spirituale numai într-un local, 
ci trebuie să i se ofere libertate deplină în această privinţă. [...]

V. În continuare se menţionează: „LA ADUNĂRILE RELIGIOASE ŞI LA CONGRESELE SECTAN-
ŢILOR E INTERZIS SĂ SE DELIBEREZE ŞI SĂ SE IA HOTĂRÂRI ASUPRA PROBLEMELOR CARE 
NU SE REFERĂ LA RELIGIE SAU LA CULTUL RELIGIOS, PRECUM: PROBLEMELE ECONOMICE, 
CULTURAL-EDUCATIVE etc.“

E evident că congresele locale ale creştinilor evanghelici sunt o oglindire a Congreselor Unionale.  
Ultimele două Congrese Unionale ale creştinilor evanghelici — al IX-lea şi al X-lea din anii 1923 şi 
1926 — şi-au desfăşurat lucrările după programul aprobat din timp de organele centrale. Deşi creştinii 
evanghelici sunt, după convingerile lor, cetăţeni pe deplin loiali ai Puterii Sovietice şi totodată străini de 
orice politică, totuşi au fost nevoiţi, din anumite motive, să pună în dezbatere la Congresele Unionale 
atitudinea lor faţă de Statul Sovietic şi de serviciul militar, cu toate că această chestiune are şi caracter 
politic. Şi de aceea, pentru a o traduce în viaţa comunităţilor locale, sunt nevoiţi să vorbească despre 
aceasta şi să adopte hotărâri la congresele locale.

Tot aşa stau lucrurile şi cu problemele economice. Ele au fost înscrise pe ordinea de zi şi puse în dez-
batere la Congresele unionale, atât la cel de-al IX-lea, cât şi la cel de-al X-lea, din motive absolut clare. 

Guvernul Sovietic s-a adresat, la momentul oportun, către ortodocşii de rit vechi şi către sectanţii 
prigoniţi cu propunerea de a lua parte activă la restabilirea vieţii gospodăreşti a ţării. În cartea lui Ghi-
duleanov „Separarea bisericii de stat“ este chiar un compartiment special despre viaţa gospodărească 
a credincioşilor. Dar ei trebuie să aibă timp şi posibilitatea de a vorbi cumva despre aceasta la adunările 
lor. Iar dacă vor fi lipsiţi de dreptul de a aborda aceste probleme, atunci ei, pur şi simplu, nu vor fi în 
stare să răspundă la chemarea Guvernului URSS, iar pe de altă parte nu vor fi în stare să pună la cale 
viaţa gospodărească a membrilor lor.

Sarcina creştinilor evanghelici este nu numai a vorbi despre marea învăţătură a lui Hristos, ci şi 
a traduce în viaţa lor practică marile principii ale vieţii de muncă, indicate în Evanghelie, de aceea 
şi în comunităţile noastre, şi la Congresele noastre trebuie să avem posibilitatea de a trata aceste 
probleme la adunări. [...]

 Şi, bineînţeles, odată ce ele au fost puse în dezbatere la Congresele unionale, creştinii evanghelici 
trebuie să aibă posibilitate să vorbească asupra acestor lucruri şi la congresele şi adunările lor locale 
şi să adopte hotărâri corespunzătoare.

VI. SECTANŢII NU AU DREPTUL SĂ ORGANIZEZE CERCURI PENTRU COPII, PENTRU TI-
NERI ŞI PENTRU FEMEI etc. 

În trecut creştinii evanghelici aveau cercuri speciale pentru tineri şi pentru femei, adunări duminicale 
pentru copii etc. şi toate acestea erau determinate de necesitatea vieţii spirituale a credincioşilor.

În ultimul timp însă nu avem niciun fel de cercuri. Dar, întrucât în comunităţi sunt femei-surori şi 
sunt credincioşi tineri, e clar că se ţin adunări special destinate pentru cercurile indicate de persoane, care 
îndeplinesc anumite laturi ale muncii în comunitate. Şi, conform sensului general al legii, nu trebuie să 
existe nicio piedică în această privinţă.

Recunoscând că pentru supravegherea generală a activităţii comunităţilor religioase e nevoie de o re-
glementare mai detaliată a activităţii comunităţilor şi asociaţiilor religioase, menţionăm totodată că instruc-
ţiunile enumerate ale Secţiilor administrative sunt în contradicţie evidentă cu legile de bază ale URSS cu 
privire la libertatea religioasă, de aceea, prin prezenta, cerem Comitetului Executiv Central al URSS să 
anuleze dispoziţiile Secţiilor administrative amintite anterior, pentru ca:
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decembrie 1927 (ASFR, fond 5263, inv. 2, dos. 5, f. 92-104)

           CONSILIUL UNIONAL
   AL CREŞTINILOR EVANGHELICI 
        19 februarie 1929, nr. 1866/59

NOTĂ-RAPORT

Am fost determinaţi să scriem prezenta notă-raport de următoarele circumstanţe din viaţa mem-
brilor şi comunităţilor Creştinilor Evanghelici, risipite pe tot teritoriul vast al Uniunii Republicilor 
Sovietice.

Primim din provincii un torent de scrisori, telegrame şi comunicate de tot felul, din care se vede că 
asupra comunităţilor noastre şi asupra membrilor lor se exercită o presiune cu caracter administrativ în 
diferite direcţii. Conform legilor şi ordinii generale, noi dăm indicaţii celor lezaţi, ca, în fiece caz con-
cret, să scrie petiţii la instanţe şi să obţină astfel satisfacerea legitimă în prejudiciile care li se provoacă 
încălcându-se legea. Pe de altă parte, ştim că legile de bază ale URSS, referitoare la viaţa religioasă a ce-
tăţenilor, adoptate de instituţiile supreme ale Republicii noastre sovietice, nu pot fi schimbate de organele 
locale şi nu pot depinde de feluritele devieri din viaţa politică a ţării.

Toate acestea ne constrâng să depunem prezenta notă-raport, pentru a aduce la cunoştinţa Guvernului 
nostru Central situaţia generală a creştinilor evanghelici în problema dată.

Îndrăznim s-o facem mai ales şi pentru că Marele Conducător al Sovietelor, Vladimir Ilici Lenin, 
precum şi tot Guvernul nostru Sovietic a avut întotdeauna o atitudine foarte simţitoare faţă de încălcă-
rile de lege din provincii în problema religioasă, îndeosebi în viaţa aşa-numiţilor sectanţi, printre care 
se clasează şi creştinii evanghelici, care, în timpul vechiului regim ţarist, au fost persecutaţi mult pentru 
convingerile lor religioase, ceea ce conchidem şi din cartea lui Ghiduleanov (ediţia din 1926, p. 26), din 
hotărârile celui de-al XIII-lea Congres al PC(b) din Rusia: „E nevoie de o atitudine deosebit de atentă 
faţă de sectanţi, mulţi dintre ei au fost supuşi unor persecuţii cumplite în timpul regimului ţarist şi acum 
în mijlocul lor se observă un mare spirit de activitate“.

Mulţi creştini evanghelici au îndurat în acea vreme întemniţări, surghiunuri şi felurite lipsuri, şi, 
din zi în zi, aceste persecuţii ale regimului ţarist şi ale ortodoxiei militante deveneau tot mai grele 

5.13. Demersul conducerii CUCE cu cerinţa de a înceta încălcarea libertăţii de conştiinţă 
 în provincii (februarie 1929)

1) persoanele ce predică dintre creştinii evanghelici să aibă libertatea de a se deplasa şi a munci şi să 
nu fie limitate în mod obligatoriu a activa numai în comunitatea în care sunt membri;

2) activitatea membrilor bisericilor creştine evanghelice să nu fie limitată teritorial, doar la un anumit 
local de rugăciune, ci să aibă libertatea de a participa la adunările creştinilor evanghelici din diferite locuri.

3) Să aibă, în ordinea stabilită de lege, localuri corespunzătoare în scopuri religioase, să poată închiria, 
precum şi să stabilească, prin împuterniciţi, relaţii juridice cu persoane terţe sau cu organizaţii;

4) la congresele creştinilor evanghelici să nu se interzică a se delibera problemele actuale ale vieţii 
lor, precum:

 а) lucrarea evanghelizării,
 b) problemele vieţii lor gospodăreşti şi culturale;
5) creştinii evanghelici să poată avea adunări pentru copii, tineri, femei etc.

  PREŞEDINTE 

  Tov. PREŞEDINTELUI 
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pentru creştinii evanghelici. Ei erau învinuiţi ba de spionaj, ba că lucrează pe banii împăratului ger-
man şi multe alte născociri de tot felul se răspândeau împotriva lor.

Acum însă ne pronunţăm cu mare îndrăzneală în faţa Guvernului Sovietic, ştiind că el, deşi e nereli-
gios, tinde totuşi să instaureze în viaţa religioasă a cetăţenilor echitatea şi libertatea conştiinţei.

Consiliul Unional al Creştinilor Evanghelici consideră drept datorie a sa să menţioneze cu recunoştinţă 
că Guvernul Sovietic, traducând în viaţă legile privind libertatea de conştiinţă, a fost întotdeauna simţitor 
faţă de necesităţile creştinilor evanghelici şi le satisfăcea.

Nu putem trece sub tăcere autorizaţiile oferite de Puterea Sovietică, precum permisiunea, eliberată 
creştinilor evanghelici în anul 1923, de a aduce din străinătate un anumit număr de cărţi duhovniceşti, de 
a tipări în ţară literatura duhovnicească necesară, de a organiza cursuri biblice, de a ne folosi de localurile 
de cult şi multe altele.

Pe deasupra, fiind Organul Executiv al Congreselor Unionale ale Creştinilor Evanghelici, suntem nevo-
iţi să aducem la cunoştinţa Puterii încălcările de lege din ultima vreme cu privire la creştinii evanghelici.

Încălcările de lege din provincii faţă de comunităţi şi faţă de membrii lor se manifestă, în special, în 
următoarele direcţii:

1. Privarea de dreptul de vot,
   reducerea din serviciu cu toate consecinţele ce rezultă de aici.
2. Confiscarea localurilor de rugăciune.
3. Amestecul în rânduiala adunărilor Creştinilor Evanghelici şi 
4. Lezarea în drepturi a organizaţiilor gospodăreşti ale Creştinilor Evanghelici.

1. PRIVAREA DE DREPTUL DE VOT etc.
În instrucţiunile privind alegerea în Soviete e indicat că sunt privaţi de dreptul de vot slujitorii cul-

tului: preoţii, diaconii, prezbiterii, predicatorii, dar nu sunt privaţi de dreptul de vot membrii Sfatului 
comunităţii religioase (v. Ghiduleanov, p. 19, I-a completare).

În realitate însă în comunităţile creştinilor evanghelici sunt privaţi de dreptul de vot nu numai prez-
biterii, diaconii şi predicatorii, cărora postul pe care îl deţin le este şi profesie şi care pot fi consideraţi 
slujitori ai cultului, ci şi membrii Sfaturilor comunităţilor şi chiar membrii de rând (uneori câte mai multe 
persoane concomitent din aceeaşi comunitate sau grup), care au predicat măcar o dată la adunare, deşi ei 
nu sunt nicidecum slujitori ai cultului [...]

Privarea de dreptul de vot în practică are drept consecinţă eliminarea din Sindicate, concedierea, 
lipsirea de pensii, suprimarea dreptului de a se folosi de cooperaţie, lipsirea de raţia de pâine etc., lucru 
care în condiţiile actuale e o nenorocire de nedescris, mai ales că în majoritatea cazurilor creştinii evan-
ghelici au mulţi copii.

Toate cazurile amintite, despre care ni s-a comunicat din provincii, sunt rezultatul aplicării greşite 
a legii electorale faţă de creştinii evanghelici [...]

Legea îi privează de drepturi pe slujitorii cultului, însă aceste privaţiuni nu trebuie să se aplice 
faţă de ceilalţi credincioşi, cu atât mai mult faţă de familiile lor, dacă membrii lor sunt încadraţi în 
producţie, fiindcă aceasta ar fi o încălcare directă a spiritului, buchii şi sensului legii, care stabileşte: 
„SE ANULEAZĂ ORICE ÎNCĂLCĂRI DE DREPTURI, LEGATE DE PROFESAREA ORICĂREI 
CREDINŢE, ORI DE NEPROFESAREA NICIUNEIA“ (Decretul despre Separarea Bisericii de Stat, 
Ghiduleanov, p. 24 şi 25).

II.  CONFISCAREA LOCALURILOR DE RUGĂCIUNE
[...] Creştinii evanghelici, ca sectanţi, erau supuşi unor persecuţii crude din partea puterii ţariste, 

lucru care e menţionat exact în hotărârea Congresului al XIII-lea al PC(b)R şi de aceea nu aveau nicio 
posibilitate de a-şi construi localuri de rugăciune, iar dacă şi erau construite undeva, ele constituiau un 
număr foarte mic. În timp ce alte curente religioase — ortodocşii, catolicii, luteranii, precum şi evreii, 
islamiştii — puteau să-şi construiască case de rugăciune şi construiau, iar unii dintre ei adesea chiar din 
contul statului. Acest motiv i-a determinat pe creştinii evanghelici să arendeze localuri pentru serviciile 
lor divine în case de locuit, în localuri de comerţ sau în genere în clădiri ce nu erau destinate pentru 
servicii de cult. Pentru a ocupa astfel de încăperi, comunităţile creştinilor evanghelici erau nevoite să 
cheltuiască mijloace, sume mari de bani şi, adesea, mai era nevoie şi de o muncă colosală a membrilor 
pentru reparaţia parţială sau capitală, pentru curăţarea localurilor etc.
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Criza de locuinţe a forţat Guvernul Sovietic să elibereze spaţii locative ocupate, iar lucrul acesta s-a 
răsfrânt în mod deosebit asupra creştinilor evanghelici, care, după ce au cheltuit sume mari pentru repara-
ţie, erau nevoiţi să părăsească localurile închiriate. Iar din unele clădiri erau alungaţi chiar şi atunci când 
ele nu făceau parte din categoria spaţiului locativ, ci fuseseră mai înainte localuri de comerţ etc. Erau 
alungaţi fără a se respecta măcar termenul prevăzut în contractul de arendă (Penza, Rostov pe Don etc.) 
Au fost cazuri când localurile erau confiscate nu în baza legii, ci în baza cererii unui grup de persoane, 
pornite împotriva religiei.

Ca urmare creştinii evanghelici nu au siguranţa că localurile reparate de ei sau cele construite nu vor 
fi confiscate la fel. Dar ce să facă acum? Să caute localuri de cult sau să construiască altele noi? [...]

III. AMESTECUL ÎN RÂNDUIALA ADUNĂRILOR COMUNITĂŢILOR
Serviciile divine ale comunităţilor creştinilor evanghelici poartă diferite denumiri şi au scopuri diferite 

în ceea ce priveşte satisfacerea necesităţilor spirituale ale credincioşilor.
În unele locuri ale URSS este interzisă organizarea adunărilor care sunt numite Cina Dragostei 

Creştine etc.
Rânduiala acestor adunări este următoarea: credincioşii aduc la adunare toate cele necesare pentru 

o masă comună. În timpul ei membrii bisericii fac comunicări despre viaţa lor spirituală, se declamă po-
ezii duhovniceşti, se cântă imnuri duhovniceşti şi adunările se încheie cu rugăciune. Asemenea adunări 
se făceau atât în biserica primară în timpul apostolilor, cât şi în practica istorică a creştinilor evanghelici. 
Dacă interzicerea dată va fi legiferată, lucrul acesta va constitui un amestec în viaţa lăuntrică a credin-
cioşilor, ceea ce e în o contradicţie flagrantă cu legea separării bisericii de stat.

Următorul moment. Noi am primit de la comunităţile creştinilor evanghelici un şir de comunicări 
precum că li s-a interzis participarea grupurilor muzicale şi a corurilor la adunările lor. [...]

Apoi, în timpul alegerilor în Soviete, în unele localităţi au fost interzise serviciile divine ale creştini-
lor evanghelici. Când se interziceau congresele creştinilor evanghelici pentru această perioadă, lucrurile 
puteau fi explicate, însă când, pentru această perioadă, se interzic serviciile divine, nu mai există nicio 
explicaţie, ci doar devine evidentă dorinţa de a împiedica, de a reţine oarecum satisfacerea necesităţilor 
spirituale ale creştinilor evanghelici, deşi alte curente religioase îşi ţineau liber serviciile divine.

IV. LEZAREA ORGANIZAŢIILOR ECONOMICE 
ALE CREŞTINILOR EVANGHELICI
În anul 1922 în revista „Revoluţia şi Biserica“ nr. 1233 a fost inserat apelul Comisiei de Stat de pe 

lângă Comisariatul Poporului pentru Agricultură cu privire la colonizarea pământurilor libere. Acest apel 
e citat şi în cartea lui P. V. Ghiduleanov, ediţie a Comisariatului Poporului pentru Justiţie, sub redacţia 
procurorului RSFSR, P. A. Krasikov, p. 552-557, unde citim următoarele rânduri destul de importante:

„În condiţiile actuale ale vieţii din ţara noastră, gospodăria individuală e un lucru anevoios, mai 
ales în procesul de colonizare a teritoriilor noi. Sectanţii şi creştinii de rit vechi din Rusia, ce fac par-
te în marea majoritate din populaţia rurală, au o experienţă adesea multiseculară de viaţă de obşte... 
De obicei ei pun la baza acestei năzuinţe a lor cuvintele din Faptele apostolilor: «Niciunul nu zicea că 
averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte». Şi iată că acum a sosit timpul când toţi sectanţii, de 
orice confesiune ar fi... POT DEVENI CUNOSCUŢI şi pot şti cu siguranţă că nimeni niciodată nu va fi 
persecutat pentru învăţătura sa. Puterea Muncitorească-ţărănească a promulgat o reală libertate de con-
ştiinţă şi nu se amestecă deloc în chestiunile concepţiei religioase, oferindu-i fiecăruia o deplină libertate 
a credinţei şi a necredinţei. [...]

Şi noi le zicem sectanţilor şi creştinilor de rit vechi de pe toată faţa pământului: «Bine aţi venit! 
Veniţi şi apucaţi-vă de lucru în mod solidar, începeţi o activitate creatoare şi plină de bucurie»“.

În baza celor expuse şi a tendinţei comune din mediul creştinilor evanghelici spre prelucrarea colectivă 
a pământului, au fost întemeiate un număr considerabil de comune şi felurite colective agricole.

Unele dintre ele, din diferite motive, n-au rezistat. Dar s-a distins în mod vădit prin o gospodă-
rire exemplară Comuna agricolă „Betania“ din gubernia Tver, ai cărei membri sunt adepţi convinşi 
ai vieţii de comună.

Comuna amintită, primind o gospodărie absolut ruinată (fosta moşie „Koşeliovo“), prin o muncă sili-
toare, eroică a transformat-o în una exemplară şi a avut un şir de menţiuni din partea organelor de Stat 
şi expoziţii în diferite ramuri agricole. Acum însă a fost desfiinţată, o parte considerabilă a membrilor 
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ei au fost eliminaţi din ea, înlocuiţi cu persoane de altă orientare şi în locul ei a fost întemeiată o altă 
comună — „Budionnâi“.

Motivul principal care li s-a formulat a fost că membrii acestei comune se ocupă mai mult cu reli-
gia decât cu agricultura. În realitate însă, gospodăria lor avea un nivel înalt de dezvoltare culturală. [...]

Toate acestea au loc în timp ce preşedintele creştinilor evanghelici, I. S. Prohanov, care a fost de 
câteva ori peste hotare, în special, în Germania şi America, şi care se află şi acum acolo, a făcut în 
repetate rânduri declaraţii în presă şi în cuvântări la felurite congrese religioase, conferinţe şi întruniri 
şi a dat lămuriri în rapoartele sale în sens favorabil cu privire la minunatele legi, la libertatea de con-
ştiinţă, datorită cărora oamenii cu orientare religioasă pot trăi şi îşi pot desfăşura activitatea. Aceste 
declaraţii au contribuit considerabil la schimbarea părerilor despre URSS şi despre conducerea ei în 
sens pozitiv în multe cercuri religioase de peste hotare, care au o mare influenţă acolo asupra vieţii 
sociale a acelor ţări.

Totodată creştinii evanghelici au demonstrat la congresele lor (al IX-lea şi al X-lea din anii 1923 şi 
1926) şi în practica lor că sunt adepţi absoluţi ai orânduirii Sovietice şi şi-au exprimat pregătirea de 
a contribui din răsputeri, în latura ce depinde de noi, la zidirea unei vieţi noi din cetăţeni ai Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste instruiţi, culţi, abstinenţi.

ŞI DE ACEEA RUGĂM:
1. Să nu fie privaţi de dreptul de vot creştinii evanghelici care nu sunt prezbiteri, nici predicatori 

profesionali rânduiţi prin punerea mâinilor. Cei care au fost privaţi injust de aceste drepturi, să fie repuşi 
în drepturi, iar persoanele excluse din această cauză din Sindicate, să fie restabilite.

2. Legile cu privire la localurile de rugăciune să aibă simplitatea necesară, claritate şi statornicie. 
Dacă, din anumite motive, comunitatea este silită să părăsească localul, atunci să i se ofere altul, chiar 
dacă are nevoie de reparaţie, aproximativ în acelaşi sector. De asemenea, să li se dea posibilitatea de a se 
folosi de localurile de cult şi în cazurile când acestea nu sunt folosite în întregime de un alt curent religi-
os. La cererile bisericilor, să li se ofere, pentru construcţia caselor de rugăciune, loturi corespunzătoare şi 
să nu se pună piedici în construcţie, iar construcţia localurilor să se permită ca şi construcţiile particulare.

3. Să se înlăture orice amestec în viaţa internă a comunităţilor creştinilor evanghelici, precum: inter-
zicerea unor adunări, interzicerea corurilor şi a utilizării instrumentelor muzicale etc.

4. Să se dea posibilitate creştinilor evanghelici să dezvolte, în proporţii mari, activitatea agricolă în 
sensul comunismului ori al colectivismului, atât în locurile unde trăiesc deja, cât şi în locuri noi unde 
vor migra. Totodată să li se dea posibilitatea de a înfiinţa aceste asociaţii agricole în o componenţă 
dorită de ei.

  Tov. PREŞEDINTELUI:  Ia. JIDKOV
       V. BÂKOV

(ASFR, fond 5263, inv. 2, dos. 5, f. 30-39)
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SUPLIMENTUL 6

„FOCARE DE ÎMPOTRIVIRE“

„A fost lichidat focarul mişcării c/r a credincioşilor krasnovorotţî“ — scria, în anul 1938, într-un raport 
secret, şeful NKVD în regiunea Moscova. Primul întemniţat al comunităţii de la Krasnâe vorota — F. S. Sa-
veliev, a.n. 1864 — a fost arestat la 13 decembrie 1923 la Moscova, a fost condamnat ca „evanghelist-an-
timilitarist“ şi închis într-un lagăr de concentrare pe un termen de trei ani. Ultimul întemniţat al aceleiaşi 
comunităţi — M. R. Ferber — a fost arestat, în 1948, la Berlin şi, pentru susţinerea materială a familiilor 
întemniţaţilor, a fost condamnat pe un termen de 25 ani detenţie în lagăre de concentrare.

După cum se ştie, în 1937, arestările loturilor de credincioşilor de la Moscova s-au încheiat cu sentinţa 
morţii (împuşcarea) pentru 19 membri ai acestei comunităţi.

În anii 1956-1959 martirii lui Hristos au fost reabilitaţi postmortem „din lipsa conţinutului infracţiunii“; 
convingerile lor creştine nu constituiau o încălcare a normelor de drept, adoptate de statul ateist. Însă 
persecutorii au găsit de cuviinţă că pot intensifica represiunile luând drept bază hotărârile congreselor 
creştine din anii 1923, 1926, hotărâri impuse de ei, cu privire la problema militară. Au început să ceară 
îndeplinirea lor obligatorie, exercitând o presiune dublă asupra celor care nu se supuneau acestor hotă-
râri: pe de o parte, pe linia centrelor duhovniceşti, credincioşii erau excomunicaţi din comunităţile CEB; 
pe de alta, cei ce nu erau de acord cu hotărârile date erau persecutaţi pe cale administrativă şi penală: 
li se anula înregistrarea, li se confisca averea, erau privaţi de libertate sau chiar omorâţi.

Documente de arhivă ale mişcării creştinilor-„krasnovorotţî“ (or. Moscova, 1923-1939)

6.1. Extras din procesul-verbal al adunării 
comunităţii de la Moscova a CE (sectorul Smolensk) din 23.12.1923

Cu privire la ieşirea din Uniunea Creştinilor Evanghelici din Rusia:
După examinarea detaliată a problemei ieşirii membrilor Comunită-

ţii Creştinilor Evanghelici de la Moscova, sectorul Smolensk, din Uniunea 
Creştinilor Evanghelici din Rusia, prin majoritatea voturilor (72 pentru şi 
3 s-au abţinut), s-a d e c i s : din momentul adoptării hotărârii date SECTO-
RUL SMOLENSK AL COMUNITĂŢII DE LA MOSCOVA să se considere 
I E Ş I T  din Uniunea Creştinilor Evanghelici din Rusia. Consiliului Uniunii 
să i se comunice în scris.

 Confirm autenticitatea extrasului dat

  S e c r e t a r :  (semnătura)

23 decembrie 1923
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CĂTRE COMITETUL EXECUTIV CENTRAL DIN RUSIA

De la Creştinii Evanghelici, membri ai Comunităţii de la Moscova
din sectorul Smolensk şi din alte sectoare

Copie:    Locţ. preş. Consiliului Comisarilor Poporului — tov-lui KAMENEV
Împuternicitului pentru problemele cultelor în Republică —
     tov-lui SMIDOVICI
COMISARULUI POPORULUI PENTRU JUSTIŢIE — 
      tov-lui KRASIKOV
JUDECĂTORIEI SUPREME A REPUBLICII
SECŢIEI CIVILE a JUDECĂTORIEI GUBERNIALE —
      tov-lui SMIRNOV
TRIBUNALULUI MILITAR DIN REGIUNEA MOSCOVA
CC al PC din Rusia, secretarului — tov-lui IAROSLAVSKI
Redacţiilor ziarelor „ИЗВЕСТИЯ“ şi „БЕЗБОЖНИК“
Uniunii Creştinilor Evanghelici din Rusia — lui I. PROHANOV

MEMORIU

Noi, creştinii evanghelici ai comunităţii de la Moscova, vă expediem memoriul dat dorind să elucidăm 
corect atât atitudinea din trecut, cât şi pe cea din prezent a Creştinilor Evanghelici faţă de problema mili-
tară, precum şi să ne exprimăm atitudinea faţă de epistola Consiliului Unional al Creştinilor Evanghelici, 
publicată în ziarul „Известия“ (nr. 180, 12.08.1923) la 12 august a.c., care i-a prezentat pe creştinii evan-
ghelici într-un mod ce nu corespunde realităţii şi i-a pus într-o situaţie neclară.

Judecătoriile guberniale, bazându-se pe conţinutul „Epistolei“ amintite, le refuză acum tuturor Creş-
tinilor Evanghelici scutirea de serviciul militar, iar circulara Comisariatului Poporului pentru Justiţie din 
5 noiembrie a.c., cu nr. 237, chiar îi exclude complet pe Creştinii Evanghelici din numărul curentelor reli-
gioase cărora li se dă posibilitatea substituirii serviciului militar cu vreo altă prestaţie.

Considerăm că apelul amintit al Uniunii Creştinilor Evanghelici din Rusia (UCER) denaturează atitu-
dinea reală a Creştinilor Evanghelici faţă de serviciul militar şi că circulara menţionată e în contradicţie 
evidentă cu decretele: din 4 ianuarie 1919 şi din 14 decembrie 1920, care oferă fiecărui cetăţean dreptul, 
conform convingerilor sale, la o alternativă a serviciului militar.

Motivarea detaliată a atitudinii noastre faţă de „epistola UCER“ o vom expune în continuare.
Considerăm de asemenea necesară inserarea în acest memoriu (din lipsă de o altă posibilitate) a com-

baterii notelor publicate în „ИЗВЕСТИЯ“ şi „БЕЗБОЖНИК“ cu privire la apelul amintit şi cu privire la 
Congresul al IX-lea unional al Creştinilor Evanghelici.

Sperăm că Puterea Sovietică va da atenţia cuvenită celor expuse în memoriul dat, mai mult ca atât, va 
lua măsuri pentru corectarea circularei sus-numite şi pentru încetarea atacurilor injuste împotriva Creşti-
nilor Evanghelici în presă şi în instanţele judiciare.

Cuvântarea lui Prohanov I. S.
În martie anul curent (1923), la Congresul Unional al Uniunii Ortodoxe a Bisericii Vechi Apostolice 

preşedintele UCER, Ivan Stepanovici Prohanov, a ţinut o cuvântare de salut în numele Uniunii Evanghelice 
şi şi-a încheiat salutul cu citirea apelului, cenzurat preliminar, „O voce din Răsărit“.

În acest apel Prohanov I. S., adresându-se, în numele Uniunii Creştinilor Evanghelici din Rusia, 
către toate bisericile creştine şi către toate cultele din Rusia şi de pe tot globul pământesc, printre alte 
denaturări ale creştinismului, enumeră şi crima participării majorităţii bisericilor creştine la războaie şi 
omucideri şi, referindu-se la atitudinea Uniunii Evanghelice faţă de problema militară, zice: „Născută 
în condiţiile prigoanelor şi persecuţiilor din timpul regimului ţarist şi călită în furtunile revoluţiei fără 
precedent, biserica evanghelică populară liberă din Rusia n-a participat la lupta sângeroasă din ultimul 

6.2. Memoriul bisericii de la Krasnâe vorota către CECR 
privind epistola UCER, publicată în ziarul „Известия“ (22 decembrie 1923)
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timp. Membrii ei au declarat cu abnegaţie că nu doresc să ia parte în mod direct sau indirect la acţiunile 
militare“.

Peste câteva zile după cuvântarea ţinută la congresul Uniunii Ortodoxe a Bisericii Vechi Apostolice 
I. S. Prohanov a fost arestat şi a fost ţinut închis câteva luni.

La eliberarea din închisoare, în luna iulie a.c., Prohanov a semnat, în numele Consiliului Suprem 
al Creştinilor Evanghelici, o nouă epistolă către credincioşi cu privire la serviciul militar, contrar celui 
amintit („O voce din Răsărit“).

În această nouă epistolă, publicată în ziarul „Известия“ al CEC al URSS nr. 8 din 12 august a.c., 
semnată de patru fraţi: Prohanov I. S., Saveliev F. C., Andreev A. L. şi Pelevin V. P., se declară, în numele 
Consiliului Suprem al Creştinilor Evanghelici: „Îi chemăm pe toţi fraţii noştri să muncească fără obiecţii în 
toate instituţiile militare şi civile ale Republicii, precum şi să-şi facă serviciul militar în Armata Roşie şi în 
genere să nu refuze a servi în rândurile ei, ci să se supună disciplinei şi tuturor legilor Puterii sovietice“.

Cu privire la apelul „O voce din Răsărit“, în noua epistolă se afirmă că el nu era adresat credincioşi-
lor din Rusia, ci exclusiv persoanelor care locuiesc dincolo de hotarele Rusiei Sovietice şi apără interesele 
capitalismului (deşi e evident că n-a fost aşa).

Al IX-lea congres unional al Creştinilor Evanghelici
Congresul al IX-lea unional al Creştinilor Evanghelici, convocat la Petrograd îndată după eliberarea lui 

Prohanov I. S., care şi-a ţinut lucrările în prezenţa reprezentantului GPU tov. Tucikov (anume el a instruit 
procesul lui Prohanov când acesta se afla în penitenciar), după mari lupte interne şi suferinţe morale, 
a susţinut, prin majoritatea voturilor, epistola lui Prohanov, prin urmare, şi chemarea lansată către cre-
dincioşi de a face serviciul în rândurile armatei (deşi, din cauza caracterului confuz al problemei, această 
concluzie a fost, probabil, neclară pentru majoritatea participanţilor la Congres). [...]

Situaţia în timpul ţarismului
În timpul puterii ţariste, în pofida celor mai crude persecuţii, o parte din creştinii evanghelici conside-

rau imposibil pentru ei a participa la acţiunile militare. Conform situaţiei-raport a Departamentului pentru 
problemele duhovniceşti din Rusia (publicată în revista „Истинная Свобода“, nr. 1, 1920), de la începutul 
primului război mondial până la 1 aprilie 1919 cel mai mare procent al celor ce refuzaseră să servească în 
armată l-au constituit anume creştinii evanghelici. Situaţia-raport conţine date despre 16 curente religioase, 
totodată 25—30% din numărul celor care au refuzat să servească în armată din toate curentele le revin 
creştinilor evanghelici.

Acest document constată că, în timpul ţarismului, mişcarea împotriva participării la acţiunile militare 
era foarte dezvoltată în mediul Creştinilor Evanghelici, în comparaţie cu alte curente religioase.

Desigur, datele din situaţia-raport oficială nu includ nici pe departe toate refuzurile de a servi în ar-
mată şi menţionează doar cazurile care au ajuns la cunoştinţa autorităţilor centrale şi au fost înregistrate 
oficial de Departamentul sus-numit.

Cu privire la ceilalţi Creştini Evanghelici, care se aflau în rândurile armatei, se ştie că ei, cu toate 
că îmbrăcau mantaua soldăţească şi luau arma în mână, în lupte se străduiau totuşi să împuşte în aer, 
şi nu în oameni.

Iar conducătorii duhovniceşti renumiţi ai Creştinilor Evanghelici (prezbiterul Belousov, evanghelistul 
Filippov, Krapivniţki, Vituşkin şi mulţi alţii) au fost supuşi unor persecuţii crude în perioada ţaristă, erau 
băgaţi în închisori, exilaţi în ţinutul Narâm etc. La fel şi în ce priveşte deschiderea şi ţinerea adunărilor 
creştine: guvernul ţarist, de obicei, împiedica activitatea creştinilor evanghelici. [...]

Influenţa războiului mondial
Însă practica şi experienţa războiului mondial i-a silit pe creştinii evanghelici să înţeleagă şi mai clar 

imposibilitatea lor de a se înrola în rândurile armatei şi să înţeleagă netemeinicia absolută a opiniei fra-
ţilor-creştini, care, luând arma, se justificau prin faptul că „vor împuşca în aer“. Asemenea ostaşi, şi din 
punct de vedere militar, desigur, demoralizau armata, dar principalul e că se înşelau ei înşişi şi îi duceau 
şi pe alţii în rătăcire punându-şi masca de soldat şi rămânând înăuntrul lor oameni paşnici. Experien-
ţa războiului a arătat în mod evident că creştinii, care Îi sunt credincioşi lui Dumnezeu şi lui Hristos, 
nu trebuie să pună în concordanţă nicidecum cuvintele: „să nu ucizi“, „iubiţi pe vrăjmaşii voştri“ (Mat. 
5: 21, 44), „niciun ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el“ (1 Ioan 3: 15) cu vărsarea de sânge şi cu 
omuciderea în războaie. [...]
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De aceea spre sfârşitul războiului mondial numărul celor care refuzau să servească în armată nu se 
micşora, ci creştea, deşi guvernul ţarist intensifica represiunile şi, pentru refuz, tribunalele militare au 
început să dea sentinţe nu numai de câte 10-20 de ani de muncă silnică, ci şi ocna pe viaţă, totodată 
a început să fie aplicată bătaia cu nuiele până la 70-100 de lovituri, de exemplu, cazul lui Hromov etc. 

Cu toate acestea, datorită ororilor războiului, se consolida treptat concepţia că orice participare la el 
e un păcat. Astfel, în pragul revoluţiei, când s-au rupt lanţurile a tot ce era încătuşat, a tot ce tindea spre 
progres, a avut loc şi în mijlocul creştinilor evanghelici o cotitură radicală în direcţia refuzului definitiv 
de a participa la orice fel de acţiuni militare.

Această cotitură, care a început de la păturile de jos ale comunităţilor evanghelice, venea, mai întâi 
de toate, de la membrii de rând, dar sinceri şi credincioşi Domnului, care, în timpul ţarismului, suferiseră 
deja în temniţe şi ocne pentru refuzul de a se înrola în armată, precum şi de la credincioşii care, în timpul 
aflării lor în rândurile armatei, s-au convins personal că a participa la război este un păcat. Şi această 
cotitură i-a silit să se progreseze chiar şi pe fraţii înapoiaţi, care tot mai crezuseră că nu e păcat să parti-
cipi la război, și ei, la rândul lor, au silit tot centrul Evanghelic să ia o nouă atitudine faţă de război. [...]

După masacrul mondial incompatibilitatea creştinismului cu omuciderea a devenit atât de evidentă, în-
cât chiar oamenii necredincioşi şi ateiştii menţionau păcatul participării creştinilor la acţiunile militare. [...]

Înainte de arestare, în apelul său „O voce din Răsărit“, Prohanov susţinea, pe bună dreptate şi în con-
formitate cu poziţia creştinilor evanghelici, că Biserica Evanghelică n-a participat la lupta sângeroasă din 
ultima vreme şi că membrii ei declarau, cu lepădare de sine, că nu doresc să participe la acţiunile militare.

Dacă e să ne amintim de şirurile lungi ale Creştinilor evanghelici martiri, care, încă pe timpul gu-
vernului ţarist, acceptau benevol moartea, ocna, temniţele şi exilurile din cauza refuzului de a servi în 
rândurile armatei, precum şi de arestările şi multele cazuri de împuşcare (înregistrate) în timpul războiului 
civil, atunci devine clar despre ce lepădare de sine vorbeşte Prohanov.

Decretul din 4 ianuarie 1919
Acest martiraj pentru credinţă pe de o parte şi, pe de altă parte, nedorinţa Guvernului Sovietic de 

a merge, în primii ani, pe calea jandarmilor ţarişti şi a judecătorilor au generat, în fine, apariţia cunoscu-
tului decret din 4 ianuarie 1919, care le oferea credincioşilor o alternativă a serviciului militar: substituirea 
lui cu alte activităţi cu caracter paşnic, de utilitate publică.

Atitudinea noastră faţă de epistola lui Prohanov şi a altora
Ţinând seama de cele expuse, noi, creştinii evanghelici ai Comunităţii de la Moscova, declarăm că, lu-

ând cunoştinţă de epistola Consiliului Suprem al Creştinilor Evanghelici, publicată în „Izvestia“ pe data de 
12 august, semnată de fraţii: Prohanov I. S., Saveliev F. S., Pelevin V. P. şi Andreev A. L., care îi cheamă 
pe toţi credincioşii să participe nemijlocit la acţiunile militare, precum şi luând cunoştinţă de rezoluţiile 
Congresului al IX-lea de alăturare la această epistolă, — atât epistola cât şi rezoluţiile ne-au provocat 
o mare durere.

Poziţia noastră este următoarea: epistola dată e o denaturare evidentă a căii evanghelice pe care 
au mers până acum Creştinii Evanghelici, iar Prohanov însuşi şi cei care s-au alăturat lui sunt oa-
meni care s-au abătut de la calea curată a lui Hristos.

Nu găsim necesar să analizăm, în memoriul dat, toate cauzele care l-au silit pe Prohanov şi pe cei-
lalţi semnatari ai epistolei să facă un apel către credincioşi de a intra în rândurile Armatei Roşii. Vom 
menţiona doar încă o dată că, până la arestarea sa, Prohanov, împreună cu toată Uniunea evanghelică, 
avea convingeri diametral opuse cu privire la serviciul militar şi, fără îndoială, nu admitea participarea 
credincioşilor la război. [...]

O parte din Creştinii evanghelici, având o atitudine negativă faţă de serviciul militar conform convin-
gerilor, admit încadrarea în serviciul sanitar, concepându-l ca pe o activitate cu caracter paşnic, de folos 
obştesc, lucru despre care am vorbit deja mai sus. Încă la Congresul al IX-lea Unional reprezentanţii Co-
munităţii noastre de la Moscova au protestat împotriva epistolei şi împotriva alăturării Congresului la ea. 
De aceea noi, Creştinii Evanghelici ai Comunităţii de la Moscova, declarăm că, în ceea ce priveşte servi-
ciul în rândurile armatei, ne alăturăm, ca şi mai înainte, la acei creştini evanghelici, care, şi în perioada 
guvernului ţarist, şi pe timpul lui Kerenski, şi după Revoluţia din Octombrie, şi până acum, nu considerau, 
nici nu consideră posibil să participe la ucideri şi la acţiuni militare.

Ca şi mai înainte, rămânem credincioşi poruncilor Mântuitorului cu privire la dragostea de Dumnezeu 
şi de aproapele (Mat. 22: 37-39; Ioan. 13: 34). Ca şi mai înainte, continuăm să-i iubim pe toţi oamenii fără 
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deosebire de clasă, de categorie socială, de naţionalitate etc. (Col. 3: 9-11). Tindem, ca şi mai înainte, să-i 
iubim şi pe duşmani şi credem în nestrămutarea poruncii „SĂ NU UCIZI“, ţinând minte că „niciun ucigaş 
n-are viaţa veşnică rămânând în el“ (Mat. 5: 21, 44; 1 Ioan 3: 15). Ca şi mai înainte, noi mergem şi vom 
merge şi pe viitor spre acea Împărăţie a păcii, a binelui şi a dreptăţii, unde oamenii „din săbiile lor îşi vor 
făuri fiare de plug“, unde va dispărea minciuna, războiul, duşmănia şi ura dintre oameni, orice inegalitate 
şi apăsare, unde toţi cei chinuiţi şi istoviţi de suferinţe vor găsi, în sfârşit, odihnă, bucurie şi libertate 
(2 Pet. 3: 13) şi unde se va împlini, în sfârşit, rugăciunea noastră către Dumnezeu: „VINĂ ÎMPĂRĂŢIA 
TA; FACĂ-SE VOIA TA, PRECUM ÎN CER, AŞA ŞI PE PĂMÂNT“.

De aceea — neavând nimic comun cu contrarevoluţia, nici cu apărătorii capitalismului, fiind străini 
de orice propagandă antimilitaristă directă şi de neachitare a impozitelor, având o atitudine sinceră şi 
loială faţă de puterea Sovietică şi salutând iniţiativele ei în ce priveşte zidirea paşnică a vieţii munci-
torilor, precum şi fără a renunţa la îndeplinirea îndatoririlor civile cu caracter paşnic şi social-util — 
declarăm totodată că, potrivit credinţei noastre creştine şi convingerilor religioase, nu putem participa 
la acţiunile legate de omucidere.

Sperăm că Puterea Sovietică, care, în decretele sale, recunoaşte libertatea conştiinţei, nu ne va per-
secuta pentru credinţa noastră, cum ne-a persecutat guvernul ţarist, ci dimpotrivă, ne va da posibilitatea, 
aşa cum a făcut până acum, să ne încadrăm, ca alternativă a serviciului militar, în activităţi cu caracter 
paşnic, de utilitate publică.

Pentru ce suntem gata
Iar dacă Guvernul Sovietic, contrar aşteptărilor noastre, va începe să ne persecute pentru convingerile 

religioase, de conştiinţă şi pentru credinţă, suntem gata, cu ajutorul DOMNULUI NOSTRU ISUS HRIS-
TOS, să şi suferim, ţinând minte CUVINTELE LUI:

„FERICE VA FI DE VOI CÂND, DIN PRICINA MEA, OAMENII VĂ VOR OCĂRÎ, VĂ VOR 
PRIGONI, ŞI VOR SPUNE TOT FELUL DE LUCRURI RELE ŞI NEADEVĂRATE ÎMPOTRIVA 
VOASTRĂ!“

Cu urări de pace către Dumneavoastră MEMBRII COMUNITĂŢII DE LA MOSCOVA A CREŞTI-
NILOR EVANGHELICI.

Semnături:
1. Cerednik, 2. Piminova, 3. Zaharov, 4. Soboleva, 5. Karp Frolov, 6. Alekseeva, 7. Andreeva,  
8. Savinova, 9. Antonov, 10 Jdanova, 11. V. Şişkin, 12 Horkov, 13. A. Mihailova, 14. Şceakaturova,  
15. Vancinova, 16. Liubovinkina, 17. Sciotcikova, 18. Gorohova, 19. Lojinovecikaia, 20. Lebedeva,  
21. Karniukova, 22. Gavrikova, 23. Trifonov, 24. Komkov, 25, Volkov, 26. Şighin, 27. Kalinin,  
28. Spiridonov, 29. Evseeva, 30. Nikiforov, 31. Ciubenkov, 32. V. Urştein, 33. Sciotcikov N.,  
34. T. Gusev, 35. Prudnikov, 36. (ilizibil), 37. Andreeva, 38. Gurin, 39. Andronov, 40. Smirnova,  
41. Avdoşin, 42. E. Trineak, 43. Pilatova, 44. P. Volodin, 45. Poleakova, 46. Kaştanov,  
47. K. Morozov, 48. I. Podlegaev, 49. Konogov, 50. S. Fateev, 51. Potapova, 52. Romanova,  
53. A. Morozova, 54. A. Fiodorova, 55. Vasiliev, 56. P. Aleksandrov, 57. Brandukova, 58. Gavrilina,  
59. E. Gluhalina, 60. A. Krâlova, 61. D. Kraşcin, 62. O. Fiodorova, 63. A. Glazkov, 64. Sciotcikov A., 
65. Sciotcikova S., 66. Koniuşkova, 67. P. Trineak, 68. P. Fomicev, 69. Lizeakina, 70. E. S. Gorohova, 
71. Din cauza analfabetismului pentru: Domitkova şi 72. Smirnova a semnat Cirikov, 73. A. Savko,  
74. D. Pripisnova, 75. A. Urştein, 76. K. Ignatova, 77. A. Belavin, 78, 79, 80 (ilizibil), 81. Ermolaeva, 
82. Buzova, 83. Smokova, 84. Antonova, 85. Şitova, 86. Oserkina, 87. Troiţki, 88. Isaev,  
89. Pentru Kuzneţov, 90. Pentru Savostenkevici, 91. Kuzmin, 92. Savina, 93. Assiev, 94. V. Lunin,  
95. Borisova, 96. M. Ferber, 97. Jucikov, 98. Endin, 99. T. Gavrilov, 100. A. Troiţkaia, 101. Dorohin, 
102. Dorohin, 103. Aleksandrova, 104. Râhnik, 105. Orlova, 106. N. Samsakov, 107. V. Eremeev,  
108. P. Nosova, 109. V. Cirikov.

Moscova, 22 decembrie, 1923
(ASR ISP, fond 89, inv. 4, dos. 165, f. 18-25)
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Strict secret
A se păstra ca şi cifrul

PROCES-VERBAL al Comisiei AR nr. 93 din 12 noiembrie 1927

S-A AUDIAT:
11. Cu privire la lichidarea a trei comunităţi evanghelice de la Moscova, care constituie 
focarul răspândirii propagandei antisovietice (antimilitariste). (tov. TUCIKOV).

S-A DECIS:
11. Recunoscând extrem de periculoasă existenţa acestor comunităţi, a însărcina OGPU 
să le lichideze.

(ASR ISP, fond 17, inv. 113, dos. 353, f. 48-49)

6.4. Memoriul comunităţii Creştinilor Evanghelici (krasnovorotţî) de la Moscova către Comitetul 
Executiv Central al URSS cu privire la cazurile de persecuţii ale comunităţii în anul 1928

Subsemnaţii, credincioşii Comunităţii (ce nu face parte din Uniune) a Creştinilor Evanghelici de la 
Moscova, considerăm necesar să aducem la cunoştinţa Dumneavoastră cazurile, enumerate mai jos, de 
persecutări ale comunităţii date din partea Direcţiei Politice de Stat.

1. ARESTAREA MEMBRILOR COMUNITĂŢII
În noaptea de 11 februarie şi în zilele ulterioare au fost arestaţi membrii bisericii noastre:
1. SAMSAKOV Nikita Fiodorovici
2. ASSIEV Nikolai Vasilievici
3. EREMEEV Vasili Ilici
4. ISAEV Vladimir Andreevici
5. MASLOV Mihail Nikolaevici
6. POCIVALOV Vladimir Fiodorovici
7. BARANOV Semion Maksimovici
8. MIHALIOV Gheorghi Sâsoevici

2. ÎNCHIDEREA LOCALURILOR PENTRU ADUNĂRILE DE RUGĂCIUNE ALE COMUNITĂŢII
Tot la 11 februarie au fost închise localurile pentru adunările de rugăciune ale bisericii:
1. Localul din casa nr. 11 de pe strada Kalanciovskaia;
2. Localul din casa nr. 8 de pe strada Tulinskaia;
3. Localul din casa nr. 8 de pe stradela Votkovski;
4. Localul din casa nr. 26 de pe strada Kraineaia din sect. Cerkizov.
În timpul închiderii localurilor pentru slujbele creştine au fost smulse tăbliile cu orarul adunărilor, 

care erau fixate pe uşile încăperilor, a fost confiscată toată literatura religioasă: Evangheliile şi Bibliile, 
culegerile de cântări duhovniceşti şi altă literatură, în timpul percheziţiei au fost rupte placardele cu citate 
din Evanghelie (Cazul a avut loc în localul nr. 11 de pe strada Kalanciovskaia.)

3. CONFISCAREA BUNURILOR CARE SE AFLAU ÎN LOCALURILE COMUNITĂŢII
Odată cu închiderea localurilor pentru adunările de rugăciune bunurile ce se af lau în ele au 

fost luate şi date în folosinţă comunităţii creştinilor evanghelici care intră în Uniunea Creştinilor 
Evanghelici: bănci, mese, amvoane, dulapuri, armónii, veselă etc.; i-a fost transmisă de asemenea 
şi literatura duhovnicească luată de la Biserică.

6.3. Hotărârea Comisiei antireligioase de pe lângă Biroul Politic al CC al PC(b)R cu privire 
la lichidarea celor trei comunităţi ale creştinilor evanghelici (krasnovorotţî) de la Moscova
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4. CAUZELE PERSECUTĂRII COMUNITĂŢII
Practica vieţii precedente a comunităţii a arătat că motivul tuturor persecuţiilor membrilor ei este faptul 

că convingerile noastre nu admit participarea la vărsarea de sânge omenesc. În timp ce legile în vigoare 
asigură dreptul existenţei legale a unor curente antimilitariste (molocanii, menoniţii, duhoborî ş.a.), fără 
a considera contrarevoluţionare convingerile lor, organele Guvernului Sovietic luptă cu noi, considerându-ne 
duşmani ai Puterii Muncitoreşti-ţărăneşti. În demersurile către Organele centrale ale puterii comunitatea 
şi-a explicat deja de câteva ori caracterul convingerilor, al activităţii şi al condiţiilor istorice şi duhovniceşti 
în care a apărut mişcarea dată.

Noile arestări, închiderea caselor de rugăciune şi alte persecuţii ne silesc să ne adresăm încă o dată 
Dumneavoastră cu privire la necesitatea încetării încălcărilor ce stârnesc revoltă ale libertăţii de conştiinţă 
şi de religie, comise de Departamentul Politic de Stat faţă de membrii comunităţii noastre.

5. ÎNCĂLCĂRILE COMISE
Acţiunile enumerate sunt o încălcate a legilor de bază ale Republicii în ce priveşte problema libertăţii 

de conştiinţă.
1. Decretul din 23.01.1919 oferă fiecărui cetăţean dreptul de a profesa orice religie. Nu încape îndoială 

că cetăţenii persecutaţi cumplit pentru convingerile lor religioase au fost privaţi de dreptul de a-şi profesa 
liber credinţa şi de aceea, persoanele care fac parte din comunitatea noastră, de fapt, au fost lipsite arbitrar 
de dreptul oferit de legea indicată.

2. Constituţia RSFSR oferă tuturor cetăţenilor libertatea de a propaga religia. Acest punct al legii de 
bază a Republicii Sovietice este încălcat cu privire la cetăţenii care au fost lipsiţi de lucrurile de primă 
necesitate, fără a mai vorbi de posibilitatea propagării convingerilor religioase, şi care nu pot nici să-şi 
ţină serviciile divine, întrucât li s-au confiscat casele de rugăciune.

3. Rezoluţia Congresului al XIII-lea al PC(b)R stabileşte necesitatea grijii deosebite faţă de sectanţii 
care au fost supuşi la persecuţii cumplite în timpul ţarismului. În pofida acestei hotărâri a Partidului Co-
munist, OGPU recurge, în practică, la măsuri cu totul contrare.

4. Instrucţiunea Comisariatului Poporului pentru Justiţie şi a Comisariatului Poporului pentru Afaceri 
Interne din 19.03.’23 invocă drept circumstanţe, care au servit drept cauze pentru închiderea localurilor 
de rugăciune, următoarele activităţi ale bisericii: participarea la cuvântări contrarevoluţionare, abuzul în 
ce priveşte exploatarea averii bisericii sau irosirea acesteia. Noi nu suntem vinovaţi nici de abuz, nici de 
irosire a averii, la fel suntem cu totul străini de cea mai mică activitate contrarevoluţionară. Ocupaţia 
noastră este numai predicarea Evangheliei. 

5. Însăşi închiderea localurilor de rugăciune a avut loc fără respectarea cerinţelor elementare ale legii. 
În pofida instrucţiunii Comisariatului Poporului pentru Justiţie, a Comisariatului Poporului pentru Afaceri 
Interne din 19.03.’23 şi a circularei Comisariatului Poporului pentru Justiţie din 23.04.’24, comunităţii 
nu i s-a adus la cunoştinţă nicio hotărâre cu privire la închiderea casei de rugăciune şi nu i s-a dat posi-
bilitatea atacării acestei ordonanţe la Prezidiul CECR.

Închiderea localului s-a făcut pe calea unui atac prin surprindere, fără a li se da credincioşilor posibi-
litatea de a lua măsuri preventive.

6. SITUAŢIA DIFICILĂ A COMUNITĂŢII
După ce i s-au luat încăperile pentru adunările de rugăciune, comunitatea, care numără aproape 400 de 

membri, a ajuns în condiţii de conspirativitate şi e nevoită să existe ilegal. O asemenea situaţie a credin-
cioşilor în timpul Puterii Sovietice este o încălcare strigătoare la cer a regulilor sistemului sovietic.

7. SCOPUL MEMORIULUI DAT
În baza tuturor celor expuse Vă rugăm să luaţi măsuri de înlăturare a încălcărilor comise. Şi anume:
1. Să ni se dea posibilitatea de a avea iarăşi încăperi pentru adunările de rugăciune.
2. Să ni se întoarcă bunurile confiscate.
3. Să fie eliberaţi membrii comunităţii noastre, enumeraţi în acest memoriu, care au fost arestaţi de 

Direcţia Politică de Stat Unificată.
     Pe originalul memoriului sunt 250 de semnături.

Anul 1928 (ASFR, fond 5263, inv. 2, dos. 5, f. 116-117)
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Cazuri de încălcare a libertăţii de conştiinţă faţă de cetăţenii din URSS
Toate cazurile referitoare la sfera încălcării libertăţii de conştiinţă în mijlocul muncitorilor din URSS 

pot fi împărţite în câteva categorii, şi anume:
А. Cazuri care rezultă din concepţia ateistă a Guvernului Sovietic.
B. Cazuri referitoare la activitatea practică a Direcţiei Politice de Stat Unificate (OGPU).
C. Cazuri referitoare la problema serviciului militar.
Să examinăm fiece categorie aparte.

A. CAZURI CARE REZULTĂ DIN CONCEPŢIA  
    ATEISTĂ A GUVERNULUI SOVIETIC

1. Atitudinea puterii de stat existente faţă de religie
Nu încape îndoială că Guvernul Sovietic se călăuzeşte de ideile ATEISTE şi are o atitudine negativă 

faţă de religie. Religia, după cum afirmă el, este vestigiul regimului precedent, capitalist, cu care la fel 
trebuie să lupte pentru a-l nimici şi a zidi o orânduire nouă, comunistă. Astfel Puterea sovietică îşi pune 
drept sarcină să transforme toată Rusia într-o ţară de atei. În felul acesta religia dominantă a republicii 
devine ateismul, care, în mod inevitabil, va avea drept rezultat oprimarea curentelor religioase existen-
te, lipsindu-i astfel pe credincioşi de dreptul la libertatea de conştiinţă. Actualmente omul credincios 
rus îndură la fiece pas presiune asupra conştiinţei sale în viaţa personală, în viaţa de familie şi în cea 
obştească.

Orientarea ateistă a Puterii sovietice s-a resimţit deosebit de evident în educaţia copiilor şi a tineretului 
din URSS, precum şi în atitudinea faţă de propaganda religioasă şi cea antireligioasă. De aceea vrem să 
supunem unei examinări multilaterale problemele enumerate.

2. Educarea copiilor şi a tineretului în URSS
Separând biserica de stat, Puterea sovietică a exclus complet predarea cunoştinţelor religioase în şcoală, 

ba mai mult decât atât, a interzis în genere, sub ameninţarea răspunderii penale, predarea cunoştinţelor 
începătoare despre Dumnezeu pentru copii şi pentru tinerii de până la 18 ani.

Din concepţia ateistă a puterii de stat existente a rezultat şi tendinţa educării tineretului din ţară în 
spirit ateist. Cu acest scop în locul influenţei religioase se stabileşte o influenţă sistematică antireligioasă 
şi copiilor li se altoieşte ateismul aproape că din leagăn. În felul acesta, una din sarcinile şcolii contem-
porane este pregătirea ateiştilor. Pentru atingerea acestui scop copilul este atras de la 9 ani în cercul 
pionierilor, de la 14 ani — în Comsomol, iar ulterior în PCR, unde tineretului i se altoieşte pretutindeni 
concepţii antireligioase. Părinţii credincioşi stau în faţa unei mari dileme: ce să facă cu copilul lor? Să 
nu-l dea la şcoală nu pot, iar a-l da înseamnă, probabil, a perverti sufletul copilului prin ateism. Siliţi 
de necesitatea extremă şi neavând şcoli creştine speciale, părinţii, călcându-şi pe conştiinţă, îşi trimit 
copilul în şcoala ateistă şi văd cu nelinişte cum i se altoieşte acolo concepţii absolut străine învăţăturii 
lui Hristos, iar principalul — li se nimiceşte credinţa în Dumnezeu.

Dar nu numai părinţii îndură presiune asupra cugetului lor, ci şi înşişi tinerii sunt puşi într-o 
situaţie complicată. Dorind să-şi continue studiile şi să se înscrie la instituţiile superioare de învă-
ţământ, tineretul întâmpină mari piedici. După cum s-a dovedit, a nimeri într-o instituţie superioară 
e posibil cu o singură condiţie: trebuie să fii sau comsomolist, sau să fii, în mod obligatoriu, ateist. 
Şi tânărul sau tânăra sunt puşi în impas: sau renunţi la tendinţa de a obţine studii superioare, sau 
mergi să-ţi faci studiile prin Comsomol, renunţând mai întâi la credinţa în Dumnezeu. Deci, pentru 
a deveni medic, inginer, agronom etc. trebuie să te faci mai întâi ateu. Instruirea tinerilor creştini în 
instituţiile de învăţământ este extrem de grea, deoarece sunt nevoiţi să se supună întregii programe 
de învăţământ, în caz contrar, sunt exmatriculaţi. În Comunitatea noastră au fost cazuri când copiii 
părinţilor credincioşi, educaţi în spirit creştin, au fost eliminaţi din şcoală pentru refuzul de a cânta 

6.5. Extrase din nota-raport a Creştinilor evanghelici „trezvenniki“ 
către CC al PC(b)R din 15 mai 1924
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unele cântece care vin în contradicţie cu convingerile lor, pentru refuzul de a dansa, de a participa 
la spectacole etc. E nevoie oare, după toate cele spuse, să mai demonstrăm că o asemenea stare de 
lucruri în ce priveşte educaţia tineretului exclude libertatea de conştiinţă şi e absolut inacceptabilă în 
o ţară care recunoaşte libertatea religioasă? Violenţa exercitată asupra cugetului în sfera învăţămân-
tului este o pată neagră, care defăimează URSS. Şi sunt nevoiţi să îndure această violenţă şi părinţii, 
şi elevii, şi chiar educatorii, deoarece un învăţător cu concepţii religioase trebuie ori să renunţe la ele 
şi să-i educe pe copii în spirit materialist, ori să părăsească şcoala.

3. Propaganda religioasă
În baza art. 13 al Constituţiei RSFSR fiecărui cetăţean al Republicii i se oferă dreptul de a face propa-

gandă religioasă pe teritoriul ei. În primii ani după promulgarea acestei legi, libertatea predicării religioase 
era într-adevăr evidentă, dar în momentul de faţă se observă iarăşi limitarea ei pe orice căi. Această limi-
tare se extinde atât asupra propagandei orale, cât şi asupra celei tipărite. Predica verbală întâmpină piedici 
pretutindeni. Dacă vreun credincios ar încerca să adune în jurul său câţiva oameni undeva în stradă sau în 
locuri publice şi să le predice Evanghelia, acest grup ar fi împrăştiat neapărat de miliţie, iar predicatorul 
ar fi arestat şi amendat. Am avut chiar un caz când unul dintre membrii noştri, stând la rând la prăvălie, 
a fost arestat de miliţie numai pentru că a început să vorbească cu cei din jur despre Dumnezeu şi a fost 
dus la Comisariat pentru a i se întocmi un proces-verbal. În general, putem spune că actualmente pe stradă 
e aproape imposibilă orice activitate religioasă. Dacă e să comparăm cel puţim libertatea de care se bucură 
orice procesiune politică cu strâmtorările pe care le îndură procesiunile religioase, nu încape îndoială că 
pentru cele din urmă nu există libertate. Demult nu se mai văd procesiuni ale ortodocşilor (numite „Dru-
mul crucii“ sau altfel), ele au fost interzise şi acum poţi să mărşăluieşti pe străzi numai cu drapele roşii, 
dar e absolut interzis a-ţi mărturisi deschis, în mod public, credinţa.

Cu privire la propaganda în public Guvernul Sovietic a rămas în urmă cu mult de ţări, precum An-
glia şi America, unde fiecare cetăţean poate mărturisi în mod public Biblia oriunde are posibilitate. Dar 
ce să mai vorbim de propaganda pe străzi când predica Evangheliei întâmpină piedici chiar în localuri! 
E destul să se adune, de exemplu, un grup de credincioşi într-un apartament particular şi să ţină o aduna-
re cu predicarea Evangheliei, că îndată urmează represiuni şi amendări din partea miliţiei pentru adunarea 
neautorizată. Se ajunge până acolo, că nu se poate organiza nici chiar o sărbătoare familială (de exemplu, 
ziua de naştere) fără a fi anunţate organele miliţiei. Prin urmare, pentru a te ruga împreună cu prietenii 
apropiaţi în odaia ta trebuie să ai o permisiune specială. A cere asemenea permisiuni este absurd în o ţară 
unde însăşi legislaţia oferă fiecărui cetăţean libertatea de a-şi mărturisi credinţa. De la oamenii adunaţi 
pentru petreceri nu se cer asemenea permisiuni. Reiese că companiile care-şi petrec timpul în beţii nu au 
nevoie de permisiunea autorităţilor, iar pentru a citi Evanghelia şi a te ruga ea este neapărată. Bineînţeles 
că o asemenea stare de lucruri e inadmisibilă.

Însă chiar având localuri permanente pentru adunările de rugăciune credincioşii se află mereu sub 
ameninţarea de a le pierde. În ultimul timp unui şir întreg de comunităţi şi grupuri, inclusiv grupului 
nostru, li s-au confiscat casele de rugăciune. Toate acestea se fac nu sub formă de persecuţii pentru 
religie, ci se invocă întotdeauna alte motive: criza de apartamente etc. Însă în fiece caz aparte se ob-
servă nu atât nevoia de localuri, cât tendinţa de a limita libertatea propagandei religioase şi a împiedica 
activitatea grupurilor religioase. Lucrul acesta a devenit evident mai ales în procesul cu privire la casa 
noastră de rugăciune. Noi utilizam casa începând din anul 1914, făcusem reparaţie capitală în ea, şi 
totuşi am fost lipsiţi de această încăpere, care, conform hotărârii Judecătoriei de la Krasnaia Presnea, 
a fost pusă la dispoziţia direcţiei uzinei „Duks“. În însăşi mersul judecăţii am văzut clar părtinirea totală 
a organelor judiciare şi, când am protestat împotriva confiscării localului şi am formulat argumente des-
tul de convingătoare în favoarea noastră, ele nu şi-au făcut efectul din simplul motiv că suntem oameni 
credincioşi. Unii reprezentanţi ai puterii, cărora ne-am adresat, ne-au spus deschis că toate acestea se 
fac „din considerente politice“. [...] În felul acesta propaganda religioasă orală întâmpină un şir întreg de 
piedici atât în viaţa personală, cât şi în cea bisericească, ceea ce este în absolută contradicţie cu spiritul 
art. 13 al Constituţiei şi lipseşte comunitatea de la Moscova de orice importanţă.

4. Propaganda religioasă în presă
Într-o situaţie similară se află şi presa religioasă. Dacă e să tragem o paralelă între libertatea de care 

se bucură presa antireligioasă şi greutăţile aproape că de neînvins pe care le întâmpină presa religioasă, 
atunci devine clar ce fel de libertate are cea din urmă. A edita ceva nou acum e imposibil, nu pot exista 
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nici ziare, nici reviste religioase, toată literatura din depozite este nimicită, iar de peste hotare se poate 
primi câte ceva doar cu greutăţi enorme şi cu o mare taxă vamală.

Toate piedicile în calea propagandei, atât a celei orale, cât şi în presă, devin destul de clare dacă ţinem 
cont de concepţia ateistă a Puterii Sovietice şi de atitudinea ei faţă de religie ca „opiu pentru popor“. Dacă 
religia este un opiu pentru popor, un narcotic pentru populaţia Republicii, atunci e de la sine înţeles că se 
trasează linia de a se împiedica prin orice mijloace răspândirea ei. De aici rezultă şi piedicile în calea pro-
pagandei religioase, de aici vine şi oprimarea mărturisirii deschise a credinţei în mijlocul populaţiei URSS.

5. Propaganda antireligioasă
Limitând propaganda religioasă, Puterea sovietică oferă totodată o libertate nelimitată propagandei 

antireligioase, contribuie la tipărirea literaturii antireligioase, finanţează orice inovaţie antireligioasă şi in-
troduce lupta cu religia în programul zidirii culturale a URSS. Însăşi propaganda se face, în cea mai mare 
parte, în spiritul luării în derâdere a religiei şi a credincioşilor, ceea ce este evident o insultare a conştiinţei 
celor care cred în Dumnezeu. Ceea ce pentru mulţi este obiectul atenţiei pline de evlavie se ia în derâdere 
în caricaturile ateiste, în versuri etc. E îngrozitoare nu existenţa presei antireligioase, care îşi bate joc de 
conştiinţa credincioşilor, ci e îngrozitor faptul că aceste batjocuri se fac sub protecţia binevoitoare a auto-
rităţilor, sub conducerea lor şi de aceea rămân nepedepsite.

Din cele expuse se poate constata clar că, de fapt, pe teritoriul URSS nu există o libertate deplină 
a conştiinţei şi a religiei. În pofida legislaţiei ţării, conştiinţa este oprimată şi în familie, şi la şcoală, şi în 
societate. Legea cu privire la separarea bisericii de stat i-a pus pe credincioşii din Rusia într-o situaţie mai 
rea decât erau anterior. Mai înainte era oprimată numai conştiinţa sectanţilor, acum sunt supuşi oprimării 
toţi credincioşii din Rusia.

B. CAZURI DIN ACTIVITATEA OGPU

1. Atitudinea GPU faţă de organizaţiile religioase
Fiind un organ care îndeplineşte sarcinile Puterii centrale (ale OGPU), GPU se conduce, în activitatea 

sa, de atitudinea Centrului faţă de religie ca faţă de un fenomen ostil vieţii comuniste şi de aceea şi-a pus 
drept scop lupta cu orice curent religios.

2. Caracterul general al activităţii GPU cu privire la organizaţiile religioase
GPU se răfuieşte cu religia sub steagul luptei cu contrarevoluţia şi de aceea, formal, bineînţeles, 

ca şi cum nici vorbă nu poate fi de persecuţii pentru credinţă din partea lui. Însă un şir de cazuri 
dovedesc contrariul, ba însăşi activitatea GPU dovedeşte că acest organ nu are o atitudine obiectivă 
faţă de comunităţile şi grupurile religioase. Mai întâi de toate bate la ochi tendinţa de a se infiltra în 
rândurile credincioşilor, fie în mod nemijlocit prin intermediul agenturii, fie exercitând influenţă 
asupra unor reprezentanţi ai curentelor religioase. Atât într-un caz, cât şi în celălalt se urmăreşte 
scopul de a introduce dezbinare în rândurile credincioşilor, a-i scinda în pe cât se poate mai multe 
grupări, ca astfel să le slăbească puterile. Şi, într-o oarecare măsură, scopul dat a fost atins. Fără 
a mai vorbi de rezultatele obţinute în biserica ortodoxă, putem enumera un şir de cazuri ce privesc 
organizaţiile pur sectante. Dintre cazurile de care dispunem, le vom menţiona pe cele mai grăitoare, 
ale celor mai mari curente sectante.

3. Cazuri cu privire la Uniunea Creştinilor Evanghelici
Constrângerea aplicată faţă de preşedintele Uniunii CE din Rusia, I. S. Prohanov

În aprilie 1923 preşedintele Uniunii Creştinilor Evanghelici din Rusia, I. S. Prohanov, a fost chemat 
de la Petrograd la Moscova de reprezentantul GPU tov. Tucikov şi a fost arestat. Motivul arestării a fost 
apariţia apelului „O voce din Răsărit“, adresat de Uniune creştinilor din întreaga lume, în care era lansată 
chemarea de a trăi o viaţă curată şi de a nu participa deloc la acţiuni fratricide. Deşi acest apel a fost 
consimţit de autorităţile Petrogradului, GPU a considerat o astfel de activitate drept contrarevoluţionară 
şi l-a băgat pe I. S. Prohanov la închisoare, unde el s-a aflat timp de trei luni. În această perioadă GPU 
a exercitat o mare presiune asupra conştiinţei lui I. S. Prohanov. Cu sănătatea şubredă, foarte bolnav, fiind 
supus presiunii, el a semnat o nouă epistolă, care, de fapt, e o renegare a celui dintâi apel şi este absolut 
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contrară concepţiei Creştinilor Evanghelici. Dorind să-l susţină pe preşedinte, precum şi să contribuie la 
eliberarea lui cât mai rapidă, epistola a fost semnată de încă trei membri ai Consiliului Unional: V. Pelevin, 
A. Andreev şi F. Saveliev. Imediat după semnarea epistolei, Prohanov a fost pus în libertate şi a luat parte 
la Congresul Mondial de la Stockholm. Noua epistolă a provocat o mare tulburare printre Creştinii Evan-
ghelici şi, fără îndoială, n-ar fi fost adoptată la următorul, al IX-lea, Congres Panrus dacă GPU nu şi-ar 
fi depus toate silinţele să comită o nouă violenţă, acum deja asupra întregului Congres.

Constrângerea aplicată Congresului al IX-lea al Creştinilor Evanghelici
Încă înainte de deschiderea Congresului la Petrograd a sosit reprezentantul GPU tov. Tucikov şi a în-

ceput să exercite presiune asupra participanţilor la plenară. Prin agenţii secreţi toate hotărârile plenarei 
erau transmise tovarăşului Tucikov, lucru după care dumnealui chema la sine persoanele a căror purtare 
nu-l satisfăcea. Din cauza unei asemenea tactici, la plenară s-a creat o atmosferă insuportabilă şi mulţi 
membri ai Consiliului, care erau împotriva epistolei semnate, din teamă de consecinţe, tăceau. Rezoluţia 
adoptată de plenară a fost adusă la cunoştinţa lui Tucikov şi, întrucât ea nu conţinea ideea alăturării abso-
lute la epistola lui Prohanov, soarta ei s-a decis în mod nefavorabil. Tov. Tucikov a cerut o nouă hotărâre, 
de aprobare a epistolei. Sub presiunea exercitată, plenara, după o mare luptă internă, a pregătit o nouă 
rezoluţie de alăturare la epistolă, care a şi fost propusă la Congresul al IX-lea. 

Atmosfera de la plenară s-a transmis şi la Congres, deoarece tov. Tucikov a început să exercite presiune 
asupra delegaţilor la Congres. În ziua deschiderii, el l-a chemat în mod demonstrativ chiar de la şedinţă 
pe preşedinte, I. S. Prohanov, şi pe încă câteva persoane, dorind, probabil, să genereze de la bun început 
o atmosferă corespunzătoare în rândurile delegaţilor. În ziua când s-a pus în dezbatere problema apelului 
tov. Tucikov a apărut personal, dorind să comită şi aici o nouă violenţă. Această zi a Congresului a de-
curs într-o atmosferă foarte încordată; drept rezultat, a fost adoptată, prin majoritatea de voturi, rezoluţia 
de alăturare la epistolă, fapt care se explică doar ca fiind o consecinţă a presiunii din partea autorităţilor.

Constrângerea aplicată faţă de F. S. Saveliev
Printre cei adunaţi la Congres a fost un grup nu prea mare care a protestat şi a votat împotriva acelei 

părţi a hotărârii în care se menţionează despre alăturarea la epistola lui Prohanov. Acest grup, şi îndeosebi 
delegaţii Bisericii de la Moscova, au plecat de la congres menţinându-şi atitudinea de mai înainte faţă de 
epistolă. Prezbiterul Bisericii de la Moscova, F. S. SAVELIEV (65 de ani), fiind din numărul celor care 
semnaseră epistola, după întoarcerea de la Congresul al IX-lea, a recunoscut în mod public că pasul făcut 
este o abatere de la adevărul Evanghelic.

Această pocăinţă a fost calificată de tov. Tucikov drept un act contrarevoluţionar şi, pe data de 
14.XII.1923, tocmai în ziua când trebuia să aibă loc adunarea comună a întregii Biserici de la Moscova, 
F. S. Saveliev a fost chemat la GPU şi a fost arestat. După patru luni de arest a fost exilat pe insulele 
Solovki. Toate s-au întâmplat numai pentru că F. S. Saveliev a procedat conform îndemnului conştiinţei 
sale. Toţi ceilalţi membri ai Bisericii de la Moscova care nu s-au învoit cu hotărârea Congresului au 
nimerit şi ei în numărul celor „suspecţi din punct de vedere politic“ şi li s-a anulat permisiunea de a se 
întruni la o nouă adunare de afaceri.

În toate cazurile enumerate se vede cât de brutal a fost încălcată libertatea conştiinţei din partea GPU 
cu privire la Uniunea Evanghelică.

4. Cazuri ce privesc Uniunea Baptiştilor
Cu Congresul Uniunii Baptiste s-a întâmplat la fel ca şi cu cel al Uniunii Evanghelice. GPU, în 

persoana tov-lui Tucikov, a exercitat şi aici presiune asupra delegaţilor. Chiar în timpul congresului un 
şir de delegaţi au fost chemaţi la GPU, unde unii erau arestaţi, alţii erau lăsaţi să plece şi, bineînţeles, 
ca rezultat, congresul şi-a desfăşurat lucrările într-o atmosferă dificilă şi hotărârea lui n-a fost luată în 
duhul libertăţii. Pe deasupra, la congres asistau şi câţiva reprezentanţi ai GPU. În timpul congresului 
şi după el au fost arestaţi 21 de delegaţi. Unii dintre ei au fost puşi în libertate, iar o parte, şi anume: 
Glagolev, Prinţev, Homeak, Şilov, Levendanto, Timoşenko au fost deportaţi. Totodată s-a dat dispoziţie 
să fie deportaţi în locurile unde suferiseră pentru credinţă sectanţii în timpul regimului ţarist, şi anume: 
ţinutul Narâm şi insulele Solovki. Cu alte cuvinte, Puterea Sovietică, în persoana GPU, s-a întors la 
vechea tactică a prigoanelor din timpul ţarist.



348

Suplimentul 6. „Focare de împotrivire“

5. Cazuri ce privesc comuna muncitorească „Трезвая жизнь“ („O viaţă trează“)
Nu face excepţie nici comunitatea noastră, ea a suferit în repetate rânduri presiune din partea Direcţiei 

Politice de Stat. Foarte multe a avut de îndurat Comunitatea de la activitatea preşedintelui GPU, Şpiţberg, 
din a cărui iniţiativă a fost supusă unor mari persecuţii colonia noastră de la Tver şi s-au făcut un şir de 
percheziţii la Moscova. Comunitatea noastră a înaintat o contestaţie împotriva activităţii lui Şpiţberg la 
autorităţile centrale şi, ca rezultat, dumnealui a fost destituit din funcţie. Acum ne exprimăm speranţa de 
a vedea atenţia cuvenită din partea Puterii Muncitoreşti-ţărăneşti faţă de situaţia existentă. [...]

6. Cazuri ce privesc alte câteva grupuri religioase
Dintre alte grupuri religioase a suferit represiuni din partea Direcţiei Politice de Stat, de exemplu, 

Cercul Creştin studenţesc de la Moscova. Unul din activiştii lui renumiţi, V. F. Marţinkovski, a fost arestat 
şi, ulterior, expulzat din ţară, iar Cercul şi-a pierdut dreptul la existenţă legală.

În afară de aceasta a fost supusă persecuţiilor organizaţia religioasă „Armata Salvării“, care avea cele 
mai umane scopuri: a ajuta populaţia săracă, pe cei oropsiţi şi chinuiţi. Această organizaţie şi-a găsit 
adăpost şi compasiune în aproape toate ţările lumii, dar în ţara care a declarat libertatea religioasă ea 
a întâmpinat persecuţii cumplite. Unii membri ai organizaţiei (Konstantinova, Neceaev şi alţii) au fost 
arestaţi, iar organizaţia însăşi nu mai are dreptul la existenţă pe teritoriul URSS. Toate acestea sunt re-
zultatul activităţii GPU.

Rezumând toate cele expuse, se poate determina clar că Direcţia Politică de Stat Unificată exercită 
presiune asupra libertăţii de conştiinţă a cetăţenilor URSS şi astfel, fără îndoială, încalcă toate legile ţării 
cu privire la libertatea religioasă.

C. CAZURI PRIVIND SERVICIUL MILITAR

1. Starea de lucruri în general
În baza decretului din 4.01.1919 dreptul de a fi scutit de serviciul militar din motive de conştiinţă li 

se oferă tuturor celor care nu pot, conform conştiinţei lor, să ia parte la omucideri. Şi se poate menţiona 
faptul îmbucurător că în primii ani după emiterea acestei legi cei care refuzau să servească în armată 
nu erau siliţi să-şi calce pe conştiinţă. Dar cu totul altfel stau lucrurile acum, situaţia s-a schimbat complet 
şi, de fapt, decretul din 4.01.1919 poate fi considerat anulat.

2. Atitudinea Judecătoriilor Populare faţă de cauzele  
celor ce refuză să servească în rândurile armatei

În ultimii ani atitudinea Judecătoriilor Populare faţă de cei ce refuză să servească în rândurile armatei 
e absolut nesatisfăcătoare. Nefiind pregătite pentru rezolvarea unor astfel de probleme, organele judecăto-
reşti adeseori nu pot înţelege psihologia acestor tineri, de aceea refuză în genere a le elibera pe persoa-
nele date de serviciul militar, aceasta se explică şi prin faptul că Judecătoriile Populare nu au o atitudine 
obiectivă faţă de cei ce refuză să servească în armată.

3. Acceptarea forţată a serviciului militar
din partea unor curente religioase

Cazurile, analizate anterior, din activitatea Direcţiei Politice de Stat Unificate ne-au elucidat prin ce 
metode s-a obţinut acordul executării serviciului militar de către curentele religioase mari precum creşti-
nii evanghelici şi baptiştii. Însă acceptarea forţată de către organizaţiile menţionate i-a pus într-o situaţie 
dificilă pe toţi cei ce refuză se servească în rândurile armatei. Judecătoriile Populare, călăuzindu-se de 
epistola lui Prohanov din 12.08 şi de rezoluţiile Congreselor, le refuză scutirea de serviciul militar mem-
brilor acestor curente fără nicio dezbatere. În felul acesta, violenţa săvârşită asupra Congresului continuă 
acum şi asupra conştiinţei persoanelor aparte.

4. Circulara Comisariatului Poporului pentru Justiţie din 05.11.1923
În fine, Comisariatul Poporului pentru Justiţie a emis, pe deasupra, o circulară la 05.11.1923, care 

serveşte, de fapt, ca act de anulare a decretului din 4 ianuarie 1919, deoarece, conform ei, multe curente 
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religioase sunt excluse din numărul celor scutite de serviciul militar, şi anume: creştinii evanghelici, bap-
tiştii, credincioşii trezvenniki, tolstoiştii etc.

Conform circularei, rămân numai curentele religioase puţin răspândite în URSS. Circulara le oferă 
dreptul de excepţie persoanelor din alte curente religioase numai în cazul când ei înşişi sau părinţii lor 
au suferit în timpul vechiului regim. O asemenea limitare, de fapt, exclude din numărul celor ce li se 
permite să nu servească în rândurile armatei aproape tot tineretul, deoarece, conform vârstei, în timpul 
regimului ţarist ei erau copii, totodată părinţii celor mai mulţi dintre ei nu împărtăşesc deloc convingerile 
lor religioase. Circulara sus-menţionată a redus la zero toate permisiunile de a-i scuti pe credincioşi de 
serviciul militar. [...]

Ca urmare a emiterii circularei date, în ultimul timp toţi cei ce refuză să facă serviciul militar nu sunt 
scutiţi de el şi actualmente sunt traşi la răspundere penală conform articolului 81 al Codului Penal, ca 
persoane care se eschivează de la executarea cerinţelor legitime ale autorităţilor.

Din toate cele spuse cu privire la cazurile de încălcare a libertăţii de conştiinţă în legătură cu proble-
ma militară putem face numai următoarea concluzie: libertatea de conştiinţă aproape că nu există nici în 
această privinţă şi decretul din 04.01.1919 poate fi considerat anulat.

Analiza generală a cazurilor de încălcare a libertăţii de conştiinţă şi concluzia
În baza celor expuse ne putem imagina fără greş situaţia dificilă în care a ajuns libertatea conştiinţei 

în ţara noastră. Ateismul, devenind baza şi concepţia de care se călăuzeşte conducerea Uniunii Sovietice, 
a început o luptă înverşunată cu religia şi, ca urmare, milioane de credincioşi au ajuns lipsiţi de posibi-
litatea de a-şi manifesta convingerile religioase. Nu pot să-şi educe copiii aşa cum le dictează conştiinţa. 
E aproape cu neputinţă a-ţi manifesta liber credinţa în predici; pentru a te ruga, trebuie să ceri permisiune; 
a tipări ceva cu conţinut religios e imposibil. Ca rezultat, credincioşii întâmpină piedici pretutindeni. În 
fiece ziar antireligios se ia în derâdere în mod grosolan tot ceea ce îi este scump omului credincios. Toate 
sferele ce se află sub conducerea organelor puterii centrale, precum şi situaţia libertăţii de conştiinţă se 
întorc la starea de mai înainte, de pe timpul monarhiei. Au loc şantajări violente ale Uniunilor sectan-
ţilor, continuă arestările credincioşilor şi deportări în Ţinutul Narâm, pe insulele Solovki etc. Deţinutul 
condamnat pentru convingerile sale nimereşte în condiţii extrem de grele şi, pe lângă greutăţile materiale 
îndurate la închisoare, întemniţatul e supus şi lipsurilor ce ţin de viaţa spirituală. Nu are dreptul de a avea 
asupra sa Biblia, ea este confiscată în timpul percheziţiei, iar a transmite Biblia întemniţatului e imposibil. 
Întregi organizaţii religioase sunt silite să treacă în ilegalitate, asemuindu-se astfel, prin situaţia în care se 
află, creştinilor din primele veacuri, care se ascundeau în catacombe. Cugetul care, conform convingerilor 
religioase, refuză să facă uz de armă este călcat în picioare de autorităţile judiciare şi cei mai sinceri şi 
mai curaţi cetăţeni ruşi nu-şi găsesc loc decât după gratiile închisorilor sau în exil. Şi toate acestea au loc 
dată fiind existenţa unei largi libertăţi legislative şi religioase.

Unde-i totuşi libertatea, dragi tovarăşi? Situaţia s-a agravat atât de mult, Rusia a ajuns la un asemenea 
impas în problema dată, încât nu se mai poate continua astfel. Pe noi, sectanţii, ne doare inima văzând 
această nedreptate şi nu putem rămâne în tăcere. Toate aceste cazuri de încălcare a libertăţii de conştiinţă 
ne duc la următoarea concluzie dureroasă: în Rusia libertatea de conştiinţă există numai pe hârtie, iar în 
realitate nu e. O asemenea situaţie va avea neapărat urmări fatale pentru întreaga ţară. În ce priveşte ati-
tudinea sa faţă de religie în general şi faţă de credincioşi în special, Puterea sovietică a comis un şir de 
greşeli, care trebuie corectate fără întârziere.

15 mai 1924
(ASFR, fond 353, inv. 8, u.p. 8, f. 23-28)
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6.6. Demersul lui P. I. Koloskov cu privire la încetarea persecuţiilor împotriva  
comunităţii de la Krasnâe vorota (15 ianuarie 1929)

„ROMA ARDE, IAR DE VINĂ SUNT CREŞTINII“

  Către COMITETUL EXECUTIV CENTRAL
  Către COMITETUL CENTRAL al PC(b)R

Copii: tov-lui KALININ  tov-lui LUNACEARSKI
  - / / -  RÂKOV  - / / -  BONCI-BRUEVICI
  - / / -  SMIDOVICI  - / / -  SOLŢ
  - / / -  ENUKIDZE  - / / -  ROGOV
  - / / -  KISELIOV  - / / -  TOLMACIOV
  - / / -  MENJINSKI  - / / -  STALIN
  - / / -  LITVINOV  - / / -  VOROŞILOV
  - / / -  CICERIN  - / / -  KUIBÂŞEV

Stimaţi tovarăşi!

Nu vă voi obosi cu enumerarea tuturor cazurilor de violenţă şi persecuţii recente, întâlnite din abun-
denţă acum în viaţa tuturor sectanţilor. Astfel, de exemplu, au fost supuşi unor represalii crude creştinii 
evanghelici „krasnovorotţî“, cărora, după arestarea prezbiterului, Saveliev, li s-au confiscat patru săli de 
rugăciune, au fost smulse toate firmele de pe casele de rugăciune, iar uşile localurilor au fost bătute în 
cuie, conducătorii au fost arestaţi şi exilaţi în locurile cu cele mai grele condiţii. Reprezentanţii acestui 
curent religios, rămaşi la Moscova, sunt cei mai lipsiţi de drepturi şi cei mai oprimaţi: când se adună în 
număr de 10-15 persoane pentru rugăciune, sunt împrăştiaţi nemilos. Nu au unde oficia nici cele mai ne-
cesare ritualuri creştine: cununia, cina Domnului etc.

Aceşti „krasnovorotţî“ s-au separat cândva de predicatorul renumit şi conducătorul creştinilor evan-
ghelici, PROHANOV, pe care autorităţile l-au silit, în 1923, să semneze un angajament de a propaga ne-
cesitatea şi recunoaşterea serviciului militar, promiţându-i că nu vor dizolva Uniunea. Acum însă această 
Uniune este supusă represiunilor: cei ce o susţin sunt persecutaţi, casele lor de rugăciune sunt confiscate... 
(de exemplu, bis. sf. Petru şi Pavel de pe str. Bolşaia Iakimanka), la Leningrad a fost interzisă chiar şi 
construcţia unei noi case de rugăciune pentru comunitate; în provincii situaţia e şi mai complicată: acolo 
adunările religioase sunt pur şi simplu împrăştiate, iar conducătorii comunităţilor sunt exilaţi (aşa a fost la 
Ivanovo-Voznesensk şi în alte oraşe; la Harkov au fost interzise deja corurile sectanţilor, au fost interzise 
chiar şi repetiţiile acestor coruri... au fost lichidate orchestrele, pe care le organizaseră sectanţii pentru 
interpretarea cântărilor religioase... aceeaşi situaţie e şi în or. Odesa).

La Moscova a fost supusă persecuţiilor şi adunarea baptiştilor, a fost deposedată de şapte case de ru-
găciune. În provincii situaţia e, desigur, mult mai deplorabilă — acolo nimeni nu ia în seamă nicio cerere 
şi nicio invocare a legilor Ţării Sovietice. [...]

PERSECUTĂRILE CREDINCIOŞILOR ÎN RUSIA SOVIETICĂ

Stimaţi tovarăşi, am putea să aducem la nesfârşit exemple de lipsă de drepturi a oamenilor religioşi din 
Ţara Sovietică, dar cred că şi cele amintite sunt suficiente. Noi suntem persecutaţi nu pentru încălcarea 
legilor statului în care trăim sau pentru infracţiuni pe care le-am fi săvârşit, ci pentru credinţa noastră, 
pentru convingerile noastre. Omul religios este acum în afara legii şi reprezentaţii puterii locale fac cu 
el tot ce le trăsneşte prin minte. Şi nu numai în provincii, ci, după cum vedeţi, şi în centru, la Moscova.

Această stare de lucruri e inumană, e anormală...
Oricât e de mare şi de impunător, după efectivul lui, partidul de la putere din Rusia, el e totuşi doar 

o mână de oameni în comparaţie cu masele numeroase ale poporului. Şi această mână de oameni, care, 
oficial, se consideră nereligioşi, ateişti, vrea să dezrădăcineze în mod forţat credinţa şi religia din masele 
poporului... În mii de cărţi, broşuri, manifeste şi în reviste (în marea majoritate, respingătoare şi cinice, 
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precum „Безбожник“ [„Ateul“]), toate editate din banii poporului, această mână de oameni îşi bate joc 
de orice religie, de orice credinţă (în afară de a sa), iar când nici aceasta nu ajută, căci poporul e surd la 
predica nu prea inteligentă a ateismului, atunci aplică măsuri de violenţă, de felul celor descrise deja. [...]

Vi se pare că odată cu nimicirea bisericilor şi cu închiderea caselor de rugăciune ale sectanţilor, pre-
cum şi odată cu devastarea organizaţiilor sectanţilor şi cu exilarea cetăţenilor religioşi pe insulele Solovki 
şi în alte locuri, în condiţii insuportabile, veţi nimici astfel religia şi veţi dezrădăcina credinţa din inimile 
oamenilor. Dar aceasta e o mare rătăcire. [...] Violenţa brutală n-a putut încă niciodată să dezrădăcineze 
din inimile oamenilor necesitatea de a crede şi credinţa însăşi, ba nici nu poate. [...] Asemenea încercări 
de nimicire violentă a credinţei din oameni s-au făcut şi mai înainte. Îmi voi permite să citez un fragment 
din cartea „Viaţa creştinilor din secolul al III-lea“.

„Începând din timpul lui Decius, în politica internă a Romei încep transformări radicale. Mai înainte 
guvernul, pe baza dreptului de stat, îi persecuta pe creştini pentru nesupunere faţă de legile imperiului, 
nesupunere exprimată prin refuzul de a aduce jertfe zeilor naţionali şi geniului (sau spiritului protec-
tor) împăratului; acum el se înarmează cu legi speciale îndreptate împotriva creştinilor ca corporaţie 
religioasă, emite noi legi represive, iniţiază prigoane... Astfel, al doilea edict al împăratului Valerianus, 
apărut în anul 258, ordona: episcopii, prezbiterii şi diaconii să fie omorâţi, senatorii şi cetăţenii cu 
vază — exilaţi, iar averile lor să fie confiscare în folosul vistieriei împăratului; cimitirele să fie lipsite de 
protecţia legilor de stat; oamenii din păturile de jos să ia adeverinţe de la autorităţile locale cu privire 
la jertfele aduse zeilor Romei.

Acest edict a dat naştere, de pe o parte, lepădării aparente de Hristos a celor şovăielnici, iar pe de 
alta — martirajului triumfător şi măreţ prin caracterul său şi prin numărul celor martirizaţi“.

Cât de mult se aseamănă toate acesta cu timpul în care trăim! Oare hotărârile analogice ale Puterii 
sovietice de a-i priva de drepturile cetăţeneşti şi umane pe cei care sunt clasaţi de autorităţi în rândul „slu-
jitorilor cultului“ nu vă amintesc, tovarăşi, de edictul împăratului Valerianus, emis de autorităţile romane 
cu 16 veacuri în urmă?... Şi oare închiderea şi devastarea caselor de rugăciune nu e acelaşi lucru, pe care 
îl practica împăratul Valerianus?... DAR ATUNCI ERA SECOLUL AL III-LEA, IAR ACUM E SECOLUL 
AL XX-LEA — SECOL AL CULTURII ŞI AL ILUMINĂRII!

Care sunt concluziile? Nici un împărat, oricât de crud, n-a putut opri propăşirea creştinismului, căci 
rădăcinile lui nu sunt pe pământ şi oamenilor nu le stă în putere să lupte cu Dumnezeu. [...]

Această notă-raport e alcătuită ... sub formă de protest împotriva persecuţiilor cumplite la care sunt 
supuşi în prezent, sub Puterea sovietică, toţi sectanţii care locuiesc în URSS, lipsiţi nu numai de dreptul 
electoral formal, ci, de fapt, şi de dreptul la viaţă. Ei nu se pot angaja într-un serviciu de stat, nu pot să 
lucreze nici în agricultură, nici la fabrici, nici la uzine; ei sunt alungaţi din colhozuri, nu sunt înregistraţi 
nici la Bursa Muncii; odată cu pierderea dreptului de vot îşi pierd şi locuinţa, sunt defăimaţi în ziare şi 
sunt abandonaţi de societate. Suferinţele lor depăşesc patimile creştinilor din timpul lui Nero. [...] Şi toată 
această cruzime faţă de credincioşi se manifestă contrar par. 13 din Constituţia URSS, care proclamă 
libertatea de conştiinţă şi de religie. Acest memoriu e înaintat în scopul înlesnirii destinului mucenicilor 
religioşi persecutaţi.

15 ianuarie 1929
(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1776, f. 38-43) 



352

Suplimentul 6. „Focare de împotrivire“

Koloskov Piotr Ivanovici, a.n. 1898 Hohalin Vasili Vasilievici, a.n. 1893

Ciudaev Ivan Mitrofanovici, a.n. 1899Belmer Zoia Iakovlevna,  a.n. 1880

Pavlova Maria Mihailovna,  a.n. 1900

Nevolina Varvara Nikolaevna,  a.n. 1886Tropâghina Anastasia Vasilievna,  a.n. 1879

Makeev V. M.,  a.n. 1906

„Makeev Vladimir Mi-
hailovici e învinuit că actual-
mente este conducător de cor 
în comunitatea c/r a evan-
gheliştilor. Redacta personal 
cântări cu conţinut antisovie-
tic“. La 11 martie 1938 troi-
ka UNKVD din reg. Mosc. 
a hotărât: să fie împuşcat. 

(Extras din procesul-verbal
al şedinţei troicii.)

Pe data de 11 martie 1938 opt evanghelişti-trezvenniki au fost condamnaţi la împuşcare de troika de pe 
lângă UNKVD al URSS din reg. Moscova, sentinţa a fost executată la 16 martie 1938 pe poligonul Butovo.

67/ KOLOSKOV Piotr Ivanovici, a.n. 
1898, orig. din reg. Tula, raionul Aleksin, căt. 
Pronino.

Acuzat că este membru al organizaţiei 
c-r, în care era predicator şi făcea agitaţie c-r.

  KOLOSKOV
 Piotr Ivanovici 
  să fie ÎMPUŞCAT

Extras din procesul-verbal al tro-
icii de pe lângă UNKVD al URSS 

din RM (11 martie 1938)
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6.7. Rechizitoriul din 1 decembrie 1937, în baza căruia cinci membri ai comunităţii 
de la Krasnâe vorota a „evangheliştilor-antimilitarişti“ au fost condamnaţi la PC — împuşcarea. 

(Sentinţa a fost executată pe poligonul Butovo la 8 decembrie 1937.)

RECHIZITORIU
în cauza penală nr. 5835
privind acuzarea următoare-
lor persoane:

PODLEGAEV Matvei Timofeevici,
KARTAVOV Stepan Ivanovici,
SOLDATOV Vasili Antonovici,
KRAUTMAN Liba Ianovna,
MUHORTOV Ivan Kapitonovici,
SINENKOV Grigori Fiodorovici,
PODLEGAEVA Maria Ivanovna

conform art. 58 pct. 10 şi 
11 al CP al URSS

La secţia a IV-a a UGB a UNKVD din RM au sosit infor-
maţii cum că în or. Moscova există un grup contrarevoluţionar 
foarte ramificat de sectanţi antimilitarişti, care nu fac parte din 
comunităţile existente oficial ale sectanţilor.

În afară de fostul predicator al grupului „krasnovorotţî“ FA-
TEEV Stepan Mihailovici, condamnat deja, rolul de conducători 
ai acestui grup c/r l-au avut şi predicatorii ilegali: PODLEGAEV 
M. T., KRAUTMAN L. I., MUHORTOV I. K., precum şi prezbi-
terul şi predicatorul ilegal care proroceşte KARTAVOV S. I.

Acest grup c/r ţine adunări ilegale, face propagandă c/r defe-
tistă pentru refuzul de a apăra URSS şi Puterea sovietică făcând 
uz de armă, răspândeşte zvonuri c/r, acordă ajutor material celor 
exilaţi pentru activitate c/r şi familiilor acestora şi oficiază ri-
tualuri religioase şi rugăciuni în mod ilegal, prin apartamente, 
racolând şi botezând noi membri ai grupului.

Urmărirea penală în legătură cu procesul dat A CONSTATAT:
Într-adevăr, în or. Moscova există un grup c/r foarte rami-

ficat de sectanţi antimilitarişti, condus de un şir de predicatori 
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ilegali şi anume: PODLEGAEV M. T., KARTAVOV S. I., KRAUTMAN 
L. I., MUHORTOV I. K.

Persoanele care formează acest grup aveau legături strânse între ele şi 
şi-au opus izolarea lor activităţii oficiale a comunităţilor sectante existente, 
considerându-se un grup deosebit de sectanţi antimilitarişti (f. dos. 49-638, 
65-71-79-80, 84-85).

Una din sarcinile principale ale membrilor acestui grup c/r este refuzul 
de a apăra URSS şi Puterea sovietică cu arma în mână. Anume în această 
direcţie făceau agitaţie c/r defetistă în mijlocul celor din jurul lor (f. dos. 
50-52-57-63-84).

Membrii acestui grup c/r făceau sistematic adunări ilegale în apartamen-
tele sectanţilor antimilitarişti activi, actualmente condamnaţi: Fateev, Ciu-
neakov, Ivanuşkin. De asemenea predicatorii ilegali îi vizitau sistematic pe 
tovarăşii lor de idei şi persoanele apropiate lor. La aceste adunări şi vizite 
făceau agitaţie c/r, ţineau predici antisovietice şi oficiau ritualuri religioase 
şi rugăciuni (f. dos. 63-63/a-63/b-75-77-84-85).

Membrii acestui grup c/r al sectanţilor antimilitarişti făceau permanent 
în mijlocul persoanelor din jurul lor agitaţie contrarevoluţionară de submi-
nare, îndreptată împotriva siguranţei în zidirea societăţii socialiste şi răspân-
deau zvonuri c/r despre pieirea în curând a Puterii Sovietice cu interpretarea 
alegorică a bibliei.

Concomitent ei răspândesc zvonuri c/r calomnioase cum că „în URSS 
există persecuţii împotriva credincioşilor“ şi că sectanţii exilaţi pentru acti-
vitate c/r „sunt întemniţaţi şi suferă pentru credinţă“ (f. dos. 50-63/a-73-75-
77-80-84-85).

Membrii acestui grup c/r acordau sistematic ajutor material sectanţilor 
antimilitarişti, exilaţi pentru activitate c/r, şi familiilor acestora (f. dos. 50-
71-84-85).

În baza celor expuse mai sus sunt ACUZAŢI:
1. PODLEGAEV Matvei Timofeevici,
2. KARTAVOV Stepan Ivanovici,
3. SOLDATOV Vasili Antonovici,
4. KRAUTMAN Liba Ianovna,
5. MUHORTOV Ivan Kapitonovici,
6. SINENKOV Grigori Fiodorivici,
7. PODLEGAEVA Maria Ivanovna

pentru că au fost membri activi ai grupului c/r de sectanţi antimilitarişti, 
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organizau şi participau la adunările lor ilegale, făceau agitaţie c/r defetistă che-
mând la refuzul de a apăra URSS şi Puterea Sovietică cu arma şi răspândeau 
zvonuri c/r despre „pieirea în curând a Puterii Sovietice“ şi ... despre „persecută-
rile credincioşilor din URSS“, adică sunt acuzaţi de infracţiunea prevăzută de art. 
58 pct. 11 al CP al URSS —

S - A  D E C I S :
Dosarul nr. 5835 privind acuzarea persoanelor: PODLEGAEV M. T., KAR-

TAVOV S. I., SOLDATOV V. A., KRAUTMAN L. I., MUHORTOV I. K., SI-
NENKOV G. F., PODLEGAEVA M. I. să fie transmis spre a fi examinat de 
troika UGB a UNKVD din RM, care va decide lista acuzaţilor.

ÎMPUTER. OPERATIV al SUBSECŢ. a VIII-a a SECŢ. a IV-a a UGB din RM
SUBLOCOTENENT AL SECURITĂŢII DE STAT — (Hohlov)

„SE APROBĂ“   ŞEFUL SUBSECŢ. a VIII-a a SECŢ. a IV-a  
a UGB UNKVD din RM LOCOTENENT-MAJOR   (Bulâjnik)

ŞEFUL SECŢ. a IV-a a UGB a UNKVD din RM
CĂPITAN AL SECURITĂŢII DE STAT (Peroiţ)
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6.8. Rechizitoriul din 30.04.1939, în baza căruia, la 9 iunie 1939, 10 membri ai mişcării 
„krasnovorotţî“ au fost condamnaţi la câte 5 ani LMC (9 din cei condamnaţi au decedat în lagăre)

RECHIZITORIU
în cauza penală nr. 64 privind acuzarea persoanelor:
1. TIUTEAKOV Aleksei Danilovici,
2. CELOKAEV Aleksei Aleksandrovici,
3. POJALUEV Afanasi Fomici,
4. SEMEŞOV Ilia Anisimovici,
5. ERMAKOV Egor Mihailovici
şi al altora (în total 10 persoane) conform art. 58 pct. 10, par-
tea I şi pct. 11 al CP al RSFSR

La Secţia a II-a a UGB a UNKVD din RM au sosit informaţii că sec-
tanţii antimilitarişti activi, întorşi din lagăre de concentrare şi exiluri, TIU-
TEAKOV Aleksei Danilovici, POJALUEV Afanasi Fomici, SEMEŞOV Ilia 
Anisimovici, CELOKAEV Aleksei Aleksandrovici şi alţii şi-au reluat activi-
tatea sectară ilegală.

Urmărirea penală în legătură cu procesul dat a stabilit:

La Moscova şi în raioanele regiunii s-au întors, în timp diferit, din lagăre 
de concentrare şi exiluri sectanţii antimilitarişti activi, care şi-au executat pe-
deapsa pentru activitate sectară ilegală. Din numărul lor erau: TIUTEAKOV 
Aleksei Danilovici, SEMEŞOV Ilia Anisimovici, VARENNIKOVA Zinaida 
Ivanovna, VALEASTOVA Anna Mihailovna, CELOKAEV Aleksei Aleksan-
drovici, POJALUEV Afanasi Fomici.

Toate persoanele sus-numite, având legături strânse datorită activităţii sec-
tare ilegale anterioare, au restabilit repede legătura între ele, precum şi cu alţi 
sectanţi antimilitarişti şi şi-au reluat activitatea c/r de sectă.

După arestarea în or. Moscova a unui şir de predicatori ilegali, care se 
aflau în fruntea grupurilor ilegale ale sectanţilor antimilitarişti şi cu care aveau 
legături strânse TIUTEAKOV A. D., SEMEŞOV I. A. şi alţii, TIUNEAKOV 
A. D. a devenit conducătorul sectanţilor antimilitarişti rămaşi în libertate. În 
apartamentele tovarăşilor de idei, atât ale celor care locuiesc la Moscova, cât şi 
ale celor din alte localităţi, ţinea adunări sectare ilegale, la care îi prelucra pe 
cei prezenţi în spirit sectar antisovietic. Concomitent avea întrevederi în apar-
tamentul său cu predicatorii sectanţi ilegali, rămaşi în libertate, PRUDNIKOV 
V., LAVROV D. şi GOLUBEV V. Cu acelaşi scop pleca din or. Moscova în 
or. Kirjaci.

TIUTEAKOV A. D., dispunând de mijloace băneşti personale considerabi-
le, le acorda regulat ajutor material unora dintre tovarăşii lui de idei. Le acorda 
ajutor şi unor sectanţi care se aflau în exil.

„APROB“
Şeful Direcţiei NKVD din RM

MAIOR SUPERIOR AL SECURIT. DE STAT
(JURAVLIOV)

12/VII/1939
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Notă informativă: în cauza dată, conform sentinţei Consfătuirii Speciale a NKVD al URSS din 
09.06.1939, au fost condamnaţi la 5 ani de LMC „pentru activitate sectară c/r“ persoanele:

 1.  Tiuteakov A. D., a.n. 1879 arestat  la   26.08.1938
 2. Pojaluev A. F., a.n. 1879 arestat  la 26.10.1938
 3. Celokaev A. A., a.n. 1876 arestat  la 21.10.1938
 4. Semeşov I. A., a.n. 1890 arestat  la 19.09.1938
 5. Petuhov F. D., a.n. 1903 arestat  la 22.08.1938
 6. Ermakov E. M., a.n. 1905 arestat  la 11.08.1938
 7. Larionov A. L., a.n. 1885 arestat  la 08.09.1938
 8. Varennikova Z. I., a.n. 1904 arestată la 20.10.1938
 9. Valeastova A. M., a.n. 1902 arestată la 20.10.1938
 10. Ustinov M. I.,  a.n. 1893 arestat  la 22.08.1938

[...]

[...]

Alţi membri ai grupului (SEMEŞOV I. A., VARENNIKOVA Z. I. şi VALEASTOVA A. M.) 
au realizat în or. MALOIAROSLAVEŢ o activitate sectară ilegală c-r similară. Pentru a conduce 
activitatea lor, în afară de TIUTEAKOV A. D., la ei venea şi predicatorul sectant, aflat în ilega-
litate, PRUDNIKOV V. ş.a.

La fel şi al doilea grup, din care fac parte: PETUHOV F. D., ERMAKOV E. M., LARIONOV 
A. L., USTINOV M. I., tot din însărcinarea lui TIUTEAKOV A. D. şi a altor predicatori sectanţi 
aflaţi în ilegalitate, au ţinut adunări ilegale prelucrându-i pe cei prezenţi la ele în spirit antisovietic 
antimilitarist.

Predicatorul ilegal POJALUEV A. F., fiind unul din membrii activi ai organizaţiei sectanţilor 
antimilitarişti, după întoarcerea din lagărul de concentrare s-a aşezat cu traiul în loc. Strunino, 
unde a organizat un grup ilegal de sectanţi antimilitarişti, devenind conducătorul lui. Mai târziu, 
când şi-a schimbat reşedinţa în alt raion, venea periodic în localitatea Strunino pentru a conduce 
acest grup. Concomitent POJALUEV A. F. pleca pentru a avea întrevederi cu alţi membri ai orga-
nizaţiei sectanţilor antimilitarişti în oraşele Kirjaci, Maloiaroslaveţ şi altele. [...]

S - A  D E C I S :

Dosarul penal nr. 64, privind acuzarea persoanelor: TIUTEAKOV A. D., POJALUEV A. F., 
CELOKAEV A. A. şi alţii, să fie expediat procurorului or. Moscova pentru a deferi cauza justiţiei 
Consfătuirii Speciale a NKVD din URSS, care va decide lista acuzaţilor. [...]

LOCŢ. ŞEFULUI SUBSECŢ. a VIII-a a SECŢIEI a II-a a UGB
LOCOTENENT al SECURITĂŢII de STAT (Şişkin)

„APROB“ — LOCŢ. ŞEFULUI SECŢIEI URMĂRIRE PENALĂ a NKVD
  din reg. Moscova SERGENT al SECURITĂŢII de STAT  (Zaharov)
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6.9. Notă informativă cu privire la dosarul de arhivă nr. У-12899

[...]

TIUTEAKOV A. D., CELOKAEV A. D., POJALUEV A. F., SEMEŞOV 
I. A., ERMAKOV E. M., LARIONOV A. M, VARENNIKOVA Z. I., VA-
LEASTOVA, PETUHOV, USTINOV sunt acuzaţi, ca membri ai grupului sectant 
ilegal antisovietic, că desfăşurau o activitate antisovietică (f. dos. 9). Dintre ei 
TIUTEAKOV, CELOKAEV, POJALUEV, SEMEŞOV şi VARENNIKOVA au 
executat pedeapsa în LMC pentru activitate sectară contrarevoluţionară (f. dos. 
20, 109). În apartamentele tovarăşilor de idei ţineau adunări ilegale ale sectei, 
adunări de rugăciune, la care participau predicatori ilegali, se citeau predici 
antisovietice. Expuneau calomnii revoluţionare cu privire la Puterea Sovietică, 
au refuzat categoric să-şi facă serviciul militar în rândurile ARMŢ. Făceau pro-
pagandă antisovietică în rândurile recruţilor (f. dos. 1-20).

Grupul contrarevoluţionar îi unea pe toţi sectanţii: baptişti, evanghelişti, 
krasnovorotţî, care au format un bloc. S-au înfiinţat celule sectante ilegale, care 
se subordonau centrului.

Conducătorii acestui grup erau: GOLUBEV V. D., LAVROV D. D. şi 
PRUDNIKOV V., care, fiind prezenţi la adunările ilegale, dădeau însărcinarea 
de a desfăşura activitatea sectară şi în alte oraşe şi regiuni ale Uniunii. [...]

Ţinând cont de faptul că în depoziţiile martorilor e concretizat insu-
ficient timpul şi locul agitaţiei antisovietice răspândite de acest grup, pre-
zenta cauză de acuzare a lui TIUTEAKOV ş.a. urmează a fi examinată la 
Consfătuirea Specială de pe lângă Comisariatul Poporului pentru Afaceri 
Interne al Uniunii RSS.

Împutern. oper. al Secretariatului Consfătuirii Speciale
locotenent al securităţii de stat  (Samoilov)

Şeful Secţ. Secretariat a Consfătuirii Speciale
locotenent-major al securităţii de stat (Borovkov)

„SE APROBĂ“ 
Şeful Secţ. Secretariat a Consfătuirii Speciale a NKVD al URSS
căpitan al securităţii de stat (Markeev)

"30" aprilie 1939
or. Moscova
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6.10. File din dosarul predicatorului comunităţii de la Krasnâe vorota M. T. Saveliev. 
La 23 aprilie 1939 a fost condamnat la 5 ani detenţie în LMC pentru că „era membru al grupului  

c/r de sectanţi antimilitarişti, frecventa adunările ţinute ilegal, pleca în or. Saratov  
pentru a transmite coreligionarilor epistola c/r a lui Şilov, le oferea loc de mas  

predicatorilor care locuiau ilegal“. În 1956 a fost reabilitat.

STRICT SECRET
RAPORT DE AGENTURĂ

subsecţia a X-a a secţiei a II-a a GUGB a NKVD din URSS
"10" martie 1939

De anexat la dosarul adeptului mişcării 
„krasnovorotţî“ SAVELIEV Mihail.

1. SAVELIEV Mihail era membru al focarului contrarevo-
luţionar lichidat al creştinilor-„krasnovortţî“ condus de FATE-
EV Stepan Mihailovici şi doar întâmplător a fost arestat mai 
târziu decât toţi tovarăşii lui de idei.

2. În grupul antisovietic al lui FATEEV SAVELIEV a fost in-
trodus de activistul CIUNEAKOV Fiodor Ivanovici şi adesea el 
era o verigă de legătură dintre FATEEV şi CIUNEAKOV. El vi-
zita des locuinţa lui Fateev, iar apoi se întâlnea cu CIUNEAKOV.

3. Cercetarea şi întocmirea documentară a cauzei lui 
SAVELIEV nu poate fi efectuată separat de a persoane-
lor cu care el avea legături strânse, în primul rând de a lui 
CIUNEAKOV Fiodor Ivanovici, de a lui ANFINOGHENOV 
Pavel Mihailovici şi de a lui SINENKOV Grigori Feofanovici 
(toţi trei îşi execută pedeapsa deja).

ESTE ACUZAT DE:
Era membru al grupului ilegal contrarevoluţionar al sectanţilor 

antimilitarişti. Frecventa adunările ilegale ale sectanţilor, recruta 
noi membri în grupul ilegal, pleca în or. Saratov pentru a trans-
mite foi volante revoluţionare şi totodată oferea loc de mas pre-
dicatorilor care locuiau ilegal, adică este acuzat de infracţiunea 
prevăzută de art. 58 pct. 10 partea I şi pct. 11 al CP al RSFSR.

SAVELIEV M. T. nu şi-a recunoscut vina de a fi membru 
al grupului c-r sectant, dar este demascat de depoziţiile acuzatului 
Ciuneakov F. I. (f. dos. 63).

ŞEFUL SECŢIEI DE ANCHETĂ A DIRECŢIEI  
 REGIONALE A NKVD DIN RM

LOCOTENENT AL SECURITĂŢII DE STAT

(VERŞININ)
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6.11. Cerere de informaţii de serviciu către împuternicitul Consiliului AR în regiunea Moscova 
din 6 august 1962 cu privire la mărturisirea de credinţă a sectanţilor krasnovorotţî

Secret
Secţia de anchetă penală
6 august 1962

ÎMPUTERNICITULUI CONSILIULUI 
AFACERILOR RELIGIOASE DE PE LÂN-
GĂ SOVIETUL DE MINIŞTRI AL URSS ÎN 
or. MOSCOVA ŞI REGIUNEA MOSCOVA

TOV-LUI LIŞANKOV E. E.

În cadrul anchetei avem de verificat unele materiale cu privire 
la persoanele care fac parte din secta creştinilor evanghelici. Din 
materiale se vede că în anii ’20 din secta dată s-a izolat un grup 
de credincioşi, aşa-numiţii „antimilitariştii krasnovorotţî“.

Pentru a căpăta o caracteristică pe cât se poate de completă 
a acestui grup sectant reacţionar, Vă rog să-mi daţi o notă infor-
mativă, în care să se indice pe scurt esenţa mărturisirii de credin-
ţă a „antimilitariştilor krasnovorotţî“, să se comunice dacă acest 
grup a fost înregistrat în conformitate cu legea în vigoare şi dacă 
i s-a permis să ţină servicii divine. În caz de i s-a refuzat înregis-
trarea, care au fost cauzele.

LOCŢ. ŞEFULUI SECŢIE DE ANCHETĂ PENALĂ A UKGB 
DE PE LÂNGĂ SM AL URSS DIN or. MOSCOVA ŞI REGIUNEA 
MOSCOVA

(Borisenkov)

EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL Nr. 9
al Consfătuirii speciale de pe lângă Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al URSS

din 23 aprilie 1939

S-A AUDIAT: S-A DECIS:

Cauza nr. 66/RM privind acuzarea 
lui SAVELIEV Mihail Trofimo-
vici, anul naşterii 1898, originar din 
reg. Saratov, s. Pesceanka, rus, cet. 
al URSS, fără partid, până la ares-
tare lucra lăcătuş brigadier la depo-
zitul de combustibil al gării ferovi-
are de Vest.

SAVELIEV Mihail Trofimovici, pentru că era membru 
al grupului contrarevoluţionar şi pentru propagandă să fie 
închis în lagărul de muncă corecţională pe un termen de 
CINCI ani începând de la 29 august 1938.
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Secret

În anii douăzeci unii credincioşi ai asociaţiilor religioase sectante — creştini evanghelici şi bap-
tişti — promovau concepţii pacifiste şi se pronunţau cu înflăcărare împotriva serviciului în Armata 
Roşie, împotriva apărării Patriei Socialiste făcând uz de armă.

În anii 1923 şi 1926 la congresele creştinilor evanghelici şi la cele ale baptiştilor s-au adoptat 
hotărâri de a servi în Armata Roşie conform dispoziţiilor generale.

După congresul al X-lea al UCER şi congresul al XXVI-lea al baptiştilor, care au avut loc în anul 
1926, din asociaţiile religioase de la Moscova s-a separat un grup de antimilitarişti (pacifişti), care 
au desfăşurat o activitate intensivă în mijlocul coreligionarilor. Acest grup îşi ţinea adunările separat, 
în general la Moscova, în preajma staţiei de metrou „Krasnâe vorota“, de aici antimilitariştilor li se 
şi trage denumirea: „krasnovorotţî“.

Creştinii-„krasnovorotţî“ îşi răspândeau influenţa asupra credincioşilor din alte oraşe şi regiuni 
ale Uniunii Sovietice.

În fruntea antimilitariştilor se aflau:
Belavin A. A. (a decedat).
Cirikov V. I., în vârstă de peste 80 de ani, locuieşte în or. Reazan, nu desfăşoară nicio 

activitate.
Samsakov N. F., are 80 de ani, domiciliază la Moscova, nu este membru al organizaţiei creş-

tinilor evanghelici baptişti.
Kriucikov K. P.,  a.n. 1903. Domiciliul: strada Pesceanaia, 18 a, bl. 3, ap. 34. Este membru 

al bisericii din 1922. Până în ultimul timp a fost membru activ al corului 
comunităţii de la Moscova a CEB. Actualmente este exclus din membrii 
CEB pentru activitate rascolnică.

Antimilitariştii Golev S. T. (Reazan), Vanin L. V. (Suhumi) şi alţii răspândeau printre credincioşi 
astfel de idei: „...dacă e să-ţi faci serviciul militar, atunci fără armă“.

Ulterior unii antimilitarişti au intrat în comunităţile CEB, o parte au rămas separaţi.
În ultimul timp Golev S. T. şi Kriucikov K. P. s-au încadrat activ în munca „Grupului de iniţia-

tivă“, în a cărui componenţă predomină tineretul.
În convorbirile cu Împuternicitul Consiliului Afacerilor Religioase, la 24 februarie şi la 30 mai 

1962, Kriucikov K. P. a declarat deschis că susţine pe deplin toate cerinţele înaintate de „Grupul de 
iniţiativă“, că pe fiul său Ghennadi Domnul Însuşi l-a îndreptat pe această cale, iar pe urmele fiului 
mai mare merge şi fiul mai mic Iuri:

— Sunt încântat că copiii mei au fost educaţi anume în acest duh!
Kriucikov n-a negat că în apartamentul lui se aflau pachete cu epistole ale „Grupului de iniţiativă“, 

destinate pentru răspândire prin casele de rugăciune ale creştinilor evanghelici baptişti. Dar consideră că 
metoda, aleasă de „iniţiativnici“, de răspândire a epistolelor este incorectă: ar fi trebuit să se înmâneze 
câte un exemplar fiecărui credincios personal. Kriucikov n-a putut nega nici faptul că în apartamen-
tul său poposesc adesea „fraţi“ sosiţi din alte localităţi, în special, membrii „Grupului de iniţiativă“.

Toate acestea ne dau temeiul să facem următoarea concluzie: conducătorii „Grupului de iniţiativă“ 
îşi trag rădăcinile din trecut, beneficiază de moştenirea creştinilor „krasnovorotţî“.

Grupul „antimilitariştilor krasnovorotţî“ desfăşura o activitate antisovietică, prin urmare el nu pu-
tea avea permisiunea organelor de stat pentru a ţine adunări de rugăciune şi altfel de adunări.

 Împuternicitul Consiliului Afacerilor Religioase  
 în or. Moscova şi în regiunea Moscova —

          Lişankov
9/08/1962

6.12. Notă-informativă a împuternicitului Consiliului AR în or. Moscova şi în RM  
cu privire la creştinii „krasnovorotţî“ (antimilitarişti)
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6.13. Scrisoarea prezbiterului comunităţii de la Petrograd, I. N. Şilov, 
adresată Preşedintelui CCP, tov. Lenin V. I., or. Petrograd, 1919

Stimate Vladimir Ilici! 
Mai întâi de toate îmi cer scuze că Vă deranjez cu scrisoarea mea, căci ştiu că sunteţi un om foar-

te preocupat de numeroase treburi curente. Totodată însă trag nădejde că Veţi acorda timp examinării 
acestei scrisori. Iată despre ce e vorba. La mine au venit şi vin membrii comunităţilor Creştinilor evan-
ghelici baptişti cu plângeri împotriva acţiunilor nedrepte şi violenţei de tot felul din partea autorităţilor 
locale, acţiuni ce vin în contradicţie cu legea de bază, constituţia, şi cu decretul Consiliului Comisarilor 
Poporului, promulgat la 4 ianuarie anul curent.

Noi, baptiştii, am fost persecutaţi întotdeauna de guvernul ţarist şi de preoţime pentru credinţa în 
Dumnezeul cel viu, care ne-a creat pe noi, a creat cerul şi pământul şi tot ce este pe ele, şi pentru că 
am demascat şi demascăm falsitatea învăţăturii ortodoxe în predicile şi în literatura noastră. Noi am 
atras şi atragem atenţia oamenilor asupra faptului că icoanele nu sunt Dumnezeu, că nu trebuie să ne 
închinăm la ele şi că niciun fel de moaşte nu există decât cele false. Acum, după ce am scăpat de un 
asemenea guvern, care le-a pricinuit mult rău credincioşilor eterodocşi, suntem expuşi iarăşi la tot felul 
de persecuţii şi oprimări deja nu din partea guvernului ultrareacţionar, ci din partea guvernului socialist, 
ceea ce n-ar trebui să fie. Iată câteva cazuri. Fratele nostru Horev Ivan Mihailovici, matroz, depusese 
cerere către tribunalul popular cu privire la refuzul de a servi în armată din motive de conştiinţă şi, 
în baza decretului din 4 ianuarie 1919, prin hotărârea judecătoriei populare, a fost scutit de serviciul 
militar, acesta fiind substituit cu lucrări civile de utilitate publică. Însă până acum hotărârea judecătoriei 
populare n-a fost executată.

Autorităţile ne spun că judecătoria populară nu avea dreptul să elibereze militarii, că decretul 
nu este corect etc. Mulţi fraţi îmi declară că nu mai pot rămâne în unitatea militară şi sunt gata mai 
curând să fie împuşcaţi (după cum sunt ameninţaţi de autorităţile militare), decât să rămână şi să facă 
serviciul în armată contrar cugetului. La 30 noiembrie acelaşi frate Horev a fost arestat şi ţinut închis 
7 zile pentru că îşi invita tovarăşii la adunarea creştină şi le vestea cuvintele lui Dumnezeu. Acest caz 
mărturiseşte iarăşi că prin arestarea lui Horev a fost încălcată legea de bază, constituţia, care garan-
tează libertatea deplină a propagandei religioase şi antireligioase. Şi când m-am adresat locţiitorului 
secţiei de procedură judiciară, tov. Murzin, cu privire la eliberarea cetăţeanului Horev şi i-am înmânat 
mandatul din partea Consiliului Unit al comunităţilor şi grupurilor religioase, dumnealui, luându-l şi 
citindu-l fugitiv, l-a pus în sertarul mesei. Eu i-am spus:

„E mandatul meu“. El mi-a răspuns: „Vom avea nevoie de el“ şi l-a aruncat pe masă, nedorind să 
mi-l dea în mână şi nedorind să discute cu mine. Am rămas uimit de atitudinea dumnealui. Aşa ceva 
n-am văzut nici la jandarmi, nici la copoii guvernului răsturnat. În cazărmile Novomorsk (astfel mai 
era numită pe atunci Şcoala de navigaţie în imersiune de la Petrograd — Nota trad.) sunt 6 fraţi ma-
trozi care au şi ei certificate de eliberare emise de judecătoria populară, dar sunt reţinuţi contrar legilor 
existente şi expuşi batjocurilor şi oprimărilor de tot felul. Însă aflarea lor printre matrozi n-a rămas fără 
consecinţe: tovarăşii lor, văzând viaţa curată şi de o înaltă moralitate a fraţilor noştri, încep să vină la 
adunările credincioşilor, unde găsesc adevărul.

Există încălcări şi din partea judecătorilor populari, care iau hotărâri şi îi trimit pe credincioşi pe 
linia întâi a frontului ca sanitari etc., deşi decretul nu le oferă judecătorilor populari un asemenea drept.

...În războiul civil au fost împuşcaţi câţiva fraţi de-ai noştri atât de albgardişti, cât şi de armata so-
vietică. În timpul atacului albgardiştilor asupra Petrogradului guvernul estonian a împuşcat şase persoane 
pentru refuzul de a îndeplini serviciul militar. Toate aceste cazuri dovedesc că nu putem participa, nici 
direct, nici indirect, la niciun război. Şi niciun fel de violenţă, nici chiar moartea nu ne poate sili să 
renunţăm la convingerile pe care le avem potrivit Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos. Avem fraţi 
care au fost condamnaţi de către guvernul răsturnat la munci silnice pentru refuzul de a servi în armată, 
dar în timpul revoluţiei au fost eliberaţi. Şi chiar având la mână actul de eliberare de serviciul militar, 
ei sunt iarăşi recrutaţi. Până la revoluţie eu am stat la închisoarea din oraşul Abo. O ştiu toţi matrozii 

Documente de arhivă ale Uniunii Baptiste de Nord
(or. Leningrad, anii 1919-1938)
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de pe poziţiile Aboelond-Ghiser. Şi declar că noi, care am îndurat în trecut tot felul de suferinţe, nu ne 
putem trăda convingerile. Noi dorim să rămânem credincioşi Domnului nostru până la moarte şi credem 
că legile emise de Dumneavoastră sunt nu pentru a fi încălcate, ci pentru a fi traduse în viaţă. Vă rog, 
în numele tuturor credincioşilor, să le amintiţi încă o dată tuturor autorităţilor să nu încalce legile în 
vigoare şi să nu facă uz de tot felul de oprimări. În numele credincioşilor Regiunii de Nord, mă adresez 
Dumneavoastră cu rugămintea de a le permite predicatorilor noştri să călătorească liber, ca şi propa-
gandiştii antireligioşi, lucru pentru care Îi vom fi recunoscători Domnului şi Dumneavoastră, ştiind că 
în timpul de faţă Vă aflaţi în mâinile Domnului şi că El Îşi înfăptuieşte, prin Dumneavoastră, judecata 
asupra tuturor celor ce au încălcat legile Lui sfinte şi nu s-au supus adevărului Lui. Un lucru doar vreau 
să Vă spun: vedeţi să nu vi se îngâmfe inima ca şi lui Nebucadneţar, care, după ce s-a ridicat împotriva 
Celui Preaînalt, a fost doborât şi se hrănea cu iarbă. Nu vreau să vă linguşesc, eu vorbesc sincer şi fără 
prefăcătorie, aşa cum înţeleg. Sper că această scrisoare va fi examinată de Dumneavoastră şi vor fi luate 
toate măsurile de înlăturare a tuturor confuziilor. Rămân în speranţa la un răspuns pozitiv la scrisoarea 
mea“ (Revista „Источник из Камня“ [„Izvor din piatră“], 1919).

Notă informativă: HOREV Ivan Mihailovici (1892-1940), evanghelist al comunităţii baptiştilor de la Lenin-
grad, arestat la 14.10.1938, condamnat la 5 ani LMC. A decedat în lagărul din or. Tavda, reg. Sverdlovsk.

6.14. STATUTUL UNIUNII COMUNITĂŢILOR CEB din REGIUNEA DE NORD, organizată la 
Congresul reprezentanţilor Comunităţilor de Nord ale Baptiştilor (Petrograd, 1-4 martie 1922)

I. SCOPUL
UNIUNEA COMUNITĂŢILOR CREŞTINILOR EVANGHELICI BAPTIŞTI DIN REGIUNEA DE 

NORD este o asociaţie de biserici locale, numite Comunităţi, înfiinţate cu eforturile comune ale cre-
dincioşilor pe principiile indicate în Cuvântul lui Dumnezeu spre împlinirea poruncii Domnului Isus 
Hristos. Uniunea are scopul:

1) Să predice Evanghelia la orice făptură (Marc. 16: 15). 2) Să explice poporului adevărurile evan-
ghelice, să lupte cu superstiţiile şi cu ignoranţa spirituală, să contribuie şi la iluminarea intelectua-
lă. 3) Să contribuie prin toate mijloacele posibile la ridicarea nivelului vieţii spirituale, la unitatea atât 
a Comunităţilor, cât şi a credincioşilor aparte. 4) Să contribuie la orice serveşte drept manifestare a dra-
gostei frăţeşti, realizată atât prin susţinerea reciprocă spirituală, cât şi prin cea materială.

II. MIJLOACELE DE REALIZARE ŞI DREPTURILE UNIUNII
Scopurile sus-menţionate ale UNIUNII CR. EV. BAPTIŞTI din REGIUNEA DE NORD se reali-

zează prin toate mijloacele care nu vin în contradicţie cu duhul Evangheliei: 1) A trimite pretutindeni, 
unde găseşte de cuviinţă, vestitori (predicatori populari). 2) A trimite în Comunităţi, la rugămintea 
acestora sau cu acordul lor, predicatori pentru a munci în mijlocul lor un anumit termen. 3) A distribui 
Sf. Scriptură, tot felul de lucrări tipărite, culegeri muzicale cu note cu orientare spiritual-morală şi de 
iluminare creştină. 4) A organiza cursuri de predicatori, de dirijori de cor şi alte cursuri cu caracter 
spiritual sau şcoli de pregătire a lucrătorilor duhovniceşti. 5) A organiza Congrese de afaceri, organi-
zatorice, precum şi de zidire spirituală, adică dedicate exclusiv problemelor de aprofundare a înţelegerii 
Sf. Scripturi şi de ridicare a nivelului vieţii spirituale. 6) În cazul abaterii de la adevărurile evanghelice, 
care îi unesc pe toţi Baptiştii, sau în cazul comportării nedemne a membrilor Comunităţii, fiind toleraţi 
de aceasta sau de conducătorii ei, Uniunea se convinge de veridicitatea faptului şi are dreptul de a lua 
toate măsurile cuvenite spre însănătoşirea Comunităţii. 7) Poartă grijă materială şi spirituală de orfani, 
văduve şi invalizi, îndeosebi, de cei care şi-au pierdut capacitatea de muncă în câmpul lui Dumnezeu şi 
de familiile lor, precum şi de toţi cei ce au suferit de pe urma calamităţilor naturale şi sociale.

III. COMPONENŢA UNIUNII
1) În componenţa Uniunii pot intra Comunităţile care au peste 15 membri, recunoscute de sine stătă-

toare (adică nu Secţii ale Comunităţii locale, pe lângă care s-au înfiinţat), având cel puţin conducători neor-
dinaţi, şi care să se supună influenţei Cuvântului lui Dumnezeu în tot ceea ce priveşte zidirea Bisericii.
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2) Congresul regional poate exclude din componenţa Uniunii Comunitatea, recunoscută (din anumite 
cauze) nedemnă de a rămâne în componenţa ei, numai cu două treimi din numărul total de voturi.

IV. MIJLOACELE UNIUNII
Mijloacele Uniunii sunt alcătuite din donaţiile benevole ale Comunităţilor în bani sau în natură 

pentru scopurile Uniunii.
V. CONDUCEREA UNIUNII

1) Toate problemele Congresului se rezolvă la adunarea de obşte prin majoritatea de voturi. 2) Pentru 
conducerea Uniunii Congresul alege din rândurile sale următoarele persoane: preşedintele, ajutorul lui 
(locţiitorul) şi doi membri ai Consiliului, secretarul şi casierul. De fapt, anume aceste persoane formează 
Consiliul Uniunii, care administrează toate problemele până la următorul Congres. 3) Congresul este con-
vocat de Consiliu nu mai rar de o dată pe an.

Din lipsa de ştampilă unională se aplică ştampila comunităţii
 MEMBRII COLEGIULUI: (semnătura)
 În locul Secretarului  (semnătura)

UNIUNEA CREŞTINILOR EVANGHELICI BAPTIŞTI DIN REGIUNEA DE NORD
Petrograd, Ins. Vas., lin. 24, bl. 11. (ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1776, f. 99)

6.15. Stenograma şedinţei congresului Regiunii de Nord a UBR (or. Petrograd, 2-3 martie 1922)

La Congres au venit reprezentanţi: din partea Colegiului Consiliului Uniunii Baptiştilor din Rusia — 
I. N. ŞILOV şi M. D. TIMOŞENKO. Din partea Comunităţilor de la Petrograd: din cea rusă — I. S. GRU-
ŞENKOV, M. N. IASNOVSKAIA, A. P. PETROV, E. G. ALEKSANDROVA, I. M. HOREV şi I. Ia. UR-
LAUB; din cea letonă — J. K. ZEMSARAIS; din comunitatea nemţească — ŞMIDT; din cea estoniană — 
I. S. KAZIK; din partea Uniunii Comunităţilor Letone a Baptiştilor din gub. Novgorod — A. I. KLAU-
PIK; din Comunităţile locale: de la Gatcinа — V. G. MELIS, de la Toropeţ — A. L. KОCIURA, de la 
Iamburg — E. K. IVANOV şi de la Staraia Russa — B. I. GORNIK; predicatorul Uniunii Baptiştilor din 
Rusia A. A. IAUHEAINEN şi predicatorul Secţiei Regiunii de Nord G. M. MAKKONEN.

Congresul a fost deschis la ora 11 de fratele ŞILOV, la a cărui propunere cei adunaţi cântă imnul: 
„Мы бодрей на жизненном пути пойдем“ („Mai vioi pe calea vieţii să păşim“), după care cer în 
rugăciune de la Domnul binecuvântare pentru lucrările Congresului. Fratele Şilov a dat citire nume-
lor celor 18 persoane sosite la congres, tuturor li s-a oferit dreptul de vot deliberativ. Organizarea 
congresului dat a fost permisă prin autorizaţia nr. 1396 din 15 februarie 1922 de la Secţia de Admi-
nistrare a Comitetului executiv gubernial Petrograd. Luând în consideraţie faptul că din cele şapte 
gubernii, din care se plănuia să se organizeze Regiunea de Nord a Uniunii Baptiştilor din Rusia, au 
venit la congres reprezentanţii din majoritatea Comunităţilor guberniilor: Petrograd, Novgorod, Pskov 
şi Oloneţ, Congresul, în unanimitate, se consideră împuternicit să se numească regional şi a hotărât 
să-şi înceapă lucrările. Este aleasă o Comisie pentru numărarea voturilor în timpul alegerii Prezidiului 
Congresului, în care au intrat fraţii: Petrov şi Gornik. S-a hotărât să se aleagă Prezidiul, Preşedintele 
şi locţiitorul prin vot secret, iar secretarul să fie ales prin vot deschis.

Prin majoritatea voturilor au fost aleşi: Preşedinte al congresului — fr. Şilov şi tovarăş al Preşedin-
telui — fr. Timoşenko. Secretar a fost ales fr. Gornik.

PRIMA ZI A CONGRESULUI
S-A AUDIAT: 1. Raportul împuternicitului şi membrului Colegiului Congresului Baptiştilor din 

Rusia, fratele Şilov, cu privire la convocarea Congresului.
S-A DECIS: Văzând din raportul fratelui Şilov că deja în 1918 se făcuse încercarea de a începe 

o muncă organizată în Regiunea de nord din jurul Petrogradului, Congresul dat hotărăşte unanim să 
salute iniţiatorii convocării lui şi să reia activitatea duhovnicească în regiunea dată spre evanghelizarea 
ţinutului şi organizarea comunităţilor ce vor apărea, invitând la o muncă prietenoasă toate comunităţile 
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şi grupurile baptiste din regiune indiferent de naţionalitate. Ridicându-se în picioare, participanţii la 
congres şi-au exprimat astfel mulţumirea faţă de fraţii iniţiatori pentru convocarea Congresului dat.

S-A AUDIAT: 2. Despre munca de evanghelizare. Fratele Şilov elucidează problema, atrăgând atenţia 
celor prezenţi asupra necesităţii arzătoare de a începe munca organizată de evanghelizare în Regiunea 
de Nord, şi citeşte regulamentul cu privire la Uniunile locale ale Baptiştilor.

S-A DECIS: După o deliberare detaliată a problemei evanghelizării, spre împlinirea poruncii Dom-
nului „Duceţi-vă şi faceţi ucenici...“ (Mat. 28: 19), congresul de faţă hotărăşte să le propună tuturor, atât 
Comunităţilor, cât şi celorlalţi credincioşi din regiune, să nu limiteze lucrarea de evanghelizare doar la 
trimiterea permanentă a câtorva evanghelişti regionali, ci să se îngrijească la timp ca:

1) bisericile să răspândească Evanghelia în localităţile din apropiere, antrenând, pe măsura puterilor, 
toţi membrii în această lucrare şi

2) pe calea discuţiilor personale, a editării şi răspândirii literaturii duhovniceşti şi prin alte mijloace 
să contribuie la succesul pătrunderii Cuvântului lui Dumnezeu în masele largi ale populaţiei.

A însărcina conducerea Uniunii să folosească toate mijloacele pentru realizarea tezelor plănuite, 
precum şi să elaboreze şi să trimită prin Comunităţi un apel la munca cu sârguinţă.

S-A AUDIAT: 3. Despre atitudinea faţă de Organul central al Uniunii Baptiştilor din Rusia.

S-A DECIS: După discuţii multilaterale, Congresul Regiunii de Nord (guberniile: Petrograd, 
Novgorod, Pskov şi Oloneţ) a Uniunii Baptiştilor din Rusia, plănuind să-şi lărgească Uniunea Regi-
unii de Nord din contul celorlalte trei gubernii — Arhanghelsk, Vologda şi Cerepoveţ —, a hotărât 
să acţioneze în deplină armonie cu Organul central — Uniunea Baptiştilor din Rusia — în baza 
regulamentului cu privire la asociaţiile locale ale Comunităţilor, adoptat de Congresul Baptiştilor din 
Rusia care a avut loc la Moscova între 30 octombrie şi 8 noiembrie 1921 (rezoluţia a fost aprobată 
prin majoritatea de voturi, cu patru abţineri).

S-A AUDIAT: 4. Despre aderarea altor naţiuni la Uniunea Regională de Nord: estoni, letoni, fin-
landezi, nemţi etc.

Fraţii: Zemsarais, Şmidt şi Kazik, ca reprezentanţi ai Comunităţilor: letonă, nemţească şi estoniană 
de la Petrograd, precum şi fratele Melis, în numele finlandezilor din raionul Gatcina, îşi exprimă acordul 
deplin de a-şi alipi comunităţile la Uniunea Regională de Nord a Baptiştilor.

Fratele Klaupik a declarat că el nu este împuternicit de Uniunea Comunităţilor letone din gub. Novgo-
rod, care l-a delegat la congres, să decidă asupra problemei alăturării la Uniunea Regională de Nord.

S-A DECIS: Ţinând seama de scopul comun al tuturor Creştinilor Evanghelici Baptişti (indiferent 
de naţionalitate), şi anume — predicarea veştii bune a mântuirii pentru lumea ce piere în păcate şi 
orânduirea casei lui Dumnezeu —, în legătură cu acordul reprezentanţilor prezenţi din partea letonilor, 
nemţilor, finlandezilor şi estonienilor de a se alătura la congresul regional, după dezbateri ţinute sub 
toate aspectele, Congresul regional de Nord decide: pentru atingerea cât mai curând a acestui scop, să 
se recunoască oportună afilierea celorlalte Comunităţi menţionate mai sus şi ale altor naţionalităţi, care 
intră în regiunea dată, şi să se dea însărcinare conducerii alese să întreprindă paşi corespunzători în 
această direcţie spre împlinirea cât mai curând a dorinţei comune. [...]

S-A AUDIAT: 5. Dări de seamă din regiuni: despre viaţa şi activitatea Comunităţilor şi lucrătorilor 
Creştinilor Evanghelici Baptişti. În calitate de raportori au participat fraţii: Kociura, Makkonen, Klaupik, 
Ivanov, Melis, Iauheainen, Şmidt, Zemsarais, Kazik, Gornik şi Şilov.

S-A DECIS: După audierea rapoartelor din regiuni, menţionând, pe de o parte, toate greutăţile pro-
vocate de împrejurările timpului în care trăim şi, pe de alta, setea arzătoare de pretutindeni de a asculta 
cuvântul lui Dumnezeu şi trezirea multora la o viaţă nouă, precum şi tendinţa credincioşilor spre apro-
fundarea vieţii duhovniceşti, Congresul Regional a scos în evidenţă părerea generală cum că numai în 
mod organizat, într-o legătură strânsă a tuturor Comunităţilor Baptiste din Ţinutul de nord e posibilă, 
pe viitor, o muncă rodnică şi sănătoasă pentru Domnul. De aceea a luat hotărârea: să însărcineze con-
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ducerea Congresului regional să dea o atenţie deosebită localităţilor în care lucrarea lui Dumnezeu abia 
începe, trimiţând încolo lucrătorii de care este nevoie şi aprovizionându-i cu mijloacele necesare. De 
asemenea s-a hotărât să se contribuie prin toate mijloacele posibile la propăşirea activităţii în regiunile 
mai prospere şi să se evanghelizeze localităţile unde nu s-a predicat încă Evanghelia.

S-A AUDIAT: 6. Despre atitudinea faţă de manifestările anormale de penticostalism în viaţa 
Comunităţilor ş.a.

S-A DECIS: Observând că în Comunităţile Baptiştilor se strecoară învăţături îmbibate de duhul 
rătăcirii, care influenţează în mod nimicitor asupra stării duhovniceşti a membrilor Comunităţilor şi 
care se manifestă prin strigăte anormale, căderi pe podea, cu scuturarea corpului etc., explicate prin 
acţiunea Duhului Sfânt, Congresul regional propune conducerii Congresului să avertizeze toate Co-
munităţile locale cu privire la astfel de fenomene anormale, propunându-le să primească predicatorii 
necunoscuţi numai dacă au un certificat cuvenit de la conducerea Uniunii regionale sau a Uniunii 
Baptiştilor din Rusia. [...]

Conducerea aleasă (fraţii: Şilov, Şmidt şi Petrov) îngenunchează, iar ceilalţi participanţi la Con-
gres, ridicându-se în picioare, se roagă ca Dumnezeu să binecuvânteze activitatea Uniunii regionale 
nou-formate. Apoi participanţii cântă imnul „ЗА ЕВАНГЕЛЬСКУЮ ВЕРУ“ („NOI LUPTĂM PEN-
TRU CREDINŢĂ...“).

Congresul a fost încheiat la ora 18 pe data de 3 martie 1922 cu rugăciune.

 PREŞEDINTELE CONGRESULUI — I. N. ŞILOV
 TOVARĂŞUL Preşedintelui  — M. D. TIMOŞENKO
 Secretar    — B. GORNIK

(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1776, f. 102-103)

6.16. Scrisoarea lui I. N. Şilov din exil, 1936

„Descifrarea Epistolei contrarevoluţionare a sectantului activ — prezbiter al bisericii baptiste,  
care se află în deportare — Şilov“ (din dosarul de anchetă penală nr. 2306 al lui M. T. Saveliev).

Despre starea Bisericii lui Dumnezeu şi ieşirea din situaţia în care se află

„Pentru ce mă laşi să văd nelegiuirea, şi Te uiţi 
la nedreptate? Asuprirea şi silnicia se fac sub ochii 
mei, se nasc certuri, şi se stârneşte gâlceavă“.

Habacuc 1: 3

 „Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru 
slava Numelui Tău! Izbăveşte-ne, şi iartă-ne păcate-
le, pentru Numele Tău! Pentru ce să zică neamuri-
le: «Unde este Dumnezeul lor?» Să se ştie, înaintea 
ochilor noştri, printre neamuri, că Tu răzbuni sânge-
le vărsat al robilor Tăi!“   Psalmul 79: 9-10

Toţi copiii lui Dumnezeu sinceri şi devotaţi Lui, gemând din cauza stării de plâns a ogorului lui 
Dumnezeu (poporul Său — 1 Cor. 3: 9), din cauza stării de sărăcie a inimilor credincioşilor, aşteaptă 
cu durere înnoirea duhovnicească. Urmărind triumful celor răi, văzând în tot ceea ce face satana, pe de 
o parte, o încurajare a celor răi de a-L nega, de a-L huli şi batjocori pe Dumnezeu şi, pe de altă parte, 
o împotrivire înverşunată faţă de cei credincioşi, care-L mărturisesc şi Îl preamăresc pe Hristos, urmaşii 
credincioşi ai Domnului se chinuiesc zi şi noapte în sufletele lor neprihănite: „Căci neprihănitul acesta, 
care locuia în mijlocul lor, îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea şi 
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auzea din faptele lor nelegiuite“ (2 Pet. 2: 8); îşi ridică ochii spre munţi (Ps. 121: 1) şi strigă: „Doamne, 
ce vrei să fac?“

Răspunsul este următorul: e nevoie de curăţarea şi de sfinţirea minţii şi a inimii creştinilor, de înăl-
birea veşmintelor cu Sângele lui Isus Hristos şi de îndreptarea tuturor gândurilor inimii spre Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Trebuie să ne oprim din calea sărăcirii, să privim în jur, să ne recunoaştem toate păcatele, greşelile 
şi, ca o consecinţă a lor, dezonoarea în care ne aflăm, să recunoaştem tot cu ce L-am mâniat pe Domnul 
şi să ne pocăim sincer, să ne eliberăm cu hotărâre de toate influenţele din exterior şi să ne îndreptăm 
toate eforturile spre unirea tuturor credincioşilor într-un unic organism viu, în trupul lui Hristos.

Pentru atingerea acestui scop mare şi sfânt, noi, credincioşii trebuie să ne ascundem cu trupul în 
K........., cu sufletul — în scorburile stâncilor, în Hristos: „Du-te, poporul meu, intră în odaia ta, şi 
încuie uşa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia“ (Is. 26: 20).

În timpul de faţă aceasta este calea cea dreaptă şi unică a lui Hristos, altă cale nu există.
Unul dintre mijloacele principale pentru înviorarea credincioşilor este rugăciunea (Est. 4: 1-16; Hab. 

cap. 3): „Ah! Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea... robilor Tăi, care vor să se teamă de 
Numele Tău...“ (Neem. 1: 11);

Rugăciunea în taină, după uşa încuiată: „Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi 
roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti“ (Mat. 6: 6);

Rugăciunea în grup: „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul 
lor“ (Mat. 18: 20);

Rugăciunea prin învoire: „Vă mai spun... că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru 
oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri“ (Mat. 18: 19);

Rugăciunea ascultată (Ioan 15: 7-8, 16-18; Fapt. 12: 5-9);
Rugăciunea cu statornicie: trebuie să ne rugăm aşa, ca gemetele noastre să se ridice zi şi noapte 

către Dumnezeu (Luc. 18: 1-8).
Să-L rugăm pe Dumnezeul triunic să ne înflăcăreze inimile de dragoste faţă de El şi de dragoste 

reciprocă între noi, să-i aducă pe toţi credincioşii la unitatea duhului şi a vieţii prin legătura păcii:
„Doamne, fă inimile credincioşilor un adevărat templu al lui Dumnezeu şi pe ei în-

şişi — o adevărată biserică a Ta (1 Cor. 3: 16; 1 Pet. 2: 5).
Dăruieşte-le tuturor credincioşilor un duh de înţelepciune, de tărie şi de putere spre 

a-Ţi sluji şi a trăi după legea Ta.
Îndeamnă inimile credincioşilor să jertfească mijloace materiale pentru lucrarea Ta şi 

pentru a-i ajuta pe cei întemniţaţi (1 Cor. 16: 1-4, 13; Evr. 13: 3).
Doamne, apără-i pe credincioşi de prigonitori!
Doamne, eliberează-i pe întemniţaţii lui Hristos. Pune-i în fruntea turmei pe vechii 

păstori adevăraţi, care nu pot niciodată în niciun fel de împrejurări ale slujirii să fie 
necredincioşi, părăsind turma, ci sunt gata să-şi dea viaţa pentru oi (Ioan 10: 11-12; 
Fapt. 20: 28; 1 Pet. 5: 1-3).

Doamne, izbăveşte-i pe credincioşi de muncă în zilele sărbătorilor creştine.
Doamne, dăruieşte o pocăinţă ca în zilele Ninivei (Iona 3: 5-9);
dăruieşte o cârmuire a celor drepţi (Exod. 2: 23-24; Prov. 28: 28; Is. 49: 8-26).
Evr. 13: 1-3; Mat. 25: 35-36.“

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul 
vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos... Fraţilor, rugaţi-vă 
pentru noi. Spuneţi sănătate tuturor fraţilor cu o sărutare sfântă. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola 
aceasta să fie citită tuturor fraţilor. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin“. 
(1 Tes. 5: 23-28)

(Textul rugăciunii este primit din Leningrad de la Izmailov Aleksei Prokopievici.
A fost confiscat în timpul percheziţiei la 2 noiembrie 1937.)

Copia scrisorii e certificată:  ÎMPUTERNICITUL OPERATIV AL SUBSECŢIEI a VIII-a
     A SECŢIEI a IV-a a UGB A UNKVD din RM — HOHLOV

(semnătura)
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6.17. „AMINTIRILE UNUI PRIGONIT PENTRU DREPTATE“. A. P. Petrov 
Din revista „Свет к просвещению“ („Lumină spre luminare“). 1936-1937

Autorul acestor „Amintiri“, A. P. Petrov, s-a întors la Domnul în anul 1912. Până în 1921 a locuit în America. 
În 1922 A. P. Petrov, fiind prezbiter, a participat la congresul de constituire a Uniunii Baptiste de Nord. În 1926 
toţi membrii conducerii Uniunii Baptiste de Nord au fost arestaţi. În 1927 ei au fost exilaţi pe un termen de trei 
ani pe insulele Solovki (SLON).

PERCHEZIŢIE ÎN APARTAMENT. 30 NOIEMBRIE 1926

La ora unu după miezul nopţii zornăi strident soneria trezindu-ne pe toţi. Inima îmi presimţea ceva rău. 
Îmbrăcându-mă fără grabă, mă apropiai de uşă. Între timp soneria nu înceta să sune.

— Cine-i? — întrebai.
— Deschideţi, e administratorul blocului!
Am recunoscut vocea administratorului. Deschizând uşa, văzui următorul tablou: lângă uşă, pe odihna 

scării stătea, fâstâcit, administratorul, în spatele lui erau: locţiitorul anchetatorului de la GPU (tov. Graciov), 
un tânăr de la secţia secretă, un ostaş al Armatei Roşii cu arma şi portarul.

Administratorul ceru învoirea să intre în apartament. Mi-am dat seama îndată ce se întâmplă şi 
zisei: „Poftim, intraţi, pe cunoscuţi sunt bucuros să-i primesc oricând, chiar şi noaptea“.

Tot grupul a intrat în antreu. Încuind uşa după sine, Graciov scoase ordinul şefului GPU şi mi-l prezentă. 
În el era scris: „Să se facă percheziţie în apartamentul lui A. P. Petrov şi el să fie arestat, dacă va fi necesar“.

După ce am citit documentul, i l-am 
întors lui Graciov, care mi-a comunicat: 
„Acum sunteţi arestat“. „Minunat, mă su-
pun“ — i-am răspuns.

„Arăta-ţi-ne biroul Dumneavoastră“ — 
zise Graciov. Soldatul cu arma a rămas în an-
treu lângă uşă, iar eu am pornit înaintea „oas-
peţilor“ spre birou. Graciov a examinat atent 
biroul, dar nu s-a atins de nimic. Apoi zise: 
„Unde păstraţi scrisorile de peste hotare?“

Am luat de pe etajeră un teanc mare de 
scrisori şi l-am pus pe masă. Apoi Graciov 
a început să examineze biblioteca mea. Aju-
torul lui şi portarul au intrat în dormitor, au 
deschis cuferele, lăzile, au examinat totul 
minuţios, dar n-au luat nimic. Graciov m-a 
întrebat dacă am armă.

— Dumneavoastră cunoaşteţi bine con-
vingerile mele, i-am răspuns. Un creştin 
nu poate lua arma în mână, deoarece Hristos a spus: „Toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri“.

— Ei, voi numai ziceţi aşa, dar tot luaţi arma când vă este greu.
Soţia mea şi sora ei se speriaseră de-a binelea. S-au trezit şi copiii, dar stăteau liniştiţi, nu plângeau. 

Percheziţia a durat vreo trei ore. Scotocind totul şi peste tot, ei n-au găsit nimic, deoarece la noi într-adevăr 
nu era nimic.

După percheziţie s-au adunat toţi în biroul meu şi s-au aşezat la masă. A fost întocmit şi semnat actul 
de percheziţie. Graciov telefonă la direcţia GPU ca să i se trimită un automobil. Peste câteva minute intră 
şoferul şi comunică că automobilul e la scară. Graciov îmi dădu o citaţie pentru a mă prezenta, pe data 
de 7 decembrie la ora 6 după masă, pe strada Gorohovaia la GPU la secţia secretă. Apoi şi-au cerut scuze 
pentru supărarea ce ne-au făcut-o, şi-au luat rămas bun şi au ieşit.

După plecarea lor ne-am adunat în odaia mea şi I-am mulţumit Domnului că de data aceasta totul s-a 
sfârşit cu bine. L-am sunat pe fratele Şilov I. N., Preşedintele Uniunii Baptiste de Nord. Probabil, încă 
nu dormea, căci luă foarte curând receptorul. L-am întrebat: „Totul e în ordine?“

— Da, în ordine. Numai că la mine au fost acum oaspeţi de la GPU, au făcut percheziţie, au luat co-
respondenţa, mi-au înmânat o citaţie ca să mă prezint pe 7 decembrie la secţia secretă a GPU.

La stânga — I. N. Şilov. La dreapta — A. P. Petrov
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I-am spus că au fost şi la mine oaspeţi şi au plecat adineauri. Ne-am urat noapte bună unul altuia şi 
ne-am culcat, încredinţând totul în mâinile Domnului.

Dis-de-dimineaţă am plecat la cancelaria Casei Evangheliei. Tot acolo locuia fratele Şilov. Ne-am isto-
risit unul altuia despre percheziţia din timpul nopţii. De la el au fost confiscate scrisori şi procesele-ver-
bale ale sfatului frăţesc al comunităţii şi ale consfătuirilor Uniunii Baptiste de Nord. Presimţeam că ni se 
pregăteşte ceva neplăcut.

Seara am adunat consiliul fraţilor şi am făcut o dare de seamă cu privire la percheziţia din timpul nopţii 
şi la arestarea corespondenţei noastre. Din imprudenţă şi încredere faţă de membrii consiliului, eu le-am 
povestit că Domnul a păstrat o scrisoare în timpul percheziţiei. N-am putut bănui nicidecum că unul dintre 
membrii consiliului frăţesc era colaborator al GPU. El denunţa tot ceea ce se hotăra la consiliu, în biserică, 
dădea informaţii exacte cu privire la predicatori, denunţa cine şi ce vorbea despre Puterea sovietică etc.

Acest „frate“ venise la Leningrad din îndepărtata Siberie, adusese o referinţă exemplară cu privire la 
sine şi de aceea comunitatea l-a primit în rândurile membrilor fără a-l pune la încercare, iar noi l-am ales 
chiar predicator pentru Uniunea de Nord, stabilindu-i o remuneraţie.

La puţin timp după primirea lui ca membru am primit o citaţie pentru a mă prezenta la secţia secretă 
a GPU la anchetatorul Makarov. Când am venit, Makarov începu să discute foarte binevoitor, mă rugă 
să iau loc în fotoliu la masa lui de scris, aduse din odaia de alături un dosar voluminos şi mă întrebă cu 
amabilitate despre noul nostru frate: cine e, de unde, îl cunosc sau nu şi ce pot spune despre el.

Îi răspunsei că nu am niciun fel de informaţii despre omul acesta. Makarov o porni din altă parte. Mă 
întrebă care este profesia mea de bază. I-am răspuns că sunt mecanic, strungar de precizie, adică sculier.

— Dar spuneţi-mi, cetăţene Petrov, ce leafă primiţi pentru munca dumneavoastră duhovnicească?
— Actualmente nu primesc nimic — îi răspunsei.
— Nu e normal, tovarăşe Petrov. Cu specialitatea dumneavoastră şi cunoscând limba engleză, să trăiţi în 

sărăcie? La noi aţi putea câştiga bani grei. Lăsaţi această prostie, Biblia dumneavoastră, intraţi în serviciu 
la noi, o să vă scriem o recomandaţie bună şi o să vă dăm loc de muncă. Doar înduraţi foame.

Am început să obiectez spunând că Biblia este pentru mine izvorul fericirii şi scopul vieţii. [...] Deşi 
Makarov nu avea plăcere să asculte mărturia mea, totuşi nu m-a întrerupt, ci doar zâmbea ironic din când 
în când. În sfârşit, zise:

— Cetăţene Petrov, noi nu vom putea găsi limbă comună, nici dumneavoastră n-o să mă convingeţi pe 
mine, nici eu pe dumneavoastră. Dar, ca un om onest, trebuie să ne ajutaţi. Ştiţi că în comunităţile dum-
neavoastră sunt tot felul de oameni, din orice clase sociale şi de orice situaţie şi dumneavoastră îi primiţi 
pe toţi, oricine ar dori să fie membru. Totul este bine, dar în comunităţile dumneavoastră pot pătrunde 
duşmani ai Puterii sovietice, contrarevoluţionari, ei pot să-şi facă afacerile lor tenebroase, sub masca denu-
mirii voastre. Puteţi da garanţie pentru fiece membru al comunităţii dumneavoastră că e un om loial şi că 
nu va desfăşura o activitate ilegală împotriva Puterii sovietice?

— Tovarăşe Makarov, — am început eu — aţi spus că la noi pot pătrunde elemente contrarevoluţionare, 
dar la noi nu este loc pentru astfel de persoane, pentru că noi, în baza Cuvântului lui Dumnezeu, suntem 
loiali faţă de orice guvern pe care îl îngăduie Dumnezeu în ţară. Noi nu putem să ne ridicăm cu arma 
în mână împotriva puterii, oricare ar fi ea. Ne rugăm pentru fiece putere de stat. A fost în Rusia domnia 
dinastiei Romanov, o domnie puternică, dar Dumnezeu a cântărit-o în cumpăna Sa, ca şi pe împărăţia lui 
Belşaţar, şi a fost găsită foarte uşoară, aşa că într-un timp foarte scurt tot ce fusese zidit a fost distrus. Şi 
noi anume aşa înţelegem: orice putere în ţară este îngăduită de Dumnezeu. În comunităţile noastre nu pot 
fi contrarevoluţionari. Noi urmărim cu minuţiozitate, dacă cineva dintre membri începe să facă propagan-
dă împotriva puterii de stat, căutăm să-l oprim mustrându-l, şi, dacă nu se corectează, îl excomunicăm.

— Tot ce spuneţi e bine, zise Makarov, şi totuşi la voi sunt oameni periculoşi pentru societatea noastră 
şi pentru Statul sovietic. Este o persoană în comunitatea dumneavoastră pe care trebuie s-o ţinem sub urmă-
rire. Vă propun să vă apucaţi de această treabă. O să vă remunerăm bine. Nu vom cere de la dumneavoastră 
nimic din ceea ce ar putea veni în contradicţie cu convingerile pe care le aveţi. Numai urmăriţi această 
persoană, pe care o vă vom indica. Lucrul acesta n-o să vă amestece în activitatea duhovnicească, noi o să 
vă venim în ajutor şi o să vă apărăm. Dacă, conform convingerilor dumneavoastră, nu sunteţi împotriva 
Puterii sovietice, atunci trebuie să lucraţi mână-n mână cu ea.

— De această treabă, tov. Makarov, nu pot să mă apuc, este împotriva conştiinţei şi convingerilor mele. [...]
Luându-şi rămas bun, Makarov regreta mult că nu doresc să lucrez cu ei şi mi-a propus să mă mai 

gândesc şi apoi să-i comunic.
În comunitatea noastră erau într-adevăr colaboratori secreţi ai GPU, care le dădeau acestor organe 
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informaţii despre noi. La ei treaba e aranjată cu tertip. Cel care se învoieşte să lucreze în secret pentru 
ei, nimereşte ca şi cum în labele tenace ale unui păianjen care-i stoarce toată vlaga vieţii. Colaboratorul 
secret trebuia să-l urmărească pe un alt colaborator secret, ca şi el. Ei nu se cunosc ca colaboratori, dar 
denunţă unul împotriva altuia. Makarov a vrut să mă atragă şi pe mine într-o astfel de cursă când adusese 
mapa fratelui nostru şi lucrătorului lor.

Dar să revenim la sfatul frăţesc. „Eroul“ nostru, predicatorul în cauză, fusese prezent la şedinţa de 
afaceri. Tot ceea ce se pusese în dezbatere devenise cunoscut secţiei secrete, precum şi despre scrisoarea 
care nu nimerise în mâinile lui Graciov în timpul percheziţiei şi care i-a alarmat pentru mult timp.

DE CE SPRE SFÂRŞITUL ANILOR ’20 NECREDINŢA ŞI-A INTENSIFICAT
ATÂT DE MULT LUPTA CU RELIGIA?
A fost fixată o dispută pentru săptămâna Paştelui pe tema: „A înviat oare Hristos?“.
Potrivnicul Evangheliei a vorbit mult, aproape două ore. El se străduia să demonstreze că Dumnezeu 

nu există, iar Hristos este un mit. Mult noroi a împroşcat el asupra religiei şi asupra slujitorilor bisericii. 
La sfârşit i s-a dat cuvânt apărătorului religiei. El a ieşit în faţă, i-a rugat pe toţi să se liniştească şi s-a 
adresat auditoriului cu următoarele cuvinte: „Hristos a înviat!“

Aceste cuvinte au trezit sufletele auditoriului şi din toate părţile răsună ca un tunet răspunsul: „Ade-
vărat a înviat!“

Nu mai era nevoie de dovezi. Aceste cuvinte de răspuns ale auditoriului au combătut toate argumentele 
referentului. Credincioşii au plecat pe la casele lor cu pietate şi cu duhul triumfând, iar potrivnicii lui Dum-
nezeu, înroşiţi de răutate şi de ruşine, au dispărut pentru un timp.

GPU a înţeles că nu are putere să lupte împotriva Evangheliei. Oratorii şi lectorii lor erau slabi şi în 
multe locuri erau nevoiţi să plece de la dispute recunoscându-se biruiţi.

Aşa se ţineau în Rusia dispute şi în multe locuri ele se sfârşeau spre slava Domnului. Uneori, în timpul 
disputelor apărătorii Adevărului pur şi simplu se adresau către ascultători cu chemarea de a veni la Hristos 
şi oamenii împovăraţi de păcate se pocăiau. [...] Niciun fel de lecţii ştiinţifice nu-i puteau distrage pe oameni 
de la ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. Adunările noastre de la Leningrad erau arhipline de ascultători. 
Activitatea a început să ia amploare în toată Regiunea de Nord, din care făceau parte zece gubernii. Se 
ţineau adunări în cele mai îndepărtate locuri ale Nordului. Revista ateistă „Безбожник“ a început a scrie 
în mod deschis că baptiştii au mari succese în toate localităţile şi oraşele, ziarele ateiste împroşcau cu tot 
felul de noroi asupra conducătorilor mişcării evanghelice numindu-i contrarevoluţionari, trădători, spioni şi 
slugi ale capitaliştilor etc.

Guvernul Sovietic a dat atenţie vocii strigătoare a uniunii ateilor şi a înfiinţat în câteva oraşe şcoli ale 
ateiştilor, unde se ţinea un curs special de luptă cu mişcarea evanghelică. Guvernul a pregătit mulţi astfel de 
lucrători, dar ei nu aveau putere să biruie torentul viu al harului evanghelic. Uneori Domnul le descoperea 
lumina Sa potrivnicilor înşişi şi îi făcea copii ai Săi, ca să-i facă de ruşine pe adversari.

Atunci guvernul a început să dea uniunii ateilor sume de bani nelimitate. Pieţele şi librăriile erau ticsite 
cu tot felul de literatură orientată împotriva religiei. Fiecare muncitor era obligat să se aboneze la revista 
uniunii ateilor, indiferent dacă doreşte sau nu, pur şi simplu i se reţinea costul din salariu şi i se înmâna 
revista... Dar adevărul lui Dumnezeu îşi continua mersul biruitor. Evanghelia trezea la viaţă sufletele rân-
duite pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

Dându-şi seama de neputinţa lor, agenţii GPU au început să aplice alte măsuri de luptă cu răspândirea 
Evangheliei. La noi la Leningrad numai o adunare se făcea în încăpere particulară, celelalte adunări se ţineau 
în localuri arendate de la asociaţiile locative. GPU a însărcinat asociaţiile locative să ia pentru încăperile în 
care se predica Evanghelia o arendă de 10 ori mai mare decât se cerea conform legii, clasificând localurile 
noastre în categoria celor comerciale. După aceea comunităţii noastre îi era greu să plătească pentru încăpere, 
însă membrii bisericii se lipseau de cele necesare şi plăteau totul. Dragostea lui Dumnezeu ardea în inimile 
lor şi ei aduceau pe altarul slujirii Domnului tot ce puteau, simţind avertizarea Duhului Sfânt că şi o astfel 
de libertate limitată nu va dura mult, curând vor veni zile când nu se va mai putea face nimic. Duşmanii lui 
Dumnezeu spuneau deschis: „Acum suntem ocupaţi de alte treburi, mai importante, dar degrabă le va veni 
şi rândul baptiştilor. Toţi oamenii religioşi sunt duşmani ai clasei muncitoare, de aceea ei trebuie nimiciţi“.

Arenda mare pentru încăpere n-a oprit activitatea duhovnicească de evanghelizare a poporului rus. 
Duşmanii Evangheliei se mirau întotdeauna de abnegaţia credincioşilor şi, nedorind să creadă că acoperă 
ei înşişi cheltuielile pentru arendă şi pentru salarizarea predicatorilor, răspândeau calomnii în presă şi la 
lecţiile ateiste cum că totul se finanţează cu mijloace de peste hotare. Această calomnie n-a avut succes. 
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Atunci organele GPU au însărcinat cu stricteţe toate comisiile tehnico-sanitare ca, la examinarea încăpe-
rilor în care se predica Evanghelia, să găsească motive pentru a interzice adunările. Localurile noastre de 
rugăciune erau arhipline, iar la sfârşitul adunării, când răsuna chemarea către cei adunaţi de a se consacra 
Domnului pentru slujire, adesea toţi vizitatorii ridicau mâna şi se consacrau cu lacrimi Domnului. [...]

Am descris toate acestea ca să ştie toţi în ce condiţii grele se desfăşura activitatea duhovnicească pre-
tutindeni pe teritoriul URSS.

În 1926 organele GPU au dat indicaţie conducătorilor mişcării Evanghelice a Baptiştilor din Rusia să 
clarifice la congrese problema militară pe scara ÎNTREGII RUSII. Toţi slujitorii mişcării Evanghelice, 
care erau împotriva serviciului militar obligatoriu conform dispoziţiilor generale, dar se pronunţau ca fie-
cărui credincios să i se ofere libertatea de a lua o hotărâre individuală asupra serviciului militar, au fost 
declaraţi de GPU contrarevoluţionari. Ei erau închişi în penitenciare, exilaţi în lagărele de concentrare de 
pe insulele Solovki. După ce Uniunea Federativă a Baptiştilor din Rusia şi Uniunile locale au acceptat 
problema militară, au început arestările şi deportările chiar şi a slujitorilor care au promovat această fai-
moasă problemă după voia organelor GPU. Astfel au fost condamnaţi şi unii şi alţii nu pentru religie, ci 
pentru contrarevoluţie împotriva Puterii sovietice.

DOUĂ LUNI DE ARESTARE PREVENTIVĂ
La 7 decembrie 1926 eu şi cu preşedintele Uniunii Baptiste de Nord, I. N. Şilov, trebuia să ne pre-

zentăm, prin citaţie, la lucrătorul secret al GPU Makarov. În citaţie ni se stabiliseră ore diferite pentru 
prezentare. În seara din ajunul acelei zile, în adunările noastre, ne-am rugat Domnului, împreună cu toţi 
membrii, să ne păzească şi să ne dea înţelepciune ca să răspundem după voia Lui.

Dar mai întâi vreau să explic scopul chemării noastre la Makarov. Conducerea Uniunii Baptiste din Rusia 
a fixat congresul la Moscova la mijlocul lunii decembrie 1926. Fiind prezbiter al bisericii din Casa Evangheliei 
de la Leningrad şi secretar al Uniunii de Nord, eu trebuia să fiu delegat la acest congres. Conducerea Uniunii 
Baptiste de Nord nu era de acord ca problema militară să se pună în dezbatere la congres. Noi eram convinşi 
că e mai bine să n-o atingem deloc, ci să-i permitem fiecărui credincios să ia o hotărâre individuală după 
cum îi dictează conştiinţa, orientându-se după modelul învăţăturii evanghelice. GPU, prin agenţii săi secreţi, 
cunoştea foarte bine poziţia noastră în chestiunea dată şi a înţeles că prezenţa noastră la сongres îi poate îm-
piedica să-şi impună decizia în această problemă, de aceea a hotărât să nu admită plecarea noastră la congres.

Aşadar, venind la timpul indicat în citaţie la GPU, am primit de la comandant permis pentru a intra la 
lucrătorul GPU. Găsind biroul lui, am sunat. Mi s-a deschis. Sala de aşteptare era iluminată slab. În acest 
semiîntuneric sufletul îmi fu cuprins de un fior. Am prezentat citaţia şi permisul. Mi s-a comunicat că 
Makarov acum nu e, în curând va veni. Am rămas să aştept în această odaie obscură. Mă rugam în inima 
mea Domnului şi îmi încredinţam soarta în mâinile Lui. Deşi priveam cu îndrăzneală în viitor, simţămintele 
îmi prevesteau ceva rău. Am aşteptat mult până ce a venit, în sfârşit, Makarov. M-a invitat să intru şi mi-a 
propus să iau loc alături de masa lui de scris. M-a întrebat cum trăiesc, ce e nou în comunitate, voi pleca 
sau nu la Moscova la congres etc.

Era şi în biroul lui semiîntuneric, becul electric avea un abajur şi ilumina numai masa de scris. La 
celălalt capăt, în partea opusă, şedea ajutorul lui, Graciov, care făcuse percheziţie la mine. După câteva 
întrebări şi după răspunsurile mele Makarov a început să înscrie totul într-un formular mare tipărit. A scris 
numele, prenumele şi patronimicul meu, mi-a pus vreo 30 de întrebări.

După întrebări Makarov a adus teancul meu de scrisori şi a început să le examineze. În aceste scrisori 
era una de peste hotare, de la fratele N., când fusese acolo. După ce citi această scrisoare, atitudinea lui faţă 
de mine se schimbă brusc. Am simţit că acum va găsi motiv pentru a mă închide. Faţa i se schimonosi, îşi 
căscă larg ochii, care, în semiîntuneric, păreau şi mai siniştri. Strigă la mine din răsputeri:

— Ştiţi cine e N. al vostru?
— Ştiu, i-am răspuns liniştit.
— Şi dacă ştiţi de ce corespondaţi cu el?!
— Eu îl cunosc ca pe un creştin fidel, bun şi onest.
Makarov începu să înjure aruncând cuvinte brutale şi necenzurate la adresa lui N. şi zicând: „El e duş-

man al clasei muncitoare, deci trebuie să fie şi duşman al tău, dacă eşti loial faţă de noi“.
Am început să vorbesc deja mai cu îndrăzneală în apărarea fratelui N., înţelegând că totuna voi fi arestat.
— Eşti învinuit ca contrarevoluţionar conform articolului 58, punctele 4 şi 6.
— Sunt gata să merg la închisoare, în lagărul de concentrare, unde vreţi.
— Pentru asemenea lucruri, pentru legăturile şi corespondenţa cu duşmanul nostru înverşunat, va fi 
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puţin închisoarea şi exilul în lagărul de concentrare! Vă aşteaptă ceva mult mai rău!
— Mai mult decât a mă omorî nu veţi putea face nimic, iar dacă, pentru Numele Domnului, va fi ne-

voie de moartea mea, sunt gata.
Makarov telefonă cuiva şi îmi luă geanta. În birou intră ostaşul de gardă. Makarov îi dădu mandatul 

de arestare şi zise: „Conduce-ţi-l la şeful GPU“.
Fratele Şilov şedea deja lângă uşa biroului lui Makarov şi auzea totul. Trecând pe alături, i-am spus încet: 

„Sunt arestat“. Am fost condus în biroul şefului GPU. Pe divan şedeau câţiva soldaţi din echipa de escortă înar-
maţi cu puşti cu baionete. Şeful mi-a ordonat să mă aşez alături de ei. Am aşteptat vreo 30 de minute urmărind 
viaţa acestui birou sumbru. Sub biroul şefului se aflau subsolurile unde erau trimişi arestaţii şi, după ce erau 
siliţi să se dezbrace de toate hainele, de lenjerie, erau împuşcaţi. Cât timp m-am aflat în birou, au fost aduşi de 
câteva ori arestaţi. Şeful semna mandatele şi îi trimitea în diferite locuri de detenţie. În sfârşit, a venit şi rân-
dul meu. Mi-a pus câteva întrebări şi a ordonat să fiu dus pe strada Şpalernaia în Casa de Detenţie Preventivă.

Din localul GPU am plecat, prin piaţa Dvorţovaia, pe strada Millionnaia. Era ger. Stelele licărinde lu-
minau bine cerul nordic. Străzile iluminate erau aglomerate de oameni — toţi se grăbeau la căminele lor. 
Pentru prima dată în viaţă mergeam însoţit de escortă prin Petrogradul zgomotos. Oamenii se opreau şi mă 
examinau. Pentru o clipă ca şi cum mi se făcu ruşine de starea mea de arestat, dar amintindu-mi că toţi 
urmaşii lui Hristos au fost prigoniţi, m-am îmbărbătat.

Ieşind pe cheiul Dvorţovâi, am văzut peste râul Neva luminile din sectorul Petrogradului unde locuia 
scumpa mea familie, care încă nu ştia că sunt arestat şi trimis la închisoare şi mă aştepta. Mi se făcu greu 
pe suflet. Ochii mi se umplură de lacrimi şi, ridicându-mi privirea spre cer, m-am rugat Domnului să-i 
mângâie pe cei scumpi inimii mele, iar pe mine să mă susţină.

În celulă am început să mă pregătesc de culcare. Căciula mi-am pus-o sub cap, vestonul l-am aşternut sub 
mine, iar cu paltonul m-am învelit. Mai întâi am îngenuncheat lângă pat şi m-am rugat Domnului, ca să mă bi-
necuvânteze şi să mă păzească. Abia am reuşit să mă culc că temnicerul stinse imediat lumina şi celula mea se 
scufundă în întunericul nopţii. După o zi istovitoare am adormit repede şi m-am odihnit în tihnă toată noaptea.

Dimineaţa, când m-am trezit, celula mea era iluminată de un bec electric, afară era întuneric, dar pe cer 
se iveau deja zorii. Era foarte frig, mă dureau picioarele. Sculându-mă din pat, am îmbrăcat vestonul şi am 
început să merg repede prin cameră ca să mă încălzesc. Se deschise ferestruica şi mi se dădu o bucată de 
pâine (trei pătrimi dintr-un funt*) şi o cană de apă fierbinte — tainul pentru toată ziua. În curând se auzi 
zăngănit de chei şi zgomot de uşi trântite. Zgomotul acesta se apropia şi în sfârşit zăngăni şi lacătul meu. 
În cameră intră şeful de serviciu al secţiei ţinând în mână o foaie. Trecu repede spre geam, îl examină 
şi, văzând că totul e în ordine, se întoarse spre mine: „Aveţi vreo cerere către anchetator sau procuror?“ 
„Cereri nu am, i-am răspuns, numai că în cameră e foarte frig“.

— Nu-i nimic, tinere, rabdă. Tu mai ai şubă, la noi alţii stau aproape goi. Trebuie să te deprinzi cu 
toate. Anchetatorul te va chema la interogatoriu, dacă îţi vei recunoaşte vina şi nu vei minţi, atunci te vor 
muta curând în o cameră comună, unde e şi cald, şi vesel, iar dacă vei minţi, aici vei pune mâinile pe 
piept — zise ofiţerul de serviciu şi ieşi.

Iarăşi zăngăni cheia în lacăt şi am rămas singur. În suflet începu să mi se strecoare tristeţea şi, treptat, 
ea îmi cuprinse toată fiinţa. M-am rugat Domnului şi pacea îmi umplu iarăşi sufletul şi mi se făcu uşor pe 
inimă. Undeva, probabil, suferă în singurătate şi fratele meu I. N. Doamne, susţine-l, dă-i putere să îndure 
totul şi să-Ţi rămână credincios în toate. Prinzând curaj, am început să mă plimb prin celulă şi să cânt:

„O, nimenea în lumea toată pe sfinţi nu-i va putea-nrobi! 
Cu Domnul, eşti în libertate, chiar trupul de-i înlănţuit. 
Căci gândul, înrobit de rele, de Domnul e eliberat, 
Şi nu-s nici lanţuri, nici zăbrele să ţină sufletul legat!“

Cântam încet, dar cu voce. Îndată ce am terminat prima strofă, se deschise uşa şi dădu buzna temnicerul:
— Aici e strict interzis a cânta cântece! — strigă el cu voce supărată. — Puteţi nimeri în carceră! N-aţi 

fost încă acolo? Vă previn!
Uşa se încuie. Ce să fac? Să merg necontenit? Mă dor picioarele de frig. Apropiindu-mă de măsuţă, am 

îngenuncheat. Deodată uşa se deschise cu zgomot şi în celulă iarăşi dădu buzna temnicerul:
— Ce faci aici? — strigă el supărat. Luat prin surprindere, m-am zăpăcit şi, pentru moment, nici nu şti-

ui ce să-i răspund, iar apoi, venindu-mi în fire, i-am spus:
— Eu sunt creştin, cred în Dumnezeu şi mă rugam Lui.
Temnicerul începu să înjure şi îmi ordonă să nu mai îngenunchez pentru rugăciune. Rămânând singur, m-am 
* Funt — unitate de măsură a greutăţii egală cu 453,6 grame.
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aşezat pe pat şi mă rugam. Sufletul mi s-a uşurat şi mi s-a umplut de căldură, simţeam prezenţa Celui care umple 
cu Sine toată lumea. Seara s-a deschis ferestruica şi mi s-a dat o cană de apă fierbinte, dar pâine nu mai aveam.

Şezând în celulă, mi-am analizat toată viaţa trăită înaintea Domnului. Tot ce a trecut nu mai întorci, ca 
să corectezi. Şi atunci am făcut o făgăduinţă înaintea lui Dumnezeu: dacă Domnul îmi va da posibilitatea 
să ies în libertate, voi preţui timpul şi îmi voi consacra totul pentru a-I sluji lui Dumnezeu şi aproapelui. 
Mi-am petrecut seara în aceste cugetări şi nici n-am observat cum a venit timpul stingerii. Temnicerul 
strigă: „Culcarea!“ Am îngenuncheat şi I-am mulţumit Domnului pentru ziua care a trecut. Lumina a fost 
stinsă şi celula se scufundă în întunericul nopţii. Peste fiece jumătate de oră celula era iluminată pentru 
o clipă. Mult timp n-am putut adormi. Gândurile îmi roiau prin minte.

Aşa au trecut în celula închisorii trei săptămâni. În tot acest răstimp au avut loc multe evenimente cu 
coşmaruri de tot felul. Nopţile adesea se auzeau gemete şi strigăte sfâşietoare ale sărmanilor oameni — jertfe 
ale samavolniciei inumane. Unii, în pofida vigilenţei temnicerului, izbuteau să inventeze metode de a-şi pune 
capăt zilelor şi tuturor suferinţelor. Un caz îngrozitor m-a uluit. Un ins de vârstă mijlocie a fost chinuit mult 
timp într-o celulă, fiind silit să se recunoască vinovat de infracţiuni politice pe care el nu le săvârşise. Istovit 
de torturi, a hotărât să se sinucidă. Într-o noapte a fost chemat de anchetator la interogatoriu. Camera lui se 
afla la etajul trei. Odihna scării nu ajungea până în partea opusă, erau doar nişte gratii cu înălţimea până 
la brâu. Mergând pe odihna scării înaintea temnicerului, el sări iute peste gratii şi căzu jos pe podeaua de 
ciment. Suferinţele lui s-au sfârşit. O, câţi oameni şi-au ieşit din minţi în aceste celule! Numai Dumnezeu ştie.

INTEROGATORIUL
La 24 decembrie 1926, la miezul nopţii, temnicerul mă trezi. Mă cuprinse neliniştea. De obicei, noaptea 

arestaţii sunt duşi la împuşcare. În biroul anchetatorului şedea Makarov şi încă trei inşi. Makarov mi-a 
propus să iau loc vizavi de masă.

— Cum te simţi, cetăţene Petrov? Nu ţi-i urât singur în celulă? — mă întrebă Makarov.
— Eu nu sunt singur — i-am răspuns.
Eram acuzat conform art. 58 al CP al RSFSR, pct. 4, 6. Un punct era cu privire la spionaj, altul — cu 

privire la legăturile cu burghezia internaţională şi cu duşmanii Puterii sovietice. Am fost învinuit de cores-
pondenţa cu fratele N. Interogatoriul a durat mai mult de o oră. Makarov s-a năpustit iarăşi cu înjurături 
asupra fratelui N. I-am obiectat apărându-l pe fratele:

— El nu este de acord cu dumneavoastră numai pentru că luptaţi cu religia. În această chestiune nu nu-
mai N. vă critică, ci noi toţi vă criticăm. Vă este greu să aruncaţi „cu piciorul înapoi în vârful unui ţepuş“, 
lupta cu Dumnezeu vă este peste puteri.

Makarov zise:
— Cetăţene Petrov, noi ştim că proveniţi din clasa muncitoare, cunoaştem situaţia dumneavoastră. Ru-

peţi orice legături cu fratele N., cu acest duşman al clasei muncitoare, începeţi să lucraţi mână-n mână cu 
noi şi nu răspândiţi acest opiu religios în mijlocul populaţiei.

— Niciodată nu voi cădea de acord că noi răspândim opiu. Oare învăţătura lui Isus Hristos poate fi 
numită opiu sau băutură ameţitoare? Noi am simţit influenţa binefăcătoare a Evangheliei în viaţa noastră. 
Evanghelia anume că îi scoate pe oameni din ameţeala păcatului spre o viaţă adevărată.

— Şi comunismul, şi socialismul îi învaţă pe oameni să trăiască onest şi moral — obiectă Makarov.
— Pentru acest scop aţi construit şi închisori, ca să-i înfrânaţi pe oameni. Însă închisorile nu-i corec-

tează, ci doar îi strică — i-am răspuns eu.
Interlocutorii mei se grăbeau undeva. În această noapte creştinii sărbătoresc Naşterea Domnului Isus Hristos.
— După sărbători o să te transferăm în secţia a IV-a, unde nu vei fi singur, acolo veţi fi câţiva. Îţi 

propun să lucrezi cu noi când te vei duce în cameră. Gândeşte-te — îmi spuse Makarov în încheiere.
În celulă I-am mulţumit Domnului şi m-am culcat. Gândurile mă tulburau: este noaptea în care creştinii 

îşi amintesc Naşterea Domnului, toţi fraţii şi surorile se bucură, Îl preamăresc pe Dumnezeu, iar scumpa 
mea familie e cuprinsă de mâhnire că eu nu sunt în mijlocul lor. M-am rugat în gând Domnului să-mi 
mângâie soţia şi copilaşii. O bucurie tihnită îmi umplu inima şi am adormit liniştit.

La 28 decembrie am fost transferat la etajul 4, unde era secţia a IV-a, în camera comună nr. 205. Pe 
paturi am văzut doi bărbaţi. Temnicerul mi-a adus un panou de scânduri şi o saltea umplută cu paie. În 
curând am făcut cunoştinţă cu tovarăşii de cameră. Ei m-au întrebat pentru ce sunt arestat. Le-am răspuns:

— Sunt predicator al Evangheliei şi sunt învinuit de corespondenţa cu fraţii noştri după credinţă de 
peste hotare, dar acesta nu este adevăratul motiv. Uniunea noastră de Nord este împotriva obligării credin-
cioşilor de a merge în armată cu arma în mână şi s-a pronunţat pentru a da fiecăruia libertatea de a de-
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cide de sine stătător în baza învăţăturii evanghelice. Fiecare să procedeze conform propriilor convingeri.
Apoi am discutat despre Dumnezeu. Ei m-au rugat să cânt ceva şi eu am început să cânt încet „О, образ 

совершенный, Любви и чистоты“:
Desăvârşit, Isus, eşti şi de iubire plin,
Cu inimă supusă, o, Împărat divin!
Spre fruntea-nsângerată priveşte duhul meu
Şi vreau cu viaţa toată să Te urmez mereu.

Într-o zi, în timpul plimbării deţinuţilor din alte camere, am aruncat o privire prin geam printre gratii, 
unde se plimbau arestaţii, şi l-am văzut în curte printre ei pe fratele Şilov. Inima începu să-mi bată cu 
bucurie că e viu şi sănătos.

Era arestat şi fratele N., dar eu nu ştiam. Altă dată, privind cu băgare de seamă prin geam, am obser-
vat într-un grup de deţinuţi care se plimbau faţa cunoscută a fratelui N. Păşea vioi, cu faţa ridicată în sus. 
Fratele N. lucra şi el în Uniunea Baptistă de Nord ca evanghelist. Activitatea lui duhovnicească avea succes. 
Adunările erau arhipline. Multe suflete şi-au găsit odihnă la picioarele lui Hristos ascultând predicile lui. 
Era şi el convins că problema militară nu trebuie impusă tuturora în mod forţat, ci fiecare să procedeze 
conform convingerilor sale.

ÎNTREVEDEREA CU SOŢIA
Într-o zi de marţi, zi de întrevederi, temnicerul a anunţat şi numele meu. Eram foarte bucuros. Am fost 

chemaţi vreo 20 de persoane. Fiecăruia i s-a comunicat numărul geamului la care putea vorbi. Am fost 
conduşi într-o încăpere de demisol. În mijlocul camerei erau două rânduri de gratii din sârmă ghimpată, 
una din partea întemniţaţilor, alta din partea vizitatorilor. Între gratii era o trecere cu lăţimea de vreun 
metru pe unde se plimbau doi temniceri, care urmăreau ca întemniţaţii să nu transmită bileţele şi ascultau 
totodată discuţiile. De-a lungul rândului de gratii erau geamuri.

Când m-am apropiat de geamul meu, toţi au început să strige aşa de parcă se aflau la o mare distanţă unul 
de altul, de aceea nu se putea înţelege cine şi ce vorbeşte. Fiecare striga din răsputeri, ca să acopere vocile celor-
lalţi. Cei care aveau voci slabe sau cei în vârstă stăteau lângă gratii şi doar plângeau privindu-se unul pe altul.

Vizavi de mine stătea Liza mea, dar nu mi-a fost uşor s-o recunosc în semiîntuneric. Începu să vor-
bească ceva cu vocea ei slabă. Văzându-i lacrimile, nu m-am putut stăpâni şi am început şi eu a plânge. 
Mult m-am străduit să prind măcar vreun gând din vorbele ei, dar nu reuşeam. Totuşi câte ceva am reuşit 
să aflu: că acasă totul e bine, Domnul nu-i părăseşte şi le dă toate cele necesare, că biserica se roagă pentru 
noi şi trage nădejde că vom fi puşi în libertate.

Răsună vocea puternică a temnicerului că întrevederea s-a sfârşit. Timpul întrevederii a durat jumăta-
te de oră. Ne-am făcut semn cu capul unul altuia, ne-am fluturat din mână şi eu trebuia să mă depărtez 
de gratii.

Când am ieşit din camera de întrevederi, mă podidiră lacrimile. Mă cuprinse o adâncă durere că oame-
nii sunt cruzi şi fără inimă — m-au despărţit de familia scumpă şi mă ţin între aceste ziduri ale închisorii. 
Ce rău le-am făcut? Dar îmi veniră în minte cuvintele apostolului Pavel: „Toţi cei ce voiesc să trăiască cu 
evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi“. Şi în suflet îmi pătrunse o lumină neobişnuită, pe neobservate, mă 
umplu o bucurie şi o pace divină şi m-am gândit: „Doamne, aşa trebuie să fie! Facă-se voia Ta!“ Inima mi 
se înflăcără: „Să lucrez, să lucrez pentru Împărăţia lui Dumnezeu fără a-mi cruţa viaţa“.

LA ANCHETATOR
În februarie 1927 am fost chemat de anchetatorul Makarov la interogatoriu:
— Nu veţi putea lucra cu noi având astfel de convingeri — începu el ancheta. — Ştiţi că la Moscova 

a avut loc congresul baptiştilor voştri şi a fost adoptată o rezoluţie cu privire la problema militară într-o 
direcţie mai bună decât mai înainte? Baptiştii dumneavoastră s-au învoit cu propunerea noastră de a recu-
noaşte serviciul militar obligatoriu pentru toţi membrii Uniunii. Ce veţi face acum şi ce atitudine veţi lua 
faţă de hotărârea congresului?

— Acum noi nu putem face nimic, deoarece ne aflăm la închisoare. În comunităţile noastre fiecare are 
convingerile sale asupra problemei date — i-am răspuns anchetatorului.

— Care e părerea dumneavoastră personală asupra acestei rezoluţii?
— Cum pot să vă răspund la această întrebare când nu cunosc deloc rezoluţia congresului şi nu ştiu ce 

s-a hotărât acolo?
— Cu regret, eu nu am această rezoluţie. Am citit-o în ziarul „Известия“. Probabil, ea a fost expediată 
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deja Conducerii Secţiei dumneavoastră de Nord şi trebuie să adoptaţi această hotărâre şi în bisericile dum-
neavoastră, iar apoi şi în Uniunea de Nord. Trebuie să semnaţi un angajament că sunteţi de acord cu rezoluţia 
şi că o veţi traduce în viaţă. Dacă semnaţi că sunteţi de acord, vă pun în libertate, iar dacă nu, veţi pleca 
la Marea Albă şi pe insulele Solovki.

Tăcu un timp, apoi zise:
— Întoarceţi-vă în cameră şi gândiţi-vă bine, deseară o să vă chem.
Anchetatorul părea tulburat.
Am ieşit din biroul lui şi m-am întors în cameră. Tovarăşii mei au observat neliniştea şi tristeţea de 

pe faţa mea. După prânz m-am culcat pe patul de scânduri şi am căzut pe gânduri: „De ce sunt atât de 
încăpăţânat? Dacă fraţii au rezolvat astfel la Congres problema militară în interesul statului, nu mă voi 
încăpăţâna nici eu şi nu mă voi expune suferinţelor de prisos. Cât de mult aş vrea să ies în libertate şi să 
muncesc cu o mare sârguinţă în comunitate şi în Uniune, să fiu în mijlocul familiei scumpe! Dar nu, nu pot 
semna un asemenea angajament. Poate că fraţii au adoptat din frică sau din alte motive această rezoluţie, 
pe care eu n-o pot accepta“.

Seara am fost chemat iarăşi la anchetator.
— Ei, ce ziceţi? Aţi hotărât să semnaţi?
— Nu, cetăţene Makarov, nu pot semna, pentru că nu ştiu sub ce aspect a fost acceptată de Uniunea 

noastră problema militară.
— De ce nu mă credeţi pe mine? Dacă Congresul CEB din Rusia a recunoscut această chestiune obligatorie 

pentru toţi membrii, atunci Secţia dumneavoastră de Nord trebuie să-l urmeze şi să recunoască această hotărâre.
— De ce mă siliţi să semnez? Oare eu sunt singur în Conducere? Nu mă apuc să rezolv de unul singur 

această problemă. Cum v-a hotărî majoritatea, aşa va fi. În adunările noastre fiecare membru îşi are con-
vingerile personale şi hotărârile noastre nu vor fi obligatorii, deoarece membrii bisericii merg după Hristos, 
nu după noi, şi împlinesc voia Lui. Dacă rezoluţia congresului nu corespunde convingerilor vreunuia dintre 
membri, el este liber de ea. Rezoluţiile congresului sunt acceptabile în măsura în care nu contravin con-
vingerilor personale ale membrului bisericii şi învăţăturii evanghelice.

— Dar care convingeri ale dumneavoastră personal pot fi împotriva legii statului? — mă întrebă an-
chetatorul.

— Dacă aţi emite o lege care interzice predicarea Evangheliei, această lege nu va fi obligatorie pentru 
noi, deoarece legea lui Dumnezeu este mai presus decât legile statului — i-am răspuns.

— Cetăţene Petrov, trebuie să lucraţi mână-n mână cu noi. Noi zidim o viaţă nouă, în care toţi vor fi egali 
şi fericiţi. Mai târziu vă veţi convinge că vom putea să făurim raiul pe pământ şi fără Dumnezeul vostru. [...]

ÎN LIBERTATE
Era deja ora 9 seara. În cameră intră temnicerul şi îmi ordonă să-mi iau lucrurile şi să plec în cance-

larie. Adunându-mi lucrurile şi luându-mi rămas bun de la tovarăşii de cameră, am ieşit în coridor.
Lângă masa temnicerului de gardă mai stăteau câteva persoane, printre care era şi fratele Şilov. Fratele 

N. nu era. Când actele au fost gata, ni s-a cerut să dăm o declaraţie de nepărăsire a or. Leningrad şi ni s-au 
eliberat permise. Ne-au spus că suntem liberi şi putem pleca. Luându-ne lucrurile am pornit spre ieşire. [...] 

A treia zi după eliberare ne-am adunat pentru a discuta asupra problemelor Uniunii. Au fost invitaţi 
fraţii care fuseseră delegaţi, din partea comunităţii de la Leningrad, la Congresul din decembrie 1926. Fraţii 
au prezentat o dare de seamă cu privire la Congres. Ne-au comunicat că Congresul a adoptat rezoluţia cu 
privire la problema militară şi că credincioşii trebuie să recunoască serviciul militar obligatoriu, deşi în notă 
se menţionează: „conform convingerilor proprii“.

Fraţii ne-au mărturisit că Congresul a fost foarte nereuşit. Reprezentanţii GPU au asistat la fiece 
şedinţă şi înregistrau toate părerile expuse. Îşi dădea silinţa mai ales cekistul E. Tucikov. În mâinile lui, 
după cum am aflat, se aflau mii de întemniţaţi la Moscova. El avea putere ca şi vechiul împărat babilo-
nian Nebucadneţar. Totul se făcea după voia şi cu puterea lui. Mii de suflete au plecat din viaţă înainte 
de vreme după voia „tovarăşului Tucikov“. Un om nemilos. Evreu. Istoria va înregistra toată activitatea 
lui sângeroasă şi lumea va afla cândva toate grozăviile săvârşite de el. Tucikov e un om instruit şi nu este 
brutal în discuţii, dar ştie a tortura sufletul.

După una din consfătuirile noastre frăţeşti am hotărât să plec la Moscova şi să aflu amănunţit despre 
Congres. La Moscova fraţii erau bucuroşi de eliberarea noastră, regretau că noi n-am putut participa la 
Congres. Problema militară a fost întotdeauna o problemă neclarificată, iar la Congres toţi au ajuns la un 
comun acord şi au emis rezoluţia comună. Ei mi-au istorisit toate amănuntele Congresului, subliniind că 
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delegaţii Secţiei de Nord îşi apărau cu multă dârzenie convingerile şi nu erau de acord deloc cu rezoluţia. 
Pentru această râvnă au fost lipsiţi chiar de dreptul de vot la Congres. Mi s-au înmânat procesele-verbale 
dactilografiate. Din ele am aflat că problema militară a fost foarte gravă şi importantă la congres. Ei i s-a 
acordat mult timp, au fost date ascultării două referate speciale. Un referat a fost prezentat de secretarul 
Uniunii P. V. Ivanov-Klâşnikov, altul — de preşedintele Uniunii din Extremul Orient Iak. Iak. Vins.

Raportorii pledau pentru acceptarea de către baptişti a serviciului militar obligatoriu conform dispoziţi-
ilor generale. Au fost şi referate împotriva acestei hotărâri, dar ele n-au fost dactilografiate, GPU nu a per-
mis tipărirea lor. Referatele în care raportorii se pronunţau împotriva serviciului militar au fost şi ele bogate 
în dovezi convingătoare şi în texte din Sfânta Scriptură, dar majoritatea voturilor au fost pentru acceptarea 
serviciul militar obligatoriu pentru credincioşi în rând cu toţi cetăţenii. 

PLANUL NEREUŞIT AL LUI MAKAROV
După întoarcerea de la Moscova am hotărât să mă duc la anchetatorul Makarov şi să-i spun care este 

părerea mea cu privire la problema militară. Makarov m-a primit şi a început să mă întrebe ce mai nou se 
aude pe la Moscova. I-am răspuns pe scurt şi voiam deja să vorbesc amănunţit privitor la rezoluţia Congre-
sului de la Moscova, dar Makarov mă întrerupse cu o voce linguşitoare: „Acum, tovarăşe Petrov, probabil, 
vă veţi împlini promisiunea dată, de a semna acest angajament? În el sunt scrise doar trei rânduri“.

Am simţit cu toată făptura un pericol ascuns. Mâinile începură să-mi tremure. Am citit cele trei rânduri 
tipărite cu caractere negre: „Mă oblig să fiu colaborator pe lângă secţia secretă a GPU“.

Ridicându-mi privirea întrebătoare spre Makarov, îl întreb: „Ce înseamnă aceasta? Glumiţi sau ce vreţi 
să spuneţi?“

Makarov, tulburat, un minut a stat în tăcere, apoi, roşind, zise:
— Da, cetăţene Petrov, când v-am eliberat din închisoare, mi-aţi promis că veţi semna. Dacă nu v-aţi 

fi dat cuvântul, nu v-aş fi eliberat.
— Greşiţi, cetăţene Makarov, nu v-am dat o asemenea promisiune şi nu voi semna angajamentul. Eu 

am promis că voi semna privitor la rezoluţia Congresului Baptiştilor. Şi numai în cazul când rezoluţia 
congresului nostru nu va fi în contradicţie cu convingerile mele. Vreţi să mă siliţi să fiu colaboratorul 
dumneavoastră secret, dar cu aşa ceva nu mă învoiesc şi permiteţi-mi să vă părăsesc.

Makarov se învineţi de furie şi luă o poză ameninţătoare:
— Nu, nu veţi pleca niciodată de aici! Până ce nu semnaţi acest angajament nu veţi vedea lumina soarelui!
— Cum nu vi-i ruşine să minţiţi şi să recurgeţi la astfel de procedee! — i-am obiectat lui Makarov. — 

Cum de vă lasă conştiinţa să faceţi asemenea propuneri şi prin metode atât de necinstite?! Ştiţi că nu v-am 
dat o asemenea promisiune, şi totuşi, minţind în faţă, mă siliţi s-o fac. Credeţi că mă tem de închisoare? 
Greşiţi! Chiar dacă va trebui să mor, nu voi accepta niciodată să fiu trădător! — am sfârşit eu.

Makarov începu să înjure, mă ameninţa cu lagărele de pe Solovki. Apoi ieşi şi mă lăsă singur în birou. 
Rămânând singur, am hotărât mai bine să mor decât să accept compromisul cu propria-mi conştiinţă şi să 
fiu trădător. Dar câţi fraţi au căzut în această cursă! Unii spun singuri deja că sunt angajaţi în serviciu ca 
colaboratori secreţi şi se pocăiesc, iar alţii tăinuiesc, dar sunt demascaţi totuşi şi excomunicaţi din biserică...

Peste câteva minute Makarov se întoarse în birou şi declară că mă lasă să plec acasă, nu mă va aresta, 
dar va trebui să-i dau informaţiile necesare. Mi s-a dat ordin să denunţ tot ceea ce vor găsi ei de cuviinţă. 
Am înţeles că GPU n-o să mă lase în pace, dar Domnul să mă ajute, nu voi ceda înaintea cekiştilor. Acasă 
soţia a observat tulburarea mea, dar i-am explicat că întotdeauna e aşa după vizitele la GPU.

Viaţa a intrat iarăşi în făgaşul ei. În fiece seară eram la adunare. Am uitat chiar că sunt urmărit pretutindeni.
Peste o lună — un sunet de telefon. Am ridicat receptorul, era Makarov.
— Mâine pe la ora 10 să intraţi la noi pe strada Gorohovaia.
— Bine, lenjeria de pat s-o iau?
— Nu.
I-am comunicat soţiei, precum şi fratelui Şilov şi l-am rugat să mă susţină în rugăciuni. A doua zi am 

sosit la Makarov. De data aceasta avea o înfăţişare gravă.
— Ei, cetăţene Petrov, v-aţi uitat îndatorirea? Timp de o lună aşteptăm ceva de la dumneavoastră, dar 

nu primim nimic.
— Eu n-am promis să Vă dau ceva — i-am răspuns. — Şi-apoi nici nu avem ce denunţa. Pot să vă 

comunic că adunările noastre sunt arhipline, oamenii ascultă cu nesaţ Cuvântul lui Dumnezeu şi în luna 
precedentă noi am botezat 30 de persoane. Comunitatea noastră a crescut. La dispute acum nu mai suntem 
invitaţi, pentru că ateiştii au înţeles că biruinţa e de partea noastră. Iată tot ce Vă pot comunica.
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— Pe astea le ştim şi singuri, zise Makarov. Ştim că la voi treaba merge strună, nu am nevoie de ase-
menea informaţii.

— Altceva nu Vă pot comunica nimic — i-am răspuns.
El începu să mă ameninţe, scoase revolverul din buzunar şi îl puse pe masă, gândind că astfel mă va speria, 

dar nu i-a reuşit nimic. În sfârşit, m-a lăsat să plec şi mi-a ordonat ca data viitoare să-i dau neapărat informaţii.

CONGRESUL REGIUNII DE NORD A UNIUNII BAPTISTE
La una din consfătuirile Uniunii Baptiste de Nord, în luna aprilie, s-a hotărât să se convoace congresul 

Regiunii de Nord. A fost fixat pentru data de 1 iunie 1927. În ajunul congresului m-a chemat Makarov 
şi mi-a ordonat să aduc datele personale cu privire la toţi delegaţii adunaţi, dar s-o fac aşa, ca delegaţii 
înşişi să nu ştie. Am înţeles că poate avea loc o confuzie şi de aceea, în seara din ajunul congresului, când 
sosiseră toţi delegaţii, am anunţat că GPU cere informaţii exacte despre fiece delegat. [...] Dimineaţa fra-
tele Şilov a primit de la Makarov, prin telefon, ordinul să trimită la el 11 delegaţi enumerând numele lor, 
inclusiv pe al meu. Toţi delegaţii aveam o presimţire neplăcută. N-au fost chemaţi toţi, ci doar 11 persoane. 
Printre aceşti 11 au fost doi care n-au rezistat presiunii şi nu s-au menţinut pe poziţiile adevărului. GPU 
a vrut să mă prindă în labele sale tenace, dar nu i-a reuşit. Marele Dumnezeu era cu mine şi n-a îngăduit 
vrăjmaşului să mă biruie.

Când toţi cei 11 am venit la secţia secretă a GPU, la Makarov, el ne-a chemat în cabinet pe câte unul şi 
l-a întrebat pe fiecare ce părere are despre rezoluţia Congresului de la Moscova. Pe cel care nu era de acord 
cu această rezoluţie, îl certa şi ne-a ordonat s-o adoptăm neapărat la Congresul nostru. S-a ridicat o mare 
larmă mai ales când Makarov discuta cu fratele Şilov. Ivan Nikitovici era un luptător călit, cu experienţă 
şi nicio ameninţare nu influenţa asupra lui. Primind însărcinare de la Makarov să acceptăm „problema 
militară“, am plecat toţi în casa de rugăciune.

Seara a avut loc o adunare binecuvântată, delegaţii ţineau cuvântări de salut, predicau. Sala era arhi-
plină. Prima zi a decurs în mod binecuvântat. Delegaţii au făcut dări de seamă cu privire la activitatea 
duhovnicească a bisericilor locale, apoi au urmat dările de seamă ale Conducerii Uniunii. În a treia zi 
a Congresului a fost supusă deliberării „problema militară“... După multe discuţii am hotărât să emitem 
o rezoluţie care să-i ofere fiecărui membru al bisericilor noastre dreptul de a lua hotărâre de sine stătător 
în problema serviciului militar, conform convingerilor proprii.

„Dacă creştinul pasibil de a servi în armată este convins că poate să se înscrie în rândurile Armatei şi 
să facă serviciul militar conform dispoziţiilor generale, noi trebuie să-l considerăm totuşi frate şi să avem 
părtăşie cu el. Dacă însă cineva dintre membri este convins că nu poate face serviciul în armată, nu avem 
dreptul să-i forţăm convingerile şi conştiinţa“.

Pentru această rezoluţie au votat aproape toţi, cu mici excepţii. În aceeaşi seară Makarov m-a che-
mat la el.

— Ei, ce hotărâre a adoptat Congresul privind problema militară?
— Nu prea plăcută pentru dumneavoastră, i-am răspuns.
— Ştiam eu că o veţi soluţiona nu în favoarea noastră.
I-am pus pe masă rezoluţia pe care el o înşfăcă cu ambele mâini şi începu s-o citească. După ce ter-

mină de citit, tulburat, îşi aţinti spre mine privirea supărată şi strigă:
— Ştiţi ce-am să fac acum cu voi?! V-aţi bătut joc de mine, dar să ţineţi minte că şi eu îmi voi bate 

joc de voi!
Makarov luă cerneala roşie, barắ rezoluţia noastră şi o scrise din nou pe placul său. Rezoluţia lui glăsu-

ia: „Noi, Congresul, acceptăm pentru noi şi pentru toţi membrii bisericilor noastre îndeplinirea serviciului 
militar obligatoriu conform dispoziţiilor generale“.

Terminând de scris rezoluţia, o împături şi mi-o dădu zicând: „Du-te acum şi transmite-o prezidiului 
să o adopte, iar pe cea anterioară rupeţi-o. Transmite-le tuturor că, dacă vor face aşa cum zic eu, atunci 
o să vă mai răbdăm, în caz contrar vom vorbi altfel cu voi“.

Prezidiul mă aştepta în sala casei de rugăciune. După ce am deliberat propunerea lui Makarov, prezidiul 
a hotărât să nu schimbăm rezoluţia Congresului şi totul a rămas aşa cum a hotărât Congresul.

La ora unu după miezul nopţii în casa de rugăciune au sosit „oaspeţi“. Au făcut percheziţie în aparta-
mentul fratelui N. şi l-au dus la GPU. Concomitent s-a făcut percheziţie şi la fratele A. A fost arestat şi el. 
Au vrut să facă percheziţie în apartamentul fratelui Şilov, dar aflând că el nu e acasă, au sigilat casa şi au 
plecat. În timpul percheziţiei la fratele S. au fost confiscate aproape toate registrele de venituri şi cheltuieli 
ale Uniunii, el era casier...
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În dimineaţa zilei de 21 iulie am hotărât să intru la GPU şi să af lu ceva despre soarta fraţilor. 
Luându-mi rămas bun de la soţie şi de la copii, am plecat încredinţându-mi calea Domnului meu. Înă-
buşindu-mi sentimentele alarmante că nu-i voi vedea mult timp, sau poate că niciodată, pe cei scumpi 
inimii mele, am intrat în clădirea GPU. Comandantul mi-a dat permis şi iată că stau în faţa lui Makarov. 
Zâmbetul lui suspect îmi dădu prilejul să presupun că soarta mea este hotărâtă deja. I-am spus că am 
venit să aflu despre soarta fraţilor. Makarov a răspuns că ei trag ceea ce au meritat, şi-apoi ei înşişi au 
ales. Mi-a spus că sunt arestat şi eu. Însoţit de doi ostaşi cu baionete, am fost trimis iarăşi pe strada 
Şpalernaia în Casa de Detenţie Preventivă.

Traversând piaţa Dvorţovaia, auzii fluierătura prelungă a unei locomotive din gara Finlandeză şi gândul 
îmi zbură spre casă, unde mă aştepta familia, copilaşii. Zadarnice vor fi astăzi aşteptările lor.

Uşa închisorii se deschise şi intrarăm în curtea cunoscută. Comandantul ordonă să fiu condus în secţia 
a patra. Am fost percheziţionat, mi s-a luat totul şi am fost închis în camera nr. 205.

În cameră inima îmi fu copleşită de tristeţe, ochii mi se umplură de lacrimi: „La ce bun? Ce rost au 
aceste încercări grele? Oare nu se poate fără ele? Eu voi putea îndura totul, dar mi-au rămas copiii, cum 
vor trăi ei acum? Câte griji cad pe umerii soţiei! Leafă de la comunitate nu primesc. Cine îi va susţine 
acum? Eu nu voi mai putea să le port de grijă“. Mă înăbuşeau lacrimile. M-am apropiat de fereastră, 
mi-am ridicat privirea spre cer şi ruga mea s-a înălţat la Tronul Tatălui. După o scurtă rugăciune am 
simţit în suflet uşurare şi lumină, de parcă o rouă binefăcătoare îmi răcori duhul. Dumnezeu a amintit 
atât de clar inimii mele că El este Tatăl orfanilor şi Apărătorul văduvelor şi nu-i va părăsi niciodată. 
Sufletul mi se umplu de pace şi bucurie.

LA ANCHETATOR
Peste două săptămâni după arestare am fost chemat la anchetator. El mi-a declarat că sunt acuzat con-

form art. 58 pct. 6. L-am întrebat:
— De ce mă învinuiţi de spionaj? Doar ştiţi bine că nu sunt spion?
— Nu vi-i totuna ce articol e scris? — răspunse el.
— Vă înţeleg, nu ne puteţi judeca pentru convingeri religioase, un asemenea articol nu există. Şi dacă 

nu este articol, înseamnă că nu e nici infracţiune. Mă veţi trimite pe insulele Solovki, dar pentru ce? Vă 
împiedicăm noi cu ceva? Dacă mulţi dintre noi sunt convinşi că nu trebuie să luăm arma în mână şi să 
omorâm, n-o vom ridica niciodată nici împotriva dumneavoastră!

După interogatoriu am fost băgat iarăşi în celulă.
Acum eram cinci fraţi în această închisoare. Articolul de acuzare era acelaşi pentru toţi. Voiam să 

vorbim şi să ne mângâiem unii pe alţii, dar n-o puteam face şi ne rămânea doar să ne rugăm. În fiece zi 
nu pierdeam momentul să ne urmărim unul pe altul prin geam în timpul plimbării şi iubirea noastră reci-
procă deveni aici mai mare decât în libertate. Aşteptam sfârşitul anchetei penale, trăgeam nădejde că vom 
fi transferaţi în camerele comune şi atunci vom fi împreună. [...]

Ferestrele camerei noastre dădeau în curte, erau fără panouri de fier şi de aceea puteam vedea tot ce se 
făcea acolo. Pe la ora 12 noaptea în curte intră un automobil. Zgomotul îi trezi pe toţi din camera noastră. 
Am întrebat ce s-a întâmplat şi ce e cu zgomotul acesta în curte noaptea. Mi s-a spus că a sosit „corbul 
negru“, ca să ducă pe cineva la împuşcare. Vine în fiece noapte la această oră după jertfele sale. Vuietul 
motorului a încetat. Se auziră paşii escortei. Camera noastră era alături de scara ce ducea în curtea de ser-
viciu. Se instaură o linişte de mormânt, toţi aşteptam să vedem ce va urma. Nimeni nu era sigur că nu va 
fi luat acum el şi, cu răsuflarea întretăiată, ne ciuleam urechile la fiece foşnet, ca să auzim dacă nu cumva 
se apropie cineva de uşa noastră.

Peste puţin timp uşile „corbului negru“ s-au deschis. Se auziră paşii câtorva inşi. Uşa de la intrarea 
principală se deschise scârţâind şi în curte ieşiră câţiva soldaţi din escortă cu jertfele. Un moment înfiorător. 
Uşile automobilului se închiseră cu zgomot, zăngăni cheia şi automobilul ieşi în stradă. Stând culcat pe pat, 
îmi imaginam ce simt cei care sunt duşi acum la împuşcare. Dacă ar fi născuţi pentru o viaţă nouă, atunci 
moartea ar fi pentru ei intrarea în cer. L-am întrebat pe vecinul de pat din ce secţie sunt luaţi arestaţii la 
împuşcare.

— Unii condamnaţi la moarte stau în celule şi ştiu că situaţia lor e gravă, dar majoritatea stau în ca-
merele comune. Condamnatul la moarte este plasat în camera comună în mod special, pentru a-l linişti. 
El nu ştie că urmează a fi împuşcat. I se spune că totul e bine, i se permite întrevederea cu soţia şi este 
trecut în camera comună. După legile închisorii în camerele comune trebuie să se afle deţinuţii ale căror 
cauze nu sunt grave. Nimerind aici, condamnatul la moarte îşi imaginează că pericolul a trecut şi chiar 
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visează să iasă în libertate. Deodată, noaptea, vine temnicerul de gardă, îl trezeşte şi îi spune să iasă. Au 
fost multe astfel de cazuri. Îndată ce apare „corbul negru“ fiecare se gândeşte: „Nu cumva după mine?“

Mult timp n-am putut adormi. Înaintea ochilor îmi apăru clar execuţia celor duşi din închisoare: o groa-
pă săpată, răsună câteva împuşcături, câteva gemete şi totul s-a sfârşit!

La finele lunii septembrie am fost chemat la anchetator şi mi s-a declarat că ancheta penală a luat sfâr-
şit, că acum trebuie să semnez ultimul proces-verbal şi dosarul meu va fi expediat la Moscova.

— Cum se va examina dosarul meu, în prezenţa mea sau fără mine?
— Procesul va avea loc fără dumneavoastră — răspunse anchetatorul. — Dacă infracţiunea ar fi evi-

dentă, atunci am fi organizat o judecată publică, dumneavoastră însă nu veţi fi judecat de tribunal, ci de 
Consfătuirea Specială a NKVD.

— Dar este injust a judeca fără vină, ba încă în lipsa acuzatului. Nici nu-mi trecea prin minte mai 
înainte că puterea Muncitorească-ţărănească poate să procedeze astfel — am zis eu.

— Vă sfătuiesc să nu mai vorbiţi aşa — spuse el în încheiere.
La rugămintea mea temnicerul m-a trecut în altă cameră, unde se aflau fraţii. Eram foarte bucuroşi şi 

petreceam mult timp în discuţii. Iar peste o săptămână mi s-a permis întrevedere cu soţia, unde am putut 
să ne dăm mâna şi să vorbim liniştit, fără a striga. Câtă bucurie a fost!

Către Anul Nou 1928 am primit colete cu provizii. Dimineaţa am pus toate produsele la un loc şi am 
luat împreună dejunul, prânzul şi cina. I-am invitat şi pe prietenii din cameră, au luat masa împreună cu 
noi. Cât de mult doream în acele zile să fim în mijlocul fraţilor şi surorilor! Viaţa de închisoare ne-a făcut 
să conştientizăm adânc datoria noastră în lucrarea duhovnicească, dar eram siguri că nu vom fi puşi în 
libertate şi ne pregăteam de o viaţă nouă plină de încercări, de lipsuri, posibil, — şi de moarte. A trecut 
luna ianuarie cu gerurile ei. În februarie soarele se ridica deja mai sus şi în curte era mai vesel. S-a sfâr-
şit a şaptea lună de arestare. Acum doream să ieşim cât mai curând dintre aceste ziduri sumbre. Au fost 
formate multe convoaie de arestaţi, am văzut multe lacrimi, iar „corbul negru“ tot ducea şi ducea deţinuţii 
la odihna veşnică.

Doream să aflăm ce soartă ne aşteaptă. Nu ni se va mai permite să muncim în biserică printre fraţi şi 
surori. Pentru noi era destinată o altă cale. O, cum n-am fi vrut să părăsim munca în câmpul duhovnicesc! 
Însă Dumnezeu vrea să ne conducă acum pe altă cale — pe calea crucii, ba, poate, şi a morţii.

Facă-se voia Lui!

SENTINŢA
La 4 februarie, înainte de prânz, în coridorul nostru a intrat „pupăza“ (aşa o numeau deţinuţii pe 

doamna din cancelarie). Toţi ne-am potolit încordându-ne atenţia şi aşteptând chemarea pentru înmânarea 
sentinţei: unde şi pentru câţi ani. Stăteam toţi lângă gratii ca nişte fiare închise în cuşcă. Cel dintâi a fost 
chemat fratele Şilov. Întorcându-se în cameră, ne-a comunicat: „3 ani“. Era puţin tulburat, faţa i se îmbu-
jorase, mâinile îi tremurau. Apoi am fost chemat eu. M-am apropiat de masă. Doamna mi-a citit cu voce 
tare sentinţa: 3 ani în lagărele de concentrare de pe insulele Solovki. Am semnat decizia, apoi m-am întors 
în cameră şi le-am comunicat fraţilor.

Toţi cinci am primit termenul de trei ani în lagărele de pe insulele Solovki. Am scris ilustrate pentru 
a le expedia acasă şi a informa rudele despre deportarea noastră din Leningrad. Mult timp n-am putut 
adormi în acea seară cugetând la viitorul nostru, la întemniţarea pe insulele Solovki, de unde aproape că 
nimeni nu se întoarce viu. Mulţi mor acolo de felurite boli, îngheaţă de frig, se îneacă, se sinucid, dar 
cei mai mulţi sunt împuşcaţi. Totuşi nu ne întristam peste măsură, ca alţii, ci eram vioi, încredinţându-I 
totul Domnului.

Seara am petrecut-o aranjându-ne lucrurile şi produsele, deoarece pentru a doua zi dimineaţa se plă-
nuise trimiterea convoiului nostru pe insulele Solovki. Am discutat cu deţinuţii despre Împărăţia lui Dum-
nezeu, ne străduiam să-i convingem să-şi dăruiască Domnului inimile şi să-I slujească Lui. I-am îndrăgit 
pe toţi deţinuţii, care, la fel ca noi, îşi duceau crucea fără a fi infractori faţă de stat. Iată şi ultima zi. 
Mâine de-acum vom fi duşi în Nordul îndepărtat şi friguros. Acolo ne aşteaptă din nou închisoarea, numai 
că alta. [...]

Solovki! Numai la auzul denumirii deja îţi îngheţa sufletul. Aceste lagăre sunt un mormânt pentru 
morţii vii! Numai printr-o minune deţinutul putea să se întoarcă de acolo. Cât de crudă şi nedreaptă este 
lumea, mă gândeam eu. De ce să-i privezi de libertate pe semenii tăi? Pentru ce să-i desparţi de familie? 
La ce bun? Fratele se ridică împotriva fratelui! Un frate îi aruncă altuia ştreangul pe gât, ca să-l înăbuşe! 
O, sărmano lume fără Hristos! Cât de anapoda e totul la tine! Cât de sumbre sunt locaşurile tale împodo-
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bite, cât de întunecoase sunt străzile tale iluminate de electricitate! Te afunzi cu fiece zi într-un întuneric 
tot mai adânc şi mai adânc! Ai proclamat libertatea tuturor oamenilor, ideile tale de fraternitate şi egalitate 
se propagă pe toate străzile şi la toate răscrucile. O, lume! Tatăl tău este diavolul! De aceea toţi cei ce s-au 
lăsat ispitiţi de cuvântările tale au devenit brutali şi cruzi...

CUM AM FOST PETRECUŢI DIN ÎNCHISOARE
Temnicerul anunţă: „Cei care pleacă cu convoiul, ieşiţi!“ Luându-ne rămas bun de la tovarăşii de ca-

meră, am ieşit în coridor. În încăpere apăru escorta cu puşti şi săbii. Tuturor celor ce urma să fie trimişi 
cu convoiul de arestaţi li s-a dat pâine pentru patru zile şi câte un hering. S-a adunat toată administraţia 
închisorii în frunte cu şeful Bogdanov. Am fost aliniaţi în rânduri ca soldaţii. Şefii închisorii ne transmiteau 
în paza escortei.

După percheziţionarea lucrurilor personale ni s-a ordonat să ne adunăm iute toate lucrurile şi să le 
scoatem în curte pentru a fi încărcate într-un car. Apoi ni s-a dat comanda să ne aliniem în flanc. Şeful 
a dat citire îndatoririlor întemniţatului pe drum: „Cel care se va abate măcar cu un pas va fi împuşcat“. Se 
interzicea a privi înapoi mergând prin oraş, a face semne cuiva, a vorbi. Noi stăteam în flanc, în curând 
am început să simţim suflarea gerului şi unii au prins a tremura de frig, fiindcă erau îmbrăcaţi prost.

Totul era gata de plecare. Şeful a ordonat escortei să-şi încarce puştile, să scoată săbiile din teacă şi 
să le ţină pregătite. S-au deschis porţile negre de fier şi am pornit cu pas încet spre ieşire. Era un timp 
frumos, se simţea bine gerul. Pe cer lumina tihnit luna şi, ca şi cum salutând alaiul nostru, ne mângâia cu 
razele ei argintii. În stradă am simţit deja o altă lume. În jur forfotea viaţa. În sens opus treceau în goană 
automobile cu faruri luminoase, tramvaie şi trăsuri. Noi mergeam prin mijlocul străzii, iar pe trotuar ne 
însoţeau o mare gloată de oameni. Acolo erau şi rudele noastre, care veniseră să ne vadă pentru ultima 
dată. Mulţimea se străduia să se apropie cât mai mult de convoiul nostru, dar escorta nu permitea. La 
lumina lunii şi a felinarelor noi distingeam uşor feţele scumpilor noştri fraţi şi surori care veniseră să ne 
petreacă. Ne-au recunoscut şi ei pe noi şi, ajungând în dreptul nostru, se opreau şi ne făceau o plecăciune 
adâncă în semn de respect. Mergeam ca nişte eroi biruitori. Un sentiment deosebit de solemn îmi umplea 
inima pentru dragostea fraţilor şi surorilor. Într-o asemenea stare de spirit nu-ţi este frică să mergi nici în 
lagărul de concentrare, nici chiar la moarte. La răscruci se aduna atâta public, încât nicio avertizare nu-i 
mai putea opri pe oameni şi ei se apropiau foarte mult de deţinuţi. Îmi luam rămas bun în gând de la 
cei scumpi inimii mele şi de la oraşul nostru mare. Înaintea ochilor se întindea banda largă şi luminoasă 
a bulevardului Nevski dispărând în întuneric şi îndreptându-se spre insula Vasilievski. Iată şi Ligovka* 
cu aleile ei. Lângă gară se îmbulzeau mase de oameni. Se apropiau birjarii aducând călătorii, se opreau 
automobile şi tramvaie. Adio, oraş al lui Petru, unde am crescut, maturizându-mă, şi am trăit atâţia ani!... 
M-ai adăpostit de la vârsta de 14 ani. Oţelăria Putilov şi şantierul naval de lângă Marea Baltică m-au călit 
în lupta pentru existenţă. [...]

Ne-am apropiat de poarta gării, care dădea în curtea cu birje a staţiei de mărfuri. Lângă poartă era 
o mulţime de oameni, printre ei erau fraţii şi surorile noastre după credinţă. Trenul pentru convoiul de 
arestaţi stătea vizavi de staţia de mărfuri. Noi, toţi fraţii, ne străduiam să ne ţinem împreună, ca să nime-
rim în acelaşi vagon. Iarăşi controlul, eram strigaţi pe nume, aliniaţi în rânduri şi începu îmbarcarea. Toţi 
fraţii am nimerit în acelaşi vagon şi în acelaşi compartiment. În loc de 6 persoane în compartiment au fost 
ticsite 15. Fiecare compartiment era o cuşcă încuiată cu lacăt. L-am rugat pe soldatul din escortă să ne 
permită să aprindem o lumânare în compartiment, el ne-a permis cu bunăvoinţă. Cineva privi prin geam şi 
văzu o mulţime de oameni ce stăteau vizavi de vagonul nostru. Vagonul era încercuit de soldaţii escortei, 
care nu le permitea oamenilor să se apropie. Privind atent în mulţime, ne-am văzut rudele noastre, fraţii şi 
surorile după credinţă. Ne-am bucurat foarte mult. Întrucât în compartimentul nostru ardea luminiţa, ne-au 
recunoscut şi ei. Cuiva i-a venit în gând, ca şi cum împlinind dorinţa noastră, s-o pună vizavi de vagon 
pe soţia unuia dintre noi şi să aprindă alături o bucăţică de ziar. Flacăra îi lumină faţa şi noi am văzut-o 
clar pe soră. Astfel surorile se succedau şi flacăra lumina ba o faţă, ba alta, inclusiv pe a soţiei mele. Am 
făcut şi noi la fel: veneam fiecare lângă geam iluminând faţa cu lumânarea. Aceasta a fost ultima noastră 
întrevedere tăcută la Leningrad.

Şeful escortei a observat manevra noastră şi a dat ordin să fie alungaţi toţi şi să stingem lumânarea. 
Apoi soldatul din escortă a ordonat tuturor să se culce. Ne-am aranjat toţi cu greu, culcându-ne pe o parte 
unul lângă altul. Să te întorci nu puteai nicidecum. În vagon era înghesuială. Nu aveai cu ce respira. Fratele 

* Ligovo — până în anul 1918 denumirea localităţii Uriţk (din 1925 oraş), care din 1963 intră în raza Leningra-
dului, astăzi: Sankt-Petersburg.
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A., care suferea de astmă, se înăbuşea. Dispoziţia solemnă a alaiului nostru a trecut. Acum intram în gura 
cuptorului aprins. Şi acesta era doar începutul. Cine ştie ce va fi mai departe?

Mi-am încredinţat soarta în mâinile Domnului. Am adormit cu greu în acea înghesuială.

INSULELE SOLOVKI (un cimitir viu)
Mai nu demult insulele Solovki erau venerate ca loc sfânt pentru ortodocşi, unde mulţi dintre ei se adu-

nau anual pentru închinare. Acolo fusese construită o mănăstire minunată pentru bărbaţi cu cămine pentru 
fraţii călugări. Mănăstirea fusese întemeiată de un călugăr renumit, Izozim, şi de prietenul lui, Savvati.

Insulele Solovki se află în Marea Albă din Oceanul Arctic, în strâmtoarea golfului Onega. Marea Albă 
îşi are frumuseţea şi splendoarea ei. Apa e străvezie-străvezie. Dacă pluteşti cu barca pe un timp liniştit 
poţi vedea toată vegetaţia la o mare adâncime, peştii şi vieţuitoarele marine. Când stai pe malul mării într-o 
zi cu soare, nu poţi distinge linia orizontului, unde se sfârşeşte cerul şi începe apa. Marea Albă e o co-
pie exactă a cerului. În ea sunt multe insule. Unele sunt acoperite de păduri nordice şi de iarbă, iar altele 
nu sunt decât nişte stane de piatră. Vara aici e scurtă, uneori zăpada acoperă insulele până la jumătatea 
lunii mai, iar în septembrie încep deja gerurile. Iarna sunt ninsori abundente, gerul ajunge la 30°. Vara 
acolo e ploioasă. Pe mare deseori se dezlănţuie furtuni. În general clima e foarte aspră.

În anii 1921-1922 guvernul sovietic a hotărât să înfiinţeze pe insulele Solovki lagăre pentru deţinuţi. 
Pe insula principală erau multe construcţii mănăstireşti: chilii, capele, biserici, cămine pentru călugări 
şi aziluri de noapte pentru pelerinii veniţi. Toate aceste încăperi au fost confiscate, călugării şi slujitorii 
bisericilor au fost alungaţi. Totul a fost transformat într-un enorm lagăr de concentrare. Ulterior tot acest 
sistem de administrare a fost denumit „СЛОН“ (Соловецкие лагеря особого назначения — Lagărele 
cu Destinaţie Specială de pe Solovki). Locaşul de pe insulele Solovki s-a transformat într-o închisoare 

îngrozitoare, în care şi-au găsit deja mormântul 
sute de mii.

Numărul deţinuţilor din lagărul de pe insu-
lele Solovki, în afară de secţiile lui numeroase, 
ajunge la 30 de mii. Majoritatea deţinuţilor sunt 
intelectuali. Veţi întâlni acolo mulţi preoţi orto-
docşi, diaconi, episcopi, arhierei, dascăli. Acolo 
sunt şi ingineri, şi învăţători, şi profesori uni-
versitari, şi foşti fabricanţi, sunt şi mulţi predi-
catori ai Evangheliei, atât baptişti, cât şi creştini 
evanghelici. Sunt şi infractori de drept comun, 
dar foarte puţini. De obicei, aici sunt trimişi de-
ţinuţii politici. Ei nu au nici bogăţii, nici lucruri 
de preţ — totul li s-a confiscat.

Pentru poporul nostru rus fusese deschisă 
larg uşa mântuirii prin predicarea Evangheliei, 
dar oamenii n-au primit harul mântuitor, n-au 

Mănăstirea Soloveţ transformată în „SLON“

Ins. Solovki, poarta Nikolski. 1927
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primit jertfa sfântă a Fiului lui Dumnezeu de pe Golgota, l-au primit pe un altul, pe cel care de la în-
ceput este mincinos şi tatăl minciunii, el nu stă în adevăr, căci de la început a fost ucigaş (Ioan 8: 44). 
Acum înţeleg cum va fi viitoarea împărăţie a antihristului. O, sărmanii păcătoşi, care nu L-au primit 
pe Isus ca Domn al lor! De-ar şti ce îi aşteaptă chiar şi în viaţa aceasta!

Administrarea lagărelor de pe insulele Solovki, precum şi supravegherea, este toată în mâinile deţinuţilor 
înşişi şi lucrul acesta se răsfrânge foarte crud asupra deţinuţilor. Un om cinstit nu va accepta niciodată să fie 

în serviciul de supraveghere, acolo se angajea-
ză oameni cu un trecut întunecos, infractori. 
Au fost cazuri când aceşti angajaţi împuşcau 
vreun deţinut fără ca acesta să fi avut vreo 
vină. Ei sunt crezuţi întotdeauna, iar deţinutul 
nu. Supraveghetorul poate spune că deţinutul 
a încercat să fugă şi de aceea l-a împuşcat.

Condiţiile sanitare în lagărele de pe Solov-
ki sunt extrem de rele. Medicul e dintre deţi-
nuţi şi i se dă un ordin strict să nu elibereze 
de la lucru bolnavii dacă nu au febră. Acolo 
nu sunt oameni sănătoşi, toţi sunt bolnavi, ex-
cepţie fac doar foarte puţini.

În perioada când eram întemniţat în lagăre-
le Solovki, pe insula MEACI, norma zilnică de 
producţie constituia 20 de buşteni de om. Co-
pacii trebuie doborâţi, curăţaţi de crengi, tăiaţi 
în buşteni de o anumită lungime, apoi aceşti 
buşteni trebuie aranjaţi într-o grămadă sau în 
două. Nici nu vă puteţi imagina ce suferă acei 
sărmani deţinuţi care nu pot îndeplini norma 
zilnică. Ei sunt lăsaţi pe noapte în pădure cu 
escorta, care le ordonă să aprindă un foc mare, 
îi aliniază pe toţi în front la 20 de paşi de foc 
şi ei trebuie să stea toată noaptea în frig fără 
a se mişca şi fără a vorbi unul cu altul. A doua 
zi li se aduce câte un funt de pâine. După ce 
mănâncă pâinea, ei trebuie să meargă în rând 
cu toţi la sectorul de lucru şi să îndeplinească 

Deţinuţii la tăierea pădurilor, 1935

Deţinuţilor li se împarte prânzul, 1935

Ins. Solovki, tăierea pădurilor
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norma, altfel iarăşi vor fi nevoiţi să stea toată noaptea în frig. Unii stăteau în pădure câte o săptămână. Erau 
inapţi de muncă, erau înfometaţi, chinuiţi de nesomn. Ei blestemau totul pe lume — înjurau şi huleau şi ad-
ministraţia, şi pe Dumnezeu, şi pe sine înşişi. Erau cazuri când, după ce stăteau toată noaptea în frig, unora le 
îngheţau mâinile, picioarele şi alte extremităţi ale corpului. În 1929 s-au maltratat singuri 66 de inşi, şi-au tăiat 
degetele, mâinile, se tăiau la picioare şi se schilodeau, ca să se izbăvească astfel de munca în pădure. Odată, 
ducându-ne la punctul sanitar după terminarea lucrului, am văzut că tot drumul de la sectorul de lucru şi 
până la punctul sanitar era numai sânge. Un deţinut şi-a tăiat înadins picioarele şi fusese dus încolo sângerând.

Vă imaginaţi la ce stare ajunge omul de-şi taie conştient mâna? Ce luptă sufletească se ascunde după 
toate acestea! Un astfel de sistem putea născoci numai cel care „de la început a fost ucigaş“. În aceste 
lagăre viaţa omului nu are niciun preţ. Omul e la nivelul insectelor. Supraveghetorii criminali cu înclinaţii 
de sadism beneficiază aici de o putere nelimitată asupra bietelor jertfe.

Deţinuţilor nu li se plăteşte absolut nimic pentru munca lor, li se dă numai tainul de produse, echipa-
ment şi barăci strâmte şi murdare pentru a înnopta, pline de păduchi şi de alte insecte: ploşniţe, şvabi, iar 
vara — muşte şi ţânţari.

Foarte mulţi mor de scorbut, de tifos. Unii mor în urma a tot felul de maltratări şi torturi, mulţi sunt 
împuşcaţi. Acolo în fiecare zi oamenii se spânzură, se îneacă, îşi taie mâinile şi picioarele. Fugarii, de obi-
cei, sunt ucişi pe loc, unde sunt ajunşi. Suferinţele de nedescris împietresc inimile oamenilor, îi fac închişi 
în sine şi brutali. Noi, credincioşii, le mărturiseam despre dragostea lui Dumnezeu, dar ea le era neînţe-
leasă, ei îşi împietriseră inima chiar împotriva lui Dumnezeu. Acum înţeleg starea viitoare a păcătoşilor în 
iad, unde nu vor putea ajunge niciodată la pocăinţă, la fel ca diavolul.

Cei ce cred în Dumnezeu şi suferă în detenţie în rând cu toţi, trăiesc o altă viaţă. Ei pot să-L preamăreas-
că pe Dumnezeu şi în cuptorul de foc. Fără a învinui sau a huli pe cineva, se străduiesc să-i mângâie şi pe 
alţii. Ei ştiu că nici un fir de păr de pe capul lor nu va cădea fără voia Tatălui lor ceresc. I s-au supus Lui şi 
Îi sunt recunoscători pentru toate. Ce-i drept, calea este aspră şi grea, dar El nu-i părăseşte, El le dă putere.

CUM ERAU ÎNTÂMPINAŢI DEŢINUŢII ÎN LAGĂRELE DE PE SOLOVKI
Când am ajuns la locul destinat, ni s-a ordonat să coborâm din vagoane şi am fost aliniaţi câte 5 per-

soane în rând. Ne-au mânat ca pe o turmă de berbeci la compania de carantină, care era la vreo doi sau 
trei kilometri de staţie. Escorta se purta foarte crud cu noi.

Iată şi punctul de carantină. Direct pe malul mării sunt vreo zece barăci mari. Fiece baracă e împrej-
muită cu sârmă ghimpată. Iarăşi se face apelul după listă. Cel chemat pe nume trebuie să treacă dincolo 
de gardul de sârmă ghimpată şi acolo să se alinieze iarăşi în rând. Era un timp geros. Mulţi dintre deţi-
nuţi erau îmbrăcaţi uşor şi tremurau de frig, mai ales dintre cei de drepţi comun, mulţi erau aproape goi.

În sfârşit, controlul s-a terminat. Şefii locali, comandanţii de companii şi alţii au ieşit toţi dincoace 
de sârma ghimpată. Ni s-a ordonat: „Drepţi!“ Şeful companiei de carantină ni s-a adresat nouă, novi-
cilor, cu o cuvântare. Mai întâi ne-a înjurat, ca pe contrarevoluţionari şi duşmani ai Puterii sovietice, 
apoi a început să expună îndatoririle fiecărui deţinut şi ce pedeapsă se cade pentru încălcări. Apoi şeful 
companiei strigă: „Bun venit, voinicii companiei de muncă!“

— Să trăiţi! — răsună răspunsul molatic şi răzleţit. După drumul lung tuturor li se uscase gâtul, voiau 
să mănânce şi să bea, dar cel mai mult voiau să se odihnească.

— Ce-i asta?! Nu aud nimic! Mai tare! — zise şeful companiei supărat.
— Să trăiţi! — au răspuns deţinuţii, deşi 

tare, dar nu într-un glas. Unul termina, iar 
altul abia începea. Şeful strigă iarăşi cu vo-
cea sa brutală de bas:

— Mai tare! Mai tare! Să se audă de la 
şaizeci de verste! Toţi într-un glas!

Iarăşi au răsunat vocile răzleţite: „Să 
tră-ă...“, iar unii strigau: „Ză-dar...“* Şeful 
îşi ieşi din fire, pe câţiva arestaţi i-a „de-
corat“ cu câte un pumn după ceafă, pe alţii 
i-a pălmuit, dar fără niciun succes. Această 
comedie a continuat aproape o oră. Oamenii 

* În rusă — e ca şi cum un joc de cuvinte  
„здрав...“ — „зря...“Un detaşament de deţinuţi. Un lagăr din nordul Uralului.
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istoviţi strigau întruna cu vocile răguşite, dar nu puteau nimeri nicidecum toţi într-un glas: „Să tră...“
După practica cu „Să tră“ a început practica numărării pe rând. Mult timp s-au străduit şefii să-i disci-

plineze pe aceşti deţinuţi chinuiţi, dar n-au reuşit. Câte înjurături aruncau! Îl înjurau pe Dumnezeu, înjurau 
de Hristos, înjurau de tot ce e curat şi sfânt. Inima şi sufletul îmi erau atât de ofensate de acea atmosferă 
extrem de brutală, încât fui cuprins de groază! Să fi ajuns oare creaţia Creatorului nostru la o asemenea 
stare? Oamenii aceştia vărsau din vistieria inimii lor tot ce era acolo murdar, întunecos, crud...

Ne cuprinse pe toţi deprimarea: ce va fi mai departe? Şefii s-au supărat că nu putem răspunde toţi 
într-un glas: „Să tră!“ N-a ieşit nimic nici cu numărarea pe rând. Înrăit, şeful dădu comanda: „Puneţi 
toate lucrurile grămadă şi aliniaţi-vă iarăşi!“ După ce ne-am pus toate lucrurile grămadă, iarăşi răsună 
comanda: „Drepţi!“ Toţi eram plini de nedumerire: ce va fi mai departe? Pentru că arestaţii n-au răspuns 
toţi într-un glas „Să tră!“, toată formaţia, aproape 200 de persoane, a fost pusă să alerge prin curte de-a 
lungul grilajului de sârmă ghimpată.

O, nu voi uita niciodată această privelişte înfiorătoare! Sărmanii oameni bătrâni, bolnavi, flămânzi — 
toţi trebuia să alerge fără a rămâne în urmă unul de altul. Cine, de ce şi cu ce scop are nevoie de această 
tortură?! Ea e fără sens şi fără vreun profit pentru cineva. Tortură de dragul torturii. Mult timp am fost 
goniţi prin curte. Cei bătrâni şi slabi cădeau sub picioarele altora, erau ridicaţi şi trebuia să alerge iarăşi. 
Mulţi alergau cu lacrimi în ochi, se auzeau blesteme, gemete adânci. Şefii, între timp, râdeau răutăcios şi 
îşi băteau joc urmărind această scenă — rodul mişeliilor şi invenţiilor satanice. În timpul alergării mulţi 
erau maltrataţi pentru că nu izbuteau să se ţină de ceilalţi. După ce s-au distrat pe săturate bătându-şi 
joc de noi şi blestemându-ne, şefii au oprit alergarea. Prima tortură a trecut.

O baracă a deţinuţilor

Iarăşi au fost rostite câteva înju-
rături la adresa noastră, iar apoi 
ni s-a ordonat să ne apropiem 
câte unul de lucrurile noastre şi 
să ni le ducem la uşa barăcii. 
A început percheziţia. Iarăşi des-
făceau totul, rupeau, iar ceea ce, 
după părerea lor, e interzis, luau. 
În sfârşit, am ajuns în baracă. 
Încăperea era destul de mare, 
paturile — în două caturi. După 
ce toţi au fost repartizaţi, ni s-a 
adus prânzul: câte o ceaşcă de 
supă cu fasole şi câte o cană de 
apă fierbinte. Încăperea era arhi-
plină şi locuri pe paturi nu erau 
îndeajuns pentru toţi, ca să se 

culce. Din această cauză, printre deţinuţii înrăiţi şi istoviţi, au început certuri şi încăierări. Unii, disperaţi, 
şedeau cu privirea absentă şi mult timp nu-şi puteau veni în fire: ce va fi mai departe? Trezindu-mă, am 
văzut pe mine o sumedenie de ploşniţe de cele mai mari dimensiuni, care se înfipseseră în corpul meu 
istovit. Îngrozit, m-am ridicat imediat şi n-am mai putut adormi până dimineaţa.

* * *
În anul 1930 membrii Conducerii Uniunii Baptiste de Nord au fost eliberaţi din lagăre, dar 

nu s-au aflat mult în libertate. Peste o lună iarăşi au fost arestaţi şi, conform hotărârii Con-
sfătuirii Speciale a OGPU din 18 septembrie 1930, au fost deportaţi pe câte 3 ani în Ţinutul 
nordic. I. N. Şilov, V. V. Mamulin şi I. I. Levart şi-au suferit exilul la Vologda, A. P. Petrov — în 
or. Arhanghelsk. Calea lor pământească s-a sfârşit pe undeva prin lagărele GULAG-ului şi prin 
aşezările pentru deportaţi.

Din cauza poziţiei lor dârze cei din exterior nu le-au permis să muncească în biserică. Ei 
n-au vrut „să lucreze mână-n mână“ cu ateii. Uniunea Baptistă de Nord a fost lichidată, slujitorii 
au decedat în detenţie, mormintele lor au rămas necunoscute. Ei au stat în spărtură apărând 
Biserica lui Dumnezeu şi I-au rămas credincioşi Domnului până la sfârşit. Murind, ei puteau 
spune împreună cu apostolul Pavel: „De aceea vă mărturisesc astăzi, că sunt curat de sângele 
tuturor“ (Fapt. 20: 26). Cei care, după exemplul Domnului, „şi-au dat viaţa pentru oi“ aveau în 
inimile lor această frumoasă mărturie.
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6.18. Întemniţaţii bisericii CEB de la Leningrad (1927-1930)

Notă informativă de arhivă cu privire la membrii Conducerii Uniunii Baptiste de Nord:
Ivan Nikitovici Şilov — preşedintele Uniunii Baptiste de Nord, domicil.: or. Leningrad, ins. Vasilievski, 

linia 24, bl. 11, ap. 7. Născut pe data de 18 aprilie 1887, întors la Domnul în 1911, iar în 1912 a fost botezat. 
În 1914 s-a căsătorit cu sora în Domnul Olga Mihailovna, o soră foarte modestă şi blândă, care a purtat fără 
cârtire toate greutăţile vieţii, întrucât Ivan Nikitovici se afla puţin timp în sânul familiei.

La 30 aprilie 1919 V. G. Pavlov l-a rânduit prin punerea mâinilor pe Ivan Nikitovici pentru slujba de 
prezbiter în Casa Evangheliei. În 1923 el a participat la al III-lea Congres Mondial al Baptiştilor la Stockholm.

Prima dată Ivan Nikitovici a fost arestat în 1917, este eliberat în timpul revoluţiei.
A doua oară a fost arestat la 5 decembrie 1923 de organele OGPU, fiind învinuit „de propagandă împo-

triva serviciului în Armata Roşie la Congresul Uniunii Baptiste din Rusia în noiembrie 1923“. Prin Hotărârea 
Comisiei NKVD de condamnare la exiluri administrative din 28 martie 1924, Şilov I. N. a fost deportat în 
gubernia Iakutsk pe un termen de doi ani.

A treia oară a fost arestat la 07.12.1926 de RP al GPU în Regiunea militară Leningrad cu o săptămână 
înainte de al XXVI-lea congres al baptiştilor. A fost pus în libertate la 08.02.1927. 

A patra oară a fost arestat la 07.07.1927. Era învinuit, conform art. 17 şi 58-4, 6 ale CP al RSFSR, că 
„...aflându-se în fruntea Uniunii Baptiste de Nord, traducea în viaţă directivele de peste hotare, făcând agitaţie 
pentru refuzul credincioşilor de a servi în rândurile armatei“. Conform hotărârii Consfătuirii speciale de pe lân-
gă Colegiul OGPU din 13 ianuarie 1928, a fost trimis în lagărele de pe insulele Solovki pe un termen de 3 ani.

Conform hotărârii Consfătuirii speciale de pe lângă Colegiul OGPU din 28 iulie 1930, Şilov I. N. a fost 
exilat în ţinutul de Nord pe un termen de trei ani. Şi-a executat exilul în or. Vologda.

S-a întors în 1934 şi peste un an a fost iarăşi condamnat la 5 ani. I. N. Şilov a primit cununa de martir la 
vârsta de 51 de ani. Stepele din regiunea Karaganda, unde era situat KARLAG-ul, au devenit ultimul lui adăpost. 
„Certificatul de arhivă“ de la Procuratura generală a republicii Kazahstan, datat din 22.06.2010, mărturiseşte:

„[...] La 25 august 1935 Şilov Ivan Nikitici, a.n. 1886 [...] pentru participare activă la lucrările orga-
nizaţiei contrarevoluţionare, a fost condamnat de Consfătuirea specială de pe lângă NKVD din URSS la 
detenţie în LMC pe 5 ani. [...] La 25 octombrie 1935 a sosit din închisoarea de la Petropavlovsk pentru a-şi 
executa pedeapsa în Karlag-ul NKVD din URSS.

La 2 septembrie 1937 a fost arestat de secţia a III-a a Karlag-ului NKVD pentru înfiinţarea unui grup 
sectant contrarevoluţionar şi la 10 septembrie 1937 a fost condamnat de Troika Direcţiei NKVD din regiu-
nea Karaganda la pedeapsa capitală, împuşcare. La 15 septembrie 1937 sentinţa a fost executată“.

Mamulin Vasili Vasilievici, anul naşterii 1895, 
secretar al Uniunii Baptiste de Nord, a fost arestat la 
29 iulie 1927. Conform hotărârii Consfătuirii specia-
le de pe lângă Colegiul OGPU din 13 ianuarie 1928, 
a fost trimis în lagărele de pe insulele Solovki pe ter-
men de trei ani. La 8 februarie 1931 a fost exilat în 
ţinutul de Nord pe termen de trei ani.

Petrov Aleksei Petrovici, anul naşterii 1885, 
a fost arestat la 7 decembrie 1926. Eliberat la 8 fe-
bruarie 1927. Arestat din nou la 21 iulie 1927. Con-
form hotărârii Consfătuirii speciale de pe lângă Co-
legiul OGPU din 13 ianuarie 1928, a fost trimis în 
lagărele de pe insulele Solovki pe termen de 3 ani. 
Eliberat la 21 martie 1930. La 4 aprilie — exilat în 

Ţinutul de Nord pe termen de trei ani. Exilul şi l-a executat în or. Arhanghelsk.
Alekseev Grigori Ivanovici, anul naşterii 1895, a fost arestat la 30 iunie 1927. La 13 ianuarie 1928 a fost 

trimis în lagărele de pe insulele Solovki pe termen de trei ani. Eliberat la 30 decembrie 1929. La 18 septembrie 
1930 exilat în ţinutul de Nord pe termen de trei ani.

Levart Ivan Iakovlevici, anul naşterii 1901, a fost arestat la 9.12.1926. Eliberat la 8 februarie 1927. 
Arestat din nou la 30 iunie 1927. La 13 ianuarie 1928 a fost trimis în lagărele de pe insulele Solovki pe 
termen de trei ani. Conform hotărârii Consfătuirii speciale de pe lângă Colegiul OGPU din 28 iulie 1930, 
a fost exilat a doua oară în ţinutul de Nord pe termen de trei ani. Şi-a executat exilul în or. Vologda.

Alekseev Vasili Savelievici, anul naşterii 1878, a fost arestat la 20 ianuarie 1931. La 20 februarie 
1931 a fost închis într-un lagăr de concentrare pe termen de 5 ani.

Familia Mamulin, anul 1936
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6.19. Un mare nor de martori

Martirii bisericii CEB de la Leningrad (1937-1939)

...Fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de 
mare de martori... să alergăm cu stăruinţă în aler-
garea care ne stă înainte. Evr. 12: 1

„Secţia a IV-a a Direcţiei Securităţii de Stat a UNKVD din regiunea Leningrad a demascat şi a lichidat 
în mod operativ organizaţia contrarevoluţionară fascistă teroristă a baptiştilor“ — scria lucrătorul NKVD la 
finele anului 1937. Din septembrie 1937 până în martie 1938 au fost câteva procese a unor loturi de creştini, 
care s-au încheiat cu sentinţa capitală dată membrilor comunităţii baptiştilor.

La 28 septembrie 1937 troika de pe lângă NKVD al URSS din reg. Leningrad i-a condamnat la împuş-
care (dos. nr. П-61422) pe:

1. Kozlov Ivan Mihailovici, a.n. 1878, prezbiter, arestat la 20.08.1937, împuşcat la 4 octombrie 1937.
2. Grinfeld Nikolai Ivanovici, a.n. 1870, arestat la 14.08.1937, împuşcat la 4 octombrie 1937.
3. Skripko Gheorghi Stepanovici, a.n. 1873, arestat la 01.09.1937, împuşcat la 4 octombrie 1937.
4. Obodovski Nikita Andreevici, a.n. 1873, arestat la 14.08.1937, împuşcat la 4 octombrie 1937.
5. Tanning Aleksandr Iakubovici, a.n. 1869, arestat la 25.08.1937, împuşcat la 4 octombrie 1937.
6. Findeizen Karl-Rudolf Arminovici, a.n. 1874, arestat la 25.08.1937, împuşcat la 4 octombrie 1937.
7. Gusev Ivan Nikolaevici, a.n. 1880, arestat la 25.08.1937, împuşcat la 4 octombrie 1937.
8. Mihailov Nikita Mihailovici, a.n. 1897, arestat la 25.08.1937, împuşcat la 4 octombrie 1937.

Conform hotărârii troicii de pe lângă NKVD al URSS din reg. Leningrad de la 30 decembrie 1937, au 
fost condamnaţi la împuşcare (dos. nr. П-42977):

1. Sizov Vasili Fiodorovici, a.n. 1901, arestat la 09.12.1937, împuşcat la 2 ianuarie 1938.
2. Şivî Vilghelm Mihailovici, a.n. 1893, arestat la 09.12.1937, împuşcat la 2 ianuarie 1938.
3. Şepâriov Mihail Fiodorovici, a.n. 1907, arestat la 09.12.1937, împuşcat la 2 ianuarie 1938.
4. Nefedov Stepan Gherasimovici, a.n. 1886, arestat la 09.12.1937, împuşcat la 2 ianuarie 1938.
5. Danilov Vasili Andrianovici, a.n. 1888, arestat la 09.12.1937, împuşcat la 2 ianuarie 1938.
6. Izmailov Aleksei Prokopievici, a.n. 1905. Prima dată a fost arestat în 1930. A doua oară — în 1931. 

A treia oară — la 9 decembrie 1937. Împuşcat la 2 ianuarie 1938.
7. Levin Vasili Iakovlevici, a.n. 1911, arestat la 11.12.1937, împuşcat la 2 ianuarie 1938.
8. Şeffer Pavel Nikolaevici, a.n. 1894, arestat la 09.12.1937, împuşcat la 2 ianuarie 1938.
9. Andreev Semion Andreevici, a.n. 1896, arestat la 11.12.1937, împuşcat la 2 ianuarie 1938.
10. Semionov Nikolai Feoktistovici, a.n. 1876, arestat la 11.12.1937, împuşcat la 2 ianuarie 1938.

La 20 martie 1938 troika de pe lângă NKVD al URSS din reg. Leningrad i-a condamnat la împuşcare pe:
1. Kosinov Piotr Gavrilovici, anul naşterii 1889.
2. Stoialov Aleksei Maksimovici, anul naşterii 1877.
3. Krasovski Ivan Leontievici, anul naşterii 1877.
4. Şeffer Viktor Nikolaevici, anul naşterii 1889.
5. Aron Ferdinand Iakovlevici, anul naşterii 1882.
6. Fiodorov Piotr Vasilievici, anul naşterii 1886.
7. Vegner Iulian Mihailovici, anul naşterii 1907.
8. Tiuşin Aleksei Alekseevici, anul naşterii 1887.
9. Ivanov Vasili Ivanovici, anul naşterii 1882.
10. Kehman Piotr Karlovici, anul naşterii 1884.

Lista întemniţaţilor CEB, membri ai comunităţii baptiste de la Leningrad, condamnaţi în anii ’30 în 
dosare individuale:

Sviridenok Trofim Stepanovici, a.n. 1887, arestat la 8 august 1937. Condamnat la pedeapsă capitală 
conform hotărârii troicii din 26 august 1937. A fost împuşcat la 26 august 1937.

Zemmel Alfred Ghenrihovici, a.n. 1873, arestat la 6 iulie 1937. Condamnat la pedeapsă capitală con-
form hotărârii troicii din 26 august 1937. A fost împuşcat la 26 august 1937.
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Tugov Pavel Ivanovici, a.n. 1891, arestat la 5 august 1937. Condamnat la pedeapsă capitală con-
form hotărârii troicii din 3 septembrie 1937. A fost împuşcat la 6 septembrie 1937.

Omelicev Ivan Nemlotovici, a.n. 1892, arestat la 5 au-
gust 1937. Condamnat la pedeapsă capitală conform hotărârii 
troicii din 3 septembrie 1937. Împuşcat la 6 septembrie 1937.

Kuiavski Nikolai Vladimirovici, a.n. 1904, arestat la 
19 august 1937. Condamnat la pedeapsă capitală conform 
hotărârii Consfătuirii speciale din 3 septembrie 1937. A fost 
împuşcat la 15 septembrie 1937.

Izmailov Nikolai Prokopievici, a.n. 1903, arestat la 
20 octombrie 1937. Conform hotărârii troicii din 25 noiem-
brie 1937, a fost condamnat la 10 ani în lagăre de muncă 
corecţională. A decedat în lagăr în 1946, în ajunul eliberării.

Kuzmenkov Pavel Iakovlevici, a.n. 1911, arestat la 
21 septembrie 1937. Conform hotărârii troicii din 25 noiembrie 1937, a fost condamnat la 10 ani în lagăre 
de muncă corecţională. A decedat la 10 octombrie 1945 în LMC de la Peciora al MAI al URSS.

Klaupik Ernest Andreevici, a.n. 1899. Conform hotărârii Consfătuirii speciale a OGPU din 27 februarie 1934, 
a fost condamnat la 3 ani lagăre de concentrare. La 29 decembrie 1939 a fost condamnat a doua oară de Consfă-
tuirea specială a OGPU la 5 ani de exil, şi-a executat exilul în Kazahstan, st. Cinili. A decedat la 15 august 1956.

Rulis Karl Iakovlevici, a.n. 1900, arestat la 02.01.1938. Condamnat la pedeapsă capitală conform hotărârii 
Consfătuirii speciale din 20 ianuarie 1938.

Sokolov I. S. — ultimul martir al bisericii de la Leningrad. Săvârşea slujba de prezbiter în vremea ex-
trem de grea a blocadei Leningradului. În 1946 a murit tragic în condiţii enigmatice. A fost găsit cu capul 
în jos în fântâna de lângă casă la Şuvalov.

6.20. Horev Ivan Mihailovici (1892-1940)

Din amintirile lui M. I. Horev  
despre tatăl dumnealui:

„Tatăl meu, Ivan Mihailovici Horev, s-a 
născut în anul 1892 în regiunea Pskov. S-a 
întors la Domnul în 1912 la vârsta de 20 de 
ani. Pe atunci era matroz pe navă la Petrograd. 
Odată, împreună cu tovarăşii de slujbă de pe 
vapor, a mers la «Casa Evangheliei» de pe in-
sula Vasilievski. La adunarea creştină Duhul 
Sfânt i-a atins inima şi el s-a pocăit împreună 
cu câţiva camarazi. Iubindu-L pe Domnul, le 
mărturisea şi matrozilor despre Isus Hristos. 
A fost luat drept rebel şi a fost arestat. Pri-
mul termen, aproximativ 17 zile, a stat încă 
în timpul puterii ţariste. Curând după revolu-
ţia din 1917 a fost arestat a doua oară pentru 
refuzul de a lua arma în mână. Prezbiterul 
bisericii de la Petrograd, I. N. Şilov, a făcut 
demers pentru eliberarea matrozului I. M. 
Horev şi în curând a fost pus în libertate.

În anii ’20 Ivan Mihailovici a fost rânduit 
evanghelist şi făcea călătorii de evanghelizare 
în regiunile Pskov, Velikie Luki şi Novgorod. 

În martie 1922 a participat la congresul 
Uniunii Baptiste de Nord, la Petrograd. 

Nu voi greşi, dacă voi spune că tata a fost 
un om al credinţei. Încrederea lui în Dumnezeu 
a pus în inima mea o temelie trainică a credinţei.

Omelicev I. N.
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Noi locuiam la Leningrad. În 1938 toate casele de rugăciune au fost închise, slujitorii au fost ares-
taţi. Aştepta arestarea şi tatăl meu. Şi au venit după el la 14 octombrie 1938. Noi, copiii, dormeam când 
zornăi insistent soneria în apartamentul nostru. Lucrătorii NKVD-ului i-au prezentat tatei mandatul de 
arestare şi au început să facă percheziţie. Înainte de a ieşi din casă, tata s-a rugat pentru ultima dată 
împreună cu familia. El a spus cam în felul următor: «Doamne, eu îmi iubesc foarte mult copiii şi soţia. 
Îmi este scump căminul familiei. Dar cel mai mult în astă lume Te iubesc pe Tine, de aceea am ales 
calea îngustă şi spinoasă. Ţie Îţi încredinţez familia cu toate cerinţele şi nevoile ei. Îngăduie-mi, Doam-
ne, să cred că Tu Îţi asumi toată răspunderea pentru copiii mei, pentru toată familia mea. Ştiu, Stăpâne 
Doamne, că întotdeauna eşti credincios făgăduinţelor Tale. Şi, când se vor sfârşi pribegiile mele şi mă 
voi înfăţişa înaintea tronului Tău, ca să-Ţi dau slavă, voi vedea acolo şi familia mea. Binecuvântat fie 
Numele Tău în această despărţire!».

«Corbul negru» stătea vizavi de geamul casei noastre şi noi am putut vedea bine cum tata, sub paza 
soldaţilor NKVD, apropiindu-se de automobil cu o mică desagă în spate, privi în direcţia noastră. Uşa 

se închise şi automobilul l-a dus pentru totdeauna.
Peste un an după arestarea tatei (în 1939) am 

mers la şcoală în clasa întâi. Îmi amintesc, învăţă-
toarea m-a scos în faţa clasei şi a spus: «Copii, ve-
deţi acest băieţel? El este fiul unui duşman al po-
porului. Să nu vă jucaţi cu el». (Tatăl meu fusese 
condamnat la cinci ani privaţiune de libertate pe 
baza articolului 58 al CP al RSFSR, iar articolul 
acesta se referea la infracţiuni de ordin politic.) Eu 
tăceam. Când am venit acasă i-am povestit totul 
mamei şi am întrebat-o: «De ce tăticul e numit 
duşman al poporului?» Ea m-a mângâiat: «Fecio-
raşule, hai să îngenunchem şi să-L preamărim pe 
Dumnezeu că tatăl tău a fost învrednicit să meargă 
la închisoare. De Isus Hristos oamenii şi-au bătut 
joc şi mai mult. Rabdă, dragul meu». 

La 14 octombrie 1938 tata a fost condamnat la 5 ani de lagăre ca «membru al organizaţiei baptiste 
contrarevoluţionare fasciste». A fost trimis sub escortă în oraşul Tavda, reg. Sverdlovsk. Lagărul de acolo 
există până în prezent. În 1940, la vârsta de 48 de ani, în lagărul de la Tavda, el a trecut în veşnicie îm-
părtăşind soarta multor întemniţaţi din acei ani. Ultima lui scrisoare a fost scurtă: «Draga mea, dacă vei 
auzi că am murit, să nu crezi, căci cel credincios nu moare, ci trece din moarte la viaţă». A scris această 
scrisoare cu vreo oră-două înainte de trecerea în veşnicie. Mama mea a rămas văduvă la 38 de ani cu 
patru copii mici, fără mijloace de existenţă. Dar a suportat fără cârtire toate necazurile vieţii.

În 1941, în timpul blocadei Leningradului, familia noastră a fost ocolită de primejdia morţii prin înfo-
metare nu pentru că am avut rezerve mari. Tata nu ne-a lăsat moştenire materială. Secretul e altul. El ne-a 
lăsat ca moştenire credinţa şi încrederea în Dumnezeu. Astăzi noi suntem cei mai bogaţi din lume, fiindcă 
Îl credem pe Dumnezeul cel viu şi adevărat. Dacă tata ne-ar fi lăsat ca moştenire o mare avere, mulţi bani, 
atunci familia noastră ar fi avut aceeaşi soartă ca mulţi alţii care au murit de foame în timpul blocadei. Însă 
Dumnezeu este credincios Cuvântului Său. Am trăit ocrotiţi de grija deosebită a Domnului“.

În dosarul penal al lui Ivan Mihailovici, în unul din procesele-verbale ale interogatoriilor anchetatorul 
a scris: „Încetaţi lupta împotriva anchetei!“ Într-adevăr, tot ceea ce suportau credincioşii în timpul anchetelor 

penale în anii ’30 era o luptă, care s-a înche-
iat cu biruinţa întemniţatului: „Nu şi-a recu-
noscut vina“ (extras din rechizitoriul emis de 
procuror în cauza lui Horev I. M.).

„Horev I. M. a decedat la 16 iulie 
1940 şi e înhumat la cimitirul din or. Tav-
da. Dată fiind vechimea evenimentului, locul 
exact al înmormântării nu s-a păstrat. Arhi-
va nu dispune de altă informaţie.“ 

(Certificat de la centrul de informaţii al Di-
recţiei Afacerilor Interne din reg. Sverdlovsk)

Copiii au fost fotografiaţi  
a doua zi după arestarea tatei

Un cimitir pentru deţinuţi
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SUPLIMENTUL 7

DE LA PRIVILEGII LEGISLATIVE — LA REPRESALII DE MASĂ

În anul 1917 L. Ghinzburg (tovarăşul de idei al lui Lenin) scria:
„Gândirea ferecată s-a smuls din lanţurile grele: prin toată ţara s-a rostogolit ceea ce, atrăgând 

spiritele şi încălzind inimile, a trezit conştiinţa de sine a poporului, i-a dat putere şi i-a insuflat curaj 
spre o luptă îndârjită şi hotărâtoare; s-a trezit ceea ce se defineşte printr-un singur cuvânt: «Libertate».

Oricât de scumpe le sunt fiecărui cetăţean şi alte libertăţi, totuşi, cea mai scumpă şi dorită este, bine-
înţeles, libertatea conştiinţei. Prin această libertate subînţelegem atât dreptul nelimitat al fiecărui cetăţean 
de a se călăuzi în toate chestiunile morale exclusiv de convingerile proprii, cât şi, indisolubil legată de 
acest drept, lipsa de orice constrângere (cu alte cuvinte, el nu poate fi obligat să comită acţiuni şi fapte 
interzise de conştiinţă, nici nu i se poate interzice a face ceea ce îi dictează conştiinţa).

După cum, fără aer, nu poate exista viaţă pe pământ, tot aşa, fără această libertate, care întruneşte 
libertatea gândirii şi libertatea convingerilor, nu poate avea loc o dezvoltare spirituală amplă a poporului.

Deşi acest adevăr e cunoscut din vremuri străvechi [...] totuşi abia acum putem, în fine, să ne lău-
dăm că posedăm această comoară din plin.

De ce viaţa socială devia de la calea dezvoltării nu numai în vremurile idolatriei, ci deviază şi acum, 
în timpul creştinismului; rătăceşte îndelung prin labirinturile întunecimii, înecându-se în prejudicii şi 
tradiţii; se înroşeşte adesea de şiroaie de sânge omenesc şi, apărând marele precepte ale lui Hristos, 
totodată torturează şi maltratează oameni în Numele lui Hristos? Cauza acestui fenomen deplorabil este 
că libertatea conştiinţei şi gândul religios indisolubil legat de ea, atât în vremurile idolatriei, cât şi în 
timpul creştinismului, se află sub influenţa politicii. Oamenii slabi, vrând-nevrând, sunt nevoiţi să-şi 
supună conştiinţa şi convingerile opiniilor şi intereselor claselor de stat; iar cei puternici, care îşi apără 
ferm convingerile, pier în flăcările rugurilor, pe eşafoade şi în spânzurători, putrezesc în temniţe, în 
cavouri şi în celule de închisori, dar nu se lasă înfrânţi. În toate aceste prigoane guvernul şi clerul merg 
mână în mână când au nevoie să înăbuşe scânteile Dumnezeieşti ce izbucnesc în sufletele omeneşti. 
O fac de frică, ca nu cumva să aibă de suferit interesele lor.

S-au rupt lanţurile seculare, au fost aruncate fiarele grele ce încătuşau sufletele, deasupra ţării în-
noite flutură cu mândrie drapelul libertăţii.

Acum, când a venit timpul să dăm socoteală de dorinţele şi năzuinţele noastre, trebuie să ţinem 
minte că unul din principiile de bază, pe care se va zidi viaţa abia apărută a Rusiei înnoite, trebuie să 
fie libertatea autentică. Iar prima cerinţă a acestei libertăţi trebuie să fie libertatea religioasă. Noi am 
văzut câte au avut de pătimit cei care refuzau să accepte ordinele şi dispoziţiile puterii şi ale clerului 
în chestiunile credinţei; am văzut că toate constrângerile şi limitările... i-au silit pe eterodocşi să facă 
zid în jurul religiei şi convingerilor lor; şi noi înţelegem că în o republică liberă, precum e Rusia, toţi 
cetăţenii trebuie să fie egali, indiferent de religie şi de naţionalitate. Şi dacă toate religiile vor fi egale, 
atunci niciuna nu va avea drept de preferinţă faţă de alta şi, în felul acesta, problema religiei de stat, 
a religiei dominante decade de la sine (p. 40-41).

Separarea bisericii de stat impune o stare a lucrurilor când biserica nu numai că e lipsită complet 
de caracterul dominant, statal şi când statul nu-i recunoaşte niciun drept social, niciun privilegiu faţă 

7.1. Extras din articolul „Libertatea conştiinţei şi persecuţiile religioase!“, L. Ghinzburg
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de alte confesiuni, ci şi când statul refuză, în genere, să acorde măcar cât de cât vreun ajutor mate-
rial sau orice alt ajutor riturilor religioase şi slujitorilor ei, recunoscând legale toate religiile, întoc-
mai cum şi lipsa oricărei religii: conştiinţa nu trebuie forţată, ea trebuie să fie liberă! Vrei — crede! 
Nu vrei — nu crede! Numai trăieşte cinstit, după dreptate, după conştiinţă!

Orice comunitate religioasă trebuie să fie una din numeroasele asociaţii, permise în ţară, de care 
guvernului nu trebuie să-i pese, precum nici lor nu trebuie să le pese deloc de guvern. Atunci unora le 
va dispărea sentimentul trufaş de superioritate a religiei lor, iar altora — simţământul amar şi de ofensă 
pentru umilirea religiei lor. Şi atunci se va instaura dragostea frăţească şi echitatea între oameni, va sosi 
timpul la care visa şi Moise, şi Hristos: conştiinţa umană, nestrâmtorată de nimeni, liberă şi neîntinată, 
va dicta de la sine condiţiile unei vieţi libere.

Mai sunt şi alte condiţii de care depinde viaţa cetăţenilor ruşi, viaţa deplină, neizolată şi nestrâm-
torată de nimic. Atare condiţii sunt: libertatea presei, libertatea cuvântului, libertatea întrunirilor şi 
a asocierii, libertatea fiecărui individ aparte apărându-i-se dreptul de a-şi mărturisi curajos şi fără frică 
opiniile şi convingerile religioase şi politice.  

S-a sfârşit perioada întunericului beznă, când prin toată biata noastră ţară vlăguită şi oropsită se 
auzea numai strigătul ameninţător al guvernului: «Să nu îndrăznească nimeni să aibă o opinie deose-
bită!» Iar dacă şi cuteza cineva să-şi expună în scris sau oral opiniile proprii [...] atunci plătea scump 
pentru îndrăzneala sa... Câte mii de oameni au fost omorâţi pentru că au vrut să trăiască aşa cum le 
dicta conştiinţa şi încercau să creeze o astfel de viaţă şi pentru poporul rus! Pentru binele lui, ei şi-au 
sacrificat propria viaţă, propria bunăstare şi fericire.

Aşadar: Conştiinţa trebuie să fie liberă!“
(L. Chinzburg, „Libertatea conştiinţei şi persecuţiile religioase!“ M., 1917. Editura „Набат“)

Iată care erau lozincile şi promisiunile noii puteri în anul 1917. Şi, în anii ’20, o mare parte din cre-
dincioşi au căzut în ispită fiind ademeniţi de aceste lozinci ale Puterii sovietice despre libertate, egalita-
te şi fraternitate. „E proclamată libertatea religioasă deplină!“, — a declarat solemn V. G. Pavlov în anul 
1923. În Declaraţia Uniunii Baptiste din Extremul Orient era scris: 

„Ţara Sovietică Socialistă [...] apropiindu-se de idealul evanghelic, are drept scop ega-
litatea şi fraternitatea generală, eliberarea lumii de asuprire şi nedreptăţi. [...]

Noi, baptiştii ruşi [...] nutrim speranţa că, în marea URSS, scumpă inimii noastre, 
nu vom rămâne în urma fraţilor noştri după credinţă din Occident. [...] Ba şi părerea 
noastră cu privire la revoluţia socială şi la puterea muncitorilor ne permite să sperăm la 
realizarea visului nostru scump, fie şi cu trecerea timpului şi măcar în parte. [...]

Rezoluţia adoptată de congresul regional al baptiştilor, care a avut loc în or. Habarovsk 
la 15-19 iunie 1925, exprimă opinia tuturor baptiştilor din Extremul Orient“.

(Preşedintele Uniunii Baptiste din EO — Iak. Vins; Secretarul Uniunii — G. Şipkov)

La 8 august 1929 a intrat în vigoare Hotărârea CECR şi a CCP „Despre asociaţiile religioase“, în acelaşi 
an a încetat editarea revistelor „Hristianin“, „Baptist“, au încetat cursurile biblice, activitatea de editură, au 
fost închise pretutindeni mii de case de rugăciune. 

În anul 1965 Consiliul Bisericilor CEB a expediat un memoriu către Comisia Constituţională cu rugă-
mintea de a anula Hotărârea „Despre asociaţiile religioase“:

„Pentru realizarea planului de luptă pe cale fizico-administrativă, în scopul nimicirii re-
ligiei şi a bisericii, la 8 aprilie 1929 a fost adoptată o Hotărâre [...] care trebuia să reducă 
la zero libertatea credinţei. [...] Această hotărâre i-a lipsit pe cetăţeni de posibilitatea de 
a beneficia de dreptul la libertatea conştiinţei [...] şi a legiferat traducerea în viaţă a progra-
mului represiunilor de masă. Drept consecinţă, a fost moartea a mii de credincioşi. Mureau 
cu miile în lagăre şi închisori. Zadarnic îi aşteptau copiii, soţiile, rudele. Ei nu vor mai afla 
niciodată unde zac osemintele lor. Numai Dumnezeu ştie locul mormintelor comune, în care 
au fost aruncaţi cu grămada creştinii.

Putem oare afirma că toate aceste coşmaruri au rămas în trecut? Nu! Crimele încă n-au 
încetat! Ele mai continuă. Şi iată o dovadă convingătoare: acum, când citiţi această scrisoare, 
chiar în timpul acesta, sute de credincioşi sunt lipsiţi, în mod ilegal, de libertate, zac în închi-
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sori, în lagăre şi exiluri; unor părinţi credincioşi li s-au luat copiii [...] adunările credincioşilor 
sunt adesea împrăştiate de miliţieni şi drujinari (voluntari), iar casele sunt confiscate. [...]

Viitoarea prosperitate a sute de milioane de oameni e în mâinile Dvs. Noua Constituţie 
trebuie să confirme: va păşi guvernul ţării noastre pe calea libertăţii, a egalităţii şi a fraterni-
tăţii în ceea ce priveşte atitudinea sa faţă de credincioşi şi de biserică sau va urma, ca şi mai 
înainte, calea abuzului şi a violenţei, care va duce nu la prosperitate, ci la pedeapsa Domnului, 
ce se va revărsa asupra întregului popor. [...]“

14 aprilie 1965 (Gh. K. Kriucikov, „Marea trezire a secolului XX“, 2011, pp. 420-425).

Abia în anul 1990, după 60 de ani (!) de existenţă, a fost recunoscut pentru prima dată caracterul 
criminal al Hotărârii din anul 1929 „Despre asociaţiile religioase“. Ziaristul D. Radâşevski scria: 

„Pogromul legiferat (al tuturor religiilor), care a adus Rusiei mai mulţi martiri decât cele 
nouă veacuri ale istoriei creştine, a început în anul 1929 — odată cu adoptarea Hotărârii 
«Despre asociaţiile religioase», care a rupt-o cu decretul lui Lenin...“

(D. Radâşevski. „Изгнанные за веру“ [„Prigoniţi pentru credinţă“],  
în ziarul „Московские новости“ [„Noutăţile Moscovei“], 1990, nr. 18, p. 16).

7.2. Decretul „Despre scutirea de serviciul militar general obligatoriu  
din motive religioase“

1. Persoanelor care, din cauza convingerilor religioase, nu pot face serviciul militar, să li se 
ofere dreptul, în baza deciziei Judecătoriei Populare, să-l substituie cu serviciul sanitar în spitalele 
militare de boli infecţioase ori cu altă muncă social-utilă corespunzătoare la alegerea recrutului, pe 
care s-o execute un termen egal cu termenul stabilit al recrutării semenilor.

2. Pentru a adopta o hotărâre de substituire a serviciului militar obligatoriu cu altă obligaţie 
civilă, Judecătoria Populară cere expertiza „Consiliului Unit al Comunităţilor şi Grupurilor Reli-
gioase“ de la Moscova, în fiecare caz aparte. Expertiza trebuie să se extindă atât asupra faptului 
că convingerea religioasă vizată exclude participarea la serviciul militar, cât şi asupra faptului că 
persoana vizată acţionează sincer şi conştiincios.

3. Ca derogare, Consiliul Unit al Comunităţilor şi Grupurilor Religioase, conform hotărârii 
unanime, are dreptul de a face demersuri deosebite către Prezidiul Comitetului Executiv Central 
al Sovietelor din Rusia cu privire la eliberarea totală de serviciul militar, fără vreo substituire a lui 
cu altă obligaţie civilă, dacă poate fi dovedită în mod cert inadmisibilitatea unei atare substituiri 
din punctul de vedere nu numai al convingerii religioase în general, ci şi al literaturii sectante, 
precum şi al vieţii individuale a persoanei respective.

Notă: Intentarea şi instruirea procesului cu privire la eliberarea unei persoane de serviciul 
militar se oferă atât celui chemat sub arme, cât şi „Consiliului Unit al Comunităţilor şi Grupurilor 
Religioase“, totodată Consiliului i se oferă dreptul de a face demersuri privind judecarea cauzei de 
către Judecătoria Populară de la Moscova. 

Preşedintele Consiliului Comisarilor Poporului   — V. Ulianov (Lenin)
Comisarul Poporului pentru Justiţie   — Kurski
Şeful cancelariei Consiliului Comisarilor Poporului — V. Bonci-Bruevici
Secretar       — L. Fotieva

4 ianuarie 1919
(ASFR, fond 1235, inv. 55, dos. 2, f. 94-96)
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7.3. Circulară privind aplicarea decretului din 4 ianuarie 1919 „Despre persoanele care se eschi-
vează de la serviciul militar general obligatoriu, invocând aşa-numitele convingeri religioase“

La aplicarea prevederilor decretului din 4 ianuarie 1919 s-au depistat abuzuri din partea unor 
profitori, care se eschivează de la serviciul militar general obligatoriu în rândurile Armatei Roşii şi 
în aşezămintele ce o deservesc şi care caută să inducă în eroare judecătoriile populare şi tribuna-
lele revoluţionare şi, în felul acesta, să folosească acest decret doar ca o metodă comodă, formală, 
oferită de Republica Sovietică, de a se eschiva, sub drapelul religiei, de obligaţiile civile generale.

Centralizarea comisiei de expertiză la Moscova, prin Consiliul Unit al Comunităţilor şi Grupurilor 
Religioase, a creat multe incomodităţi: atât din cauza tărăgănării birocratice (de ea se folosesc uneori, 
artificial, profitorii), ce are loc în urma extinderii din ce în ce mai mult a teritoriului RSFSR, cât 
şi din cauza nedorinţei unor curente religioase şi a unor reprezentanţi ai lor de a reclama expertiza 
anume de la Consiliul Unit al comunităţilor şi grupurilor religioase de la Moscova. Din aceste motive 
Comisariatul Poporului pentru Justiţie dispune să se ia drept călăuzire următoarele indicaţii:

1. Persoana care doreşte să beneficieze de aplicarea prevederilor decretului din 4 ianu-
arie 1919 e datoare să depună la Judecătoria Populară cerere de aplicare a decretului faţă 
de ea nu mai târziu de termenul de prezentare a semenilor săi la cercul* de recrutare.

Notă: Persoanele, cărora li s-a amânat încorporarea din alte motive (boală, concediu etc.) nu pot 
fi examinate ca persoane cu privire la care poate fi aplicat decretul despre scutirea de serviciul 
militar general obligatoriu din motive religioase. 

2. Odată cu depunerea cererii la tribunalul militar solicitanţilor li se eliberează o ade-
verinţă de la cancelaria Judecătoriei Populare în care se indică ziua depunerii cererii şi 
ziua judecăţii. Termenul de judecată trebuie fixat nu mai târziu de două săptămâni de 
la data depunerii cererii de acţionare în judecată. Această adeverinţă serveşte numai ca 
dovadă că persoana dată trebuie să se prezinte la dezbaterea judiciară în ziua fixată de 
judecătorie şi indicată în adeverinţă.

Tot soiul de expertize, adeverinţe, certificate, eliberate uneori de aşa-numitele consilii unite ori 
de alte grupuri religioase, de persoane sau de organizaţii particulare (care le convin de minune pe-
tiţionarilor) nu pot avea, în niciun caz, vreo însemnătate sau putere oficială, în afară de menirea lor 
directă de a servi drept material judiciar, care trebuie supus cercetării şi deliberării judecătoreşti.

3. În cazul când, către termenul prezentării la cercul de recrutare, n-a fost emisă 
hotărârea Judecătoriei Populare privind eliberarea de serviciul militar general obligatoriu, 
cel ce se eschivează e obligat să prezinte, la cererea autorităţilor respective, adeverinţa 
Judecătoriei Populare menţionată în par. 2. Dacă n-o prezintă, este declarat persoană ce 
se eschivează de la respectarea decretului şi trebuie considerat dezertor.

4. Judecătoriile Populare, în caz de necesitate, au dreptul să invite, la aprecierea lor, 
în calitate de experţi, atât reprezentanţi ai Consiliului Unit de la Moscova al grupurilor 
şi comunităţilor religioase, cât şi reprezentanţi ai altor curente religioase, care ar putea 
explica judecăţii o împrejurare sau alta, ce are însemnătate în cauză. Judecătoriile Po-
pulare nu sunt strâmtorate în dreptul lor de a se adresa, în afara unui sau altui expert, 
către organizaţii sovietice şi persoane destul de competente în problema dată.

COMISARUL POPORULUI pentru JUSTIŢIE — Kurski
Şeful Secţiei a VIII-a    — P. Krasikov
Secretarul Cancelariei Generale a CECR   (semnătura)

(Publicat în ziarul „Известия“ VŢIK, nr. 172 din 6 august 1920)

* Cerc de recrutare — instituţie militară, ale cărei funcţii erau recrutarea şi încorporarea celor supuşi 
serviciului militar. În prezent — „comisariat militar“. 
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7.5. Scrisoarea lui V. Bonci-Bruevici către preşedintele CECR, tov-lui KALININ

7.4. Extras din scrisoarea lui N. N. Iakovlev adresată lui P. V. Pavlov 
(Peski, gub. Voronej, 29.08.1920)

Scumpe Pavel Vasilievici!

La Dumneavoastră la Consiliul Unit a sosit o cerere de la un frate din Kalaci gub. Voronej, 
semnată de mine. În ea este descris următorul caz: la Kalaci au fost arestaţi fraţii din patru comu-
nităţi: o parte sunt baptişti şi trei fraţi sunt creştini evanghelici, în total — 200 persoane. A venit 
Tribunalul diviziei a 40-a şi 100 de fraţi dintre ei au fost condamnaţi; probabil, fiecare al treilea, 
a fost condamnat la împuşcare — 34 persoane au fost împuşcate: într-o noapte mai întâi 20 de 
persoane, iar în noaptea următoare 14 persoane. Fraţii se rugau înainte de execuţie, care a avut 
loc lângă mormintele lor; unii, numai răniţi, în agonie, au fost aruncaţi în mormânt şi îngropaţi 
în pripă de vii. Un frate stătea alături de ceilalţi pe marginea mormântului şi, pe când se ruga, 
o mână puternică l-a împins spre soldaţii ce împuşcau. Ei nu l-au observat în momentul acela, 
a fost o orbire şi el a reuşit să plece pe la spatele lor. Ca martor ocular, el poate confirma perso-
nal aceste lucruri. Fraţii omorâţi erau căsătoriţi, aveau copii, care acum sunt copleşiţi de durere, 
iar 66 de fraţi se află la închisoarea de la Kalaci, alţi 100 de fraţi au fost trimişi la închisoarea 
din Voronej. Ce-i aşteaptă pe aceşti 166 de fraţi — nu se ştie. Ei toţi depuseseră cerere la Ju-
decătoria Populară privind refuzul serviciului militar din motive religioase. Preotul din localitate 
a rămas satisfăcut de cele întâmplate, şi-a făcut cruce că, în sfârşit, au început să lichideze erezia.

Vă rog, când veţi primi cererile lor, faceţi tot ce vă stă în puteri, ca să-i salvaţi pe cei arestaţi, 
ei aveau şi adeverinţe de la Judecătorie, dar nici ele n-au fost luate în seamă.

(ASFR, fond 1235, inv. 55, dos. 2, f. 93)

PERSONAL
Am primit o comunicare cu privire la împuşcarea a 34 de persoane dintre sectanţii creştini 

evanghelici şi baptişti. Au fost împuşcaţi în or. Kalaci, gub. Voronej de către Tribunalul militar 
al diviziei a 40-a la sfârşitul lunii august a.c., deşi ei depuseseră cerere la Judecătoria Populară, 
precum că, în baza decretului din 4 ianuarie 1919, conform convingerilor religioase, nu pot sati-
sface serviciul militar.

Este extrem de necesar a se verifica urgent această informaţie şi a da o atenţie deosebită încăl-
cării flagrante a decretului din 4 ianuarie 1919. Detaliile descrise ale execuţiei acestor 34 de per-
soane sunt atât de înspăimântătoare, încât, involuntar, îţi atrag atenţia prin o desconsiderare totală 
a vieţii omului în ultimele lui clipe tragice. Majoritatea celor executaţi erau căsătoriţi şi familiile 
lor sunt acum în o situaţie foarte dificilă.

În afară de aceasta, tot aici se comunică şi că 66 de persoane se află la închisoarea de la Ka-
laci, iar 100 sunt trimise la cea din Voronej, din aceleaşi motive.

E necesar să se cerceteze totul în mod urgent — Vlad. Bonci-Bruevici.

Р.S. Nu e oare acesta rezultatul lămuririi Decretului din 4 ianuarie 1919 de către secţ. VIII-a 
a Comisariatului pentru Justiţie?

Moscova, Kremlin 26.10.1920, nr. 9488
(ASFR, fond 1235, inv. 55, dos. 2, f. 92)
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or. Omsk [până la 5 februarie 1921]
Subsemnatul, Vlas Pohodiuk (29 ani), la 3 februarie am fost condamnat de către Tribunalul mi-

litar revoluţionar din Siberia la împuşcare doar pentru că sunt adept al baptismului şi că am tradus 
în viaţă principiul slujirii unicului Dumnezeu şi, din motive de credinţă, am refuzat să fac serviciul 
în armată şi să port arma. În numele dragostei de oameni şi al echităţii cer să nu se admită execuţia 
şi să mi se ofere posibilitatea de a-mi continua viaţa conform credinţei mele.

Vlas Pohodiuk (ASRN, fond 1146, inv. 1, dos. 25, f. 6-10)

or. Omsk 3 februarie 1921
La 3 februarie, ora două şi treizeci de minute, Secţia I-a a TMR din Siberia a condamnat 

la împuşcare ostaşul Armatei Roşii din regimentul de rezervă nr. 33 Pohodiuk Vlas, 29 de ani, 
ţăran, din cauza demoralizării rândurilor Armatei Roşii prin agitaţia ostilă puterii sovietice, con-
siderând-o o ţară de „tâlhari şi ucigaşi“, din cauza refuzului de a executa ordinul şi din cauza 
că ostaşul se sustrage obligaţiilor de muncă sub pretextul convingerilor religioase; crima a fost 
comisă în luna ianuarie anul curent. Nr. 349*.

Preşedintele secţiei TMR din Siberia, Lurie. 
Conform cu originalul — secretarul Sorokin

(ASRN, fond 1146, inv. 1, dos. 25, f. 3. Copie dactilografiată şi autentificată a telegramei)

or. Omsk 5 februarie 1921
Tribunalul militar revoluţionar din Siberia, examinând în şedinţă preliminară la data curentă copia 

sentinţei secţiei I-a a Tribunalului militar revoluţionar din Siberia din 3 februarie 1921 în cauza lui 
Pohodiuk Vlas, a decis: executarea sentinţei sus-menţionate să nu fie suspendată.

Preşedintele Tribunalului militar revoluţionar din Siberia  [semnătura lipseşte]
Secretar superior  [semnătura lipseşte]

(ASRN, fond 1146, inv. 1, dos. 25, f. 12)

7.6. Solicitare de graţiere a baptistului V. Pohodiuk, condamnat la pedeapsa capitală (împuşcare), 
 adresată lui V. I. Lenin, februarie 1921

7.7. Telegrama secţiei I-a a TMR din Siberia, preşedintelui TMR al Republicii 
privind emiterea sentinţei de moarte lui V. Pohodiuk

7.8. Adresă a TMR din Siberia către secţia I-a a TMR din Siberia privind cauza lui V. Pohodiuk
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7.9. Petiţia lui A. P. Petrov, adresată lui V. I. Lenin, privind punerea în libertate a lui I. S. Prohanov 
şi a participanţilor la congresul tineretului din or. Tver (31 mai 1921) 

 Răspunsul lui V. I. Lenin la această petiţie

A fost transmisă „tov. Vladimir Ilici Lenin personal“.
31 mai 1921, Nr. 2806

Preşedintelui Consiliului Comisarilor Poporului din RSFSR, tov. LENIN

de la cetăţeanul Aleksei Petrovici Petrov, domiciliat în SUA  
temporar se află în satul Precisto-Kamenka, gub. Tver

PETIŢIE

Domiciliind în Statele Unite ale Americii de Nord din anul 1908, am fost împuternicit de o sută 
de familii de comunişti creştini, care constau din creştini Evanghelici şi Baptişti, să vin în Rusia 
cu scopul de a obţine, prin demersuri, alocaţii şi loturi de pământ pentru migrarea lor în Rusia şi 
organizarea unei comune creştine. Asupra acestei probleme trebuia să-mi dea unele sfaturi şi indi-
caţii cetăţeanul Ivan Stepanovici Prohanov, care e renumit în America şi în genere peste hotare în 
comunităţile religioase ale tuturor curentelor ca un activist spiritual de vază al mişcării evanghelice 
din Rusia, deţinând postul de preşedinte al Uniunii Creştinilor Evanghelici din Rusia şi al Uniunii 
Tineretului Creştin din Rusia.

Însă, venind în Rusia, am aflat că cet. I. S. Prohanov, ca rezultat al arestării întregului congres 
al VI-lea al Uniunii Tineretului Creştin din Rusia, care a avut loc la 5 mai a.c., în timpul de faţă se 
află, împreună cu alţi unsprezece participanţi la Congres, în Lagărul de muncă silnică din or. Tver. 
Acest fapt mi-a produs o mare durere, cu atât mai mult că am sosit dintr-o ţară, în care, în tot 
timpul aflării mele acolo, n-am auzit niciodată de vreo constrângere a întrunirilor, a congreselor 
religioase sau a organizaţiilor respective. Sunt absolut convins că vestea despre arestarea întregului 
congres al Uniunii Tineretului Creştin şi a activistului religios I. S. Prohanov, dacă se va strecu-
ra peste hotare, va produce în cercurile religioase din toate ţările lumii o rezonanţă zguduitoare.

Faptul este cu mult mai trist dacă luăm în consideraţie că constituţia Republicii Sovietice 
(art. 13) le oferă tuturor cetăţenilor o libertate deplină a propagandei religioase şi antireligioase. Pe 
de altă parte, ştiu precis că cetăţeanului I. S. Prohanov şi Uniunii Creştinilor Evanghelici, precum 
şi Uniunii Tineretului Creştin le este străină politica şi activitatea lor se concentrează exclusiv în 
sfera problemelor religioase.

În baza celor expuse, aş ruga să se reexamineze cauza cet. I. S. Prohanov, precum şi cauzele ce-
lor 11 participanţi la Congresul Tineretului Creştin din Rusia, închişi în lagărul de concentrare de la 
Tver, şi să fie eliberaţi pe cât e posibil mai curând, ca să pot comunica această veste îmbucurătoare 
confraţilor mei, comuniştilor creştini, precum şi tuturor Creştinilor Evanghelici şi Baptiştilor din 
America, a căror mare majoritate, ce numără milioane, ţine de clasa proletariatului muncitor, căruia 
îi aparţin şi eu, cel care scrie aceste rânduri cu speranţa deplină că rugămintea mea va fi satisfăcută.

A. P. Petrov — semnătura
(ASR ISP, fond 2, inv. 1, dos. nr. 19054, f. 1-4)

CONSILIUL COMISARILOR   cet-lui Aleksei Petrovici PETROV
        POPORULUI   
          Petrograd
 Ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră, primită de tov. Lenin la 31 mai, vă aduc la cu-

noştinţă că arestarea lui I. S. P. PROHANOV şi a altor persoane se explică prin activitatea lor con-
trarevoluţionară şi nu este o consecinţă a apartenenţei lor la Uniunea tineretului creştin din Rusia. 

ŞEFUL CANCELARIEI CCP  
(ASR ISP, fond 5, inv. nr. 1, dos. nr. 209, fila 1)
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7.10. Hotărârile şi rezoluţiile Congresului I panrus  
al asociaţiilor agricole şi de producţie ale sectanţilor, 29 martie 1921

Tovarăşului Vladimir Ilici Lenin

Se expediază de asemenea tovarăşilor:  M. I. Kalinin
 I. A. Teodorovici
 A. A. Viţenko
 A. V. Lunacearski
 F. E. Dzerjinski
 N. I. Muralov
 V. D. Bonci-Bruevici

Consiliul CONGRESULUI I PANRUS AL ASOCIAŢIILOR (COLECTIVELOR) AGRICOLE 
ŞI DE PRODUCŢIE ALE SECTANŢILOR Vă expediază hotărârile şi rezoluţiile lui pentru a lua 
cunoştinţă în prealabil de spiritul general şi orientarea lui.

Notele explicative necesare ulterioare şi comunicările vă vor fi expediate suplimentar de către 
Conducerea Consiliului Congresului.

Consiliul Congresului speră că Guvernul Sovietic în persoana Dumneavoastră se va arăta în-
ţelegător faţă de vocea Congresului, ca voce a milioanelor de sectanţi muncitori din Rusia şi va 
satisface toate doleanţele noastre exprimate în hotărârile congresului

Preşedinte:   V. Certkov
Membri:   Vas. Zagorski
   Serghei Bulâghin
29 martie 1921, nr. 43

APEL

al Congresului I panrus al asociaţiilor agricole şi de producţie  
ale sectanţilor către popoarele din toată lumea

Noi, participanţii la Congresul panrus, reprezentanţi ai sectanţilor, fiind parte integrantă a po-
porului muncitor din Rusia, mărturisim în faţa întregii omeniri că ne sunt sfâşiate inimile de du-
rere şi suferim profund în sufletele noastre văzând această vrăjmăşie şi violenţele de care e plină 
viaţa actuală a oamenilor.

Ne exprimăm dorinţa fierbinte ca toţi oamenii care cred în violenţă să-şi dea seama cât mai 
curând de toată grozăvia nesfârşitelor vărsări de sânge pe pământ şi să păşească cât mai curând 
pe calea unei vieţuiri frăţeşti paşnice, cu adevărat bune, ceea ce doresc cu înflăcărare inimile şi 
sufletele sfâşiate de duşmănie şi de ură ale tuturor popoarelor.

Ne exprimăm adânca încredere că omenirea nu va vedea o viaţă nouă, mai bună şi în zadar 
va tinde să se elibereze de suferinţele şi nenorocirile care s-au abătut asupra ei atâta timp cât oa-
menii nu-şi vor întoarce inimile spre Dumnezeu şi nu vor păşi pe calea iubirii după cuvântul lui 
Hristos: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi 
se vor da pe deasupra“.

Noi, participanţii la Congres, considerăm că un pas practic imediat în direcţia indicată ar fi 
anularea serviciului militar şi a prestaţiei în muncă şi că eliberarea omenirii de orice proprietate în 
spiritul iubirii şi al unităţii ar fi o apropiere reală de o viaţă nouă, mai bună, frăţească.

Noi, participanţii la Congresul I panrus al asociaţiilor agricole ale sectanţilor, trimitem salutul 
nostru frăţesc tuturor popoarelor de pe pământ, dorind să se instaureze cât mai curând pacea şi 
unitatea întregii omeniri într-o mare familie unică, frăţească, mondială.

Congresul roagă Guvernul Sovietic să difuzeze apelul dat prin radio către toate popoarele lumii.

(ASFR, fond 130, inv. 5, dos. 92 f. 180-202)
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7.11. Anexă la documentele Congresului I panrus al asociaţiilor agricole şi de producţie  
ale sectanţilor către popoarele din toată lumea:

În problema libertăţii conştiinţei şi a cultelor Congresul atrage atenţia Puterii Sovietice asupra faptului 
că libertatea conştiinţei şi a cultelor include nu numai libertatea convingerilor religioase şi a credinţei 
omului, ci şi libertatea de a-şi mărturisi credinţa, adică realizarea practică a faptelor corespunzătoare, care 
decurg din aceste convingeri religioase sau din ceea ce îi dictează conştiinţa. (Adoptat în unanimitate.)

Date fiind numeroase informaţii despre persoanele împuşcate pentru refuzul de a face serviciul militar 
şi pentru nedorinţa de a vărsa sânge frăţesc din motive de conştiinţă şi pe baza convingerilor religioase 
(persoane ce aparţin, în marea majoritate, curentelor sectante), CONGRESUL I PANRUS AL ASOCIA-
ŢIILOR AGRICOLE ŞI DE PRODUCŢIE ALE SECTANŢILOR îşi exprimă protestul împotriva acestor 
împuşcări şi se pronunţă pentru anularea imediată a pedepsei capitale, ca fiind un fenomen ruşinos şi 
nedemn în societatea umană.

În virtutea hotărârii Consiliului Comisarilor Poporului din 14 decembrie 1920, persoanele înrolate deja 
în rândurile armatei, dar care nu pot, din cauza convingerilor religioase şi a conştiinţei, să-şi facă serviciul 
militar, sunt lipsite de dreptul de a fi scutite de el.

Reprezentanţii CONGRESULUI I PANRUS AL COLECTIVELOR AGRICOLE ŞI DE PRODUCŢIE 
ALE SECTANŢILOR mărturisesc că, drept consecinţă a acestei hotărâri, închisorile, lagărele de con-
centrare şi alte locuri de detenţie încep să se umple iarăşi cu mucenici pentru credinţă, care, din cauza 
convingerilor religioase şi a conştiinţei, nu doresc să mai participe la acţiunile militare. Ba au loc în 
Republică şi cazuri de împuşcare a acestor persoane.

Constatând astfel existenţa persecuţiilor, în Republica Sovietică, pentru convingerile religioase şi pen-
tru vieţuirea după îndemnurile conştiinţei, precum şi remarcând că majoritatea celor ce refuză să facă 
serviciul militar provin din mediul sectant, CONGRESUL I PANRUS AL ASOCIAŢIILOR AGRICOLE 
ŞI DE PRODUCŢIE ALE SECTANŢILOR nu poate trece sub tăcere aceste prigoane îndreptate împotriva 
celor ce refuză să facă serviciul militar. El vă atrage atenţia asupra necesităţii anulării imediate a tuturor 
dispoziţiilor Puterii Sovietice care conţin vreo restricţie oricât de mică a libertăţii conştiinţei şi a libertăţii 
cultelor în general, precum şi care conţin, în special, vreo restricţie pentru persoanele ce refuză să facă 
serviciul militar pe baza convingerilor religioase şi a îndemnului cugetului, INDIFERENT DE FAPTUL 
DACĂ SUNT SAU NU ÎNROLATE ÎN ARMATĂ.

În afară de aceasta, Congresul vă atrage atenţia asupra necesităţii eliberării imediate de sub arest şi 
amnistierii tuturor persoanelor supuse arestului sau oricăror altor pedepse pentru refuzul de a face servi-
ciul militar din motive religioase sau din îndemnul cugetului.

CONGRESUL I PANRUS AL ASOCIAŢIILOR (colectivelor) AGRICOLE ŞI DE PRODUCŢIE ALE 
SECTANŢILOR a hotărât unanim să se adreseze către Puterea Sovietică prin Consiliul Congresului cu 
demers de a-i elibera pe membrii uniunilor sectante, mobilizaţi în rândurile armatei şi la prestaţie în 
muncă, pentru a se întoarce în organizaţiile lor. 

Luând în consideraţie numeroasele arestări ale sectanţilor în legătură cu propovăduirea credinţei lor, 
de exemplu: arestarea întregului Congres bisericesc regional al creştinilor evanghelici, arestarea conducă-
torilor de vază ai Uniunii Creştine Studenţeşti, arestările din organizaţia religioasă Armata Salvării şi un 
şir de alte cazuri similare şi chiar cazuri de împuşcări pentru refuzul de a face serviciul militar din cauza 
convingerilor religioase, precum şi luând în consideraţie alte strâmtorări ale sectanţilor în sfera vieţii lor 
religioase (închiderea şi confiscarea caselor de rugăciune, interzicerea adunărilor religioase, a orfelinate-
lor şi taberelor sectante, confiscarea ştampilelor de la organizaţiile religioase, restricţiile în răspândirea 
literaturii religioase şi alte fapte similare), CONGRESUL I PANRUS AL COLECTIVELOR AGRICOLE 
ŞI DE PRODUCŢIE ALE SECTANŢILOR, deliberând problema din punctul de vedere al vieţii lăuntrice 
ideologice a comunităţilor şi comunelor sectante, precum şi audiind rapoartele din bisericile locale, măr-
turiseşte că toate faptele enumerate constituie o încălcare directă a libertăţii conştiinţei şi cultelor şi sunt 
o persecuţie evidentă împotriva părţii sectante a poporului muncitor rus. Congresul, apărând interesele 
multor milioane de sectanţi din Rusia, roagă Guvernul sovietic să înceteze imediat arestările, persecuţiile 
şi orice alte constrângeri ale sectanţilor în sfera manifestării credinţei lor şi a convingerilor conştiinţei, 
precum şi să fie puşi în libertate toţi cei arestaţi anterior din aceste motive.

Congresul împuterniceşte Consiliul Unit şi Consiliul Congresului să ducă toate tratativele necesare cu 
Puterea Sovietică în această problemă.
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7.12. Aviz privind hotărârile şi rezoluţiile Congresului I panrus al colectivelor agricole  
şi de producţie ale sectanţilor expediate la Consiliul Comisarilor Poporului

În ceea ce priveşte hotărârile şi rezoluţiile menţionate anterior, trebuie să recunoaştem:
1. Afirmaţiile şi referirile la împuşcările, arestările şi persecuţiile de masă nu sunt confirmate prin fapte 

şi sunt absolut neîntemeiate. În special, nu sunt veridice următoarele informaţii: arestarea congresului 
creştinilor evanghelici de la Perm (toţi sunt în libertate), arestarea conducătorilor de vază ai uniunii 
creştine studenţeşti (e arestat inginerul Marţinkovski, acuzat de activitate contrarevoluţionară) etc.

2. Referirea la faptul că prin hotărârea Consiliului Comisarilor Poporului din 14/12/’20 cei înrolaţi 
deja în rândurile armatei, dar care nu pot, pe baza convingerilor religioase sau a îndemnurilor 
conştiinţei, să facă serviciul militar, sunt privaţi de dreptul de a fi scutiţi de el (v. rezoluţia nr. 3) 
e o denaturare conştientă a hotărârii menţionate a CCP, în care e scris, în pct. 1: „persoanelor care 
nu pot, în baza convingerilor religioase, să facă serviciul militar, să li se ofere dreptul, conform 
hotărârii judecătoriei populare, de a li se substitui serviciul militar cu serviciul sanitar pe acelaşi 
termen, în special în spitalele militare infecţioase sau cu o altă muncă social-utilă la alegerea re-
crutului“. Conform pct. 4, „în cazuri excepţionale TRIBUNALULUI I SE OFERĂ DREPTUL DE 
A-L SCUTI ABSOLUT DE SERVICIUL MILITAR FĂRĂ A-L SUBSTITUI CU VREO ALTĂ 
PRESTAŢIE dacă la judecată va fi dovedită în mod special inadmisibilitatea acestei substituiri din 
punctul de vedere nu numai al convingerilor religioase în general, ci şi pe baza literaturii sectante 
şi, în primul rând, pe baza modului de viaţă al persoanei respective“ (decretul CCP din 14/12/’20, 
„Известия“, VŢIK, 21/12/’20, nr. 287).

3. Să li se propună participanţilor la Congres, în fiece caz aparte, să depună individual la organele re-
spective, cereri de amnistie sau plângeri privind acţiunile unor reprezentanţi sau organe ale puterii.

P. 7. „A se recunoaşte că nu există motive întemeiate pentru a schimba regimul existent de educaţie, con-
form căruia, în ceea ce priveşte instruirea copiilor sectanţilor în sfera religiei, este recunoscut dreptul instruirii 
particulare. (p. 9 al decretului CCP despre separarea bisericii de stat; Собрание Узаконений [Culegere de legi], 
1918, nr. 62, p. 685). Cât priveşte instruirea de cultură generală, ea este organizată şi condusă exclusiv de stat.

P. 8. A se recunoaşte că răspândirea literaturii sectante se admite numai conform dispoziţiilor genera-
le, totodată nu se admite, în nicio formă, utilizarea tipografiilor, a hârtiei şi a altor mijloace de producţie 
poligrafică, ele trebuie transmise imediat la organele şi instituţiile de stat respective.

Din cele indicate rezultă următoarea concluzie: considerând că
1. Congresul, probabil, a fost plănuit de organizatorii lui ca o demonstraţie politică antisovietică şi
2. convocând Congresul dat, activiştii consiliului unit al comunităţilor şi grupurilor religioase urmă-

reau un anumit scop: de a se consolida pe cale indirectă — adică prin instituirea unui Consiliu 
PERMANENT al Congresului,   
precum şi constatând că nu există niciun temei — nici de ordin politic general, nici economic — 
de a le atribui drepturi sau privilegii deosebite organizaţiilor religioase (după cum se recomandă 
asociaţiile sectante) în detrimentul întregii noastre politici bisericeşti, —

a se recunoaşte necesar:
să se organizeze o comisie, în a cărei componenţă să intre reprezentanţi ai Comisariatului Poporului 

pentru Justiţie, ai Comisiei Extraordinare de luptă împotriva contrarevoluţiei, a sabotajului şi a speculaţiei 
din întreaga Rusie, ai Comisariatului Poporului pentru Agricultură şi ai Inspecţiei Muncitoreşti-ţărăneşti 
pentru a elabora şi a prezenta la CCP propuneri cu privire la organizaţia asociaţiilor sectante în centru 
şi în provincii — (semnătura).

(ASFR, fond 130, inv. 5, dos. 92 f. 180-202)

Întrucât la Congres au ajuns informaţii despre persecuţiile începute din partea Puterii Sovietice împo-
triva Consiliului Unit al Comunităţilor şi Grupurilor Religioase, care este exponentul necesităţilor sectanţi-
lor în sfera apărării libertăţii de conştiinţă, Congresul consideră necesară continuarea activităţii Consiliului 
Unit fără piedici. CONGRESUL I PANRUS AL COLECTIVELOR AGRICOLE ŞI DE PRODUCŢIE ALE 
SECTANŢILOR însărcinează Consiliul Congresului, ales de el, să ducă toate tratativele în această problemă.

Reieşind din principiul libertăţii conştiinţei şi cultelor, în legătură cu organizarea şcolilor în mediul 
sectanţilor, Congresul constată necesitatea unei libertăţi de conştiinţă depline şi în sfera de educare şi 
instruire a copiilor sectanţilor. (Adoptat în unanimitate.)
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7.13. Apelul Comisariatului Poporului pentru Agricultură din RSFSR către sectanţi 
de a organiza comune agricole (5 octombrie, 1921)

Comisia pentru colonizarea sovhozurilor, a pământurilor 
libere şi a fostelor moşii de către sectanţi şi
de către adepţii curentului religios de rit vechi

Către sectanţi şi către adepţii curentului religios de rit vechi,  
care locuiesc în Rusia şi peste hotare

Revoluţia din Octombrie, făurită de mâinile muncitorilor uniţi cu ţărănimea, a dat o deplină posi-
bilitate tuturor oamenilor muncii să-şi aplice cunoştinţele şi să muncească la prelucrarea pământului. 
Ţăranii, strâmtoraţi multe veacuri de moşieri, şi-au lărgit considerabil loturile de pământ şi au început 
a desţeleni nu numai pământurile lor, ci şi pe cele care au trecut în proprietatea lor. Totuşi în ţara 
noastră vastă, cu o populaţie incomparabil de mică în raport cu teritoriul ei, s-au găsit multe pământuri 
pustii, nelocuite. Aceste pământuri au rămas în proprietatea statului şi o parte au trecut în gospodăriile 
sovietice (sovhozuri — Nota red.), altă parte sunt pustii până în prezent. În afară de aceasta, după răz-
boiul civil s-a format un fond considerabil de pământuri libere, lăsate în voia soartei de către albgardişti. 
Aceste pământuri au rămas şi ele la dispoziţia statului [...].

Sectanţii şi adepţii curentului religios de rit vechi din Rusia, ce fac parte, în majoritatea lor, 
din rândurile ţărănimii, au o experienţă, adesea seculară, de viaţă în comune. Ştim că în Rusia sunt 
multe secte, ai căror adepţi, potrivit învăţăturii lor, tind mereu spre o viaţă de obşte, comunistă. De 
obicei, iau drept bază a năzuinţei lor cuvintele din „Faptele apostolilor“: „Nici unul nu zicea că averile 
lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte“. Mulţi sectanţi au tradus strict în viaţă aceste precepte şi au trăit 
în comunităţi, în comune. În toate vremurile toate guvernele, toate puterile şi toate legile din întreaga 
lume au fost întotdeauna împotriva unei astfel de vieţi. Din această cauză în toate ţările, inclusiv în 
Rusia, sectanţii erau arşi pe ruguri, omorâţi, torturaţi, nimiciţi în închisori, autorităţile sfâşiau comuni-
tăţile lor, îi deportau la diferite margini ale pământului şi îi persecutau în fel şi chip, iar ei rămâneau 
neclintiţi în convingerile lor şi, murind, le porunceau fraţilor după credinţă să continue această luptă, 
această viaţă de obşte.

Vrând-nevrând sectanţii au fost nevoiţi să treacă în ilegalitate şi organizarea comunităţilor trebuia să 
rămână adesea în taină. Aparţinând în cea mai mare parte celei mai sărace clase a populaţiei, sectanţii 
îşi găseau toată mângâierea în aceste comune, în ele îşi puneau toată nădejdea la un viitor mai bun.

Şi iată acum a sosit timpul când toţi sectanţii, de orice confesiune ar fi, chiar şi cei mai tainici, care 
până acum se temeau să se descopere [...] absolut toţi pot ieşi din clandestinitate şi pot şti cu siguranţă 
că nimeni niciodată nu va fi persecutat pentru învăţătura sa.

Puterea Sovietică Muncitorească-ţărănească a promulgat o reală libertate de conştiinţă şi nu se ames-
tecă deloc în chestiunile concepţiei religioase, oferindu-i fiecăruia o deplină libertate a credinţei şi 
a necredinţei.

Atât comunităţile sectante amintite, cât şi multe altele ([...] creştinii liberi, trezvenniki, o parte din 
creştinii evanghelici şi din baptişti şi multe altele) declară deschis că ele, conform sensului învăţăturii 
lor, al concepţiei lor, al tuturor visurilor şi tendinţelor sociale, doresc să se consacre pe deplin cauzei 
de organizare a comunelor, a cooperativelor de producţie, a gospodăriilor colective şi să se stabilească 
în sovhozuri pe baza unor contracte speciale în calitate de forţă de muncă de stat vie şi permanent ac-
tivă, să muncească acolo realizând toate aspectele acestei vieţi colective, cultivând grâne, depunându-şi 
eforturile la dezvoltarea tuturor ramurilor agriculturii.

Examinând cu multă băgare de seamă aceste grupări ale poporului şi ascultând de glasul conştiinţei 
acestor mase populare, Comisariatul Poporului pentru Agricultură consideră că timpul de faţă e cel 
mai potrivit pentru a chema la o muncă agricolă creatoare aceste mase populare, în marea majoritate, 
ţărani şi meseriaşi. Acestea sunt aşa-numitele mase sectante şi cele ale curentului de rit vechi, orga-
nizate deja în comunităţi, ai căror membri, cunoscându-se bine unii pe alţii, sunt uniţi de o năzuinţă 
comună şi asociaţi în curente religioase, care s-au afirmat prin o capacitate de muncă remarcabilă, 
prin onestitate, conştiinciozitate şi sinceritate. Având o atitudine de încredere faţă de sectanţi şi faţă 



400

Suplimentul 7. De la privilegii legislative — la represalii de masă

de adepţii curentului religios de rit vechi şi dându-le posibilitatea să-şi realizeze visurile de demult de 
a se îndeletnici cu prelucrarea pământului asociindu-se în comunităţi mari din toate colţurile lumii, 
Comisariatul Poporului pentru Agricultură speră că comunităţile sectanţilor îşi vor îndeplini datoria 
faţă de patrie şi, la încrederea acordată, vor răspunde cu o muncă exemplară, cu organizarea unor 
gospodării-model, cu ridicarea nivelului de producţie agricolă la înălţimea cuvenită.

Pentru prima dată de când există Rusia, sectanţilor de toate curentele şi adepţilor curentului religios 
de rit vechi, care mai nu demult erau prigoniţi şi s-au depărtat acum destul de mult de biserica ortodo-
xă, ce îi stăpânea şi îi oprima adineauri, li se oferă posibilitatea unei reuniuni largi pe tărâmul muncii 
în toate ramurile agriculturii...“

Revoluţia Muncitorească-ţărănească şi-a atins scopul: cu mână puternică şi cu voinţă de fier, ea 
a zdruncinat temeliile societăţii vechi, a lumii vechi, surpând-o, ca, odată cu pieirea ei, să zidească 
o viaţă nouă, înfloritoare, liberă. Toţi cei care luptau cu lumea veche, care sufereau sub povara ei — 
iar sectanţii şi adepţii curentului de rit vechi sunt în numărul lor — toţi trebuie să participe la crearea 
noilor forme de viaţă.

Şi noi le zicem sectanţilor şi creştinilor de rit vechi de pe toată faţa pământului: „Bine aţi venit! 
Veniţi şi apucaţi-vă de lucru în mod solidar, începeţi o activitate creatoare şi plină de bucurie“.

Fără îndoială, în această direcţie urmează să se facă o mare deplasare a maselor sectante şi a adepţi-
lor curentului de rit vechi. Va fi nevoie de mari eforturi şi de mult timp pentru stabilirea lor la locurile 
noi. Pentru această mare lucrare Comisariatul Poporului pentru Agricultură pe lângă Gospodăria Colec-
tivă Sovietică Principală (GLAVSOVKOLHOZ) a creat o Comisie specială care se numeşte: „Comisia 
pentru colonizarea sovhozurilor, a pământurilor libere şi ale fostelor moşii de către sectanţi şi de 
către adepţii curentului religios de rit vechi“ — prescurtat ORGKOMSEKT.

Toţi sectanţii şi adepţii curentului de rit vechi, care doresc să se stabilească pe aceste pământuri li-
bere, pe fostele moşii sau în sovhozuri, sunt invitaţi să înştiinţeze imediat comisia în modul următor: să 
trimită împuterniciţi cu toate informaţiile scrise: ce sectă sau curent al celor de rit vechi, câte persoane 
doresc să se stabilească sau să se unească într-o comună, cu ce s-au îndeletnicit mai înainte, ce inven-
tar au, cu ce fel de lucrări agricole vor să se îndeletnicească, de ce ajutor au nevoie, şi-au ales pământ 
sau nu şi alte informaţii asemănătoare. În afară de aceasta, trebuie să aducă modelul de contract dintre 
comunitate şi Comisariatul Poporului pentru Agricultură.

Dacă din unele motive nu pot trimite împuterniciţi, atunci trebuie să expedieze toate aceste date in-
formative prin o scrisoare recomandată pe adresa comisiei: Moscova, NARKOMZEM*, Ilinskie vorota, 
Staraia ploşcead, Boiarskii dvor, ORGKOMSEKT.

Trebuie să începeţi îndată această activitate, ca, în perioada de iarnă, să reuşiţi a vă pregăti pentru 
prelucrarea de primăvară a pământului şi pentru însămânţarea a noi câmpuri.

Toate organele locale ale puterii trebuie să le acorde ajutorul cel mai amplu împuterniciţilor acestor 
grupuri ale populaţiei pentru călătoria la Moscova, dându-le autorizaţie pentru călătorie. De asemenea 
e nevoie de un ajutor energic pentru soluţionarea tuturor problemelor, îndeosebi a celor agricole, la lo-
curile de trai ale acestor împuterniciţi, oferindu-le fără întârziere toate informaţiile necesare.

Rugăm ziarele şi revistele, îndeosebi cele provinciale, să publice acest apel.

Comisia pentru colonizarea pământurilor libere, a Sovhozurilor şi a fostelor moşii de către sectanţi 
şi de către adepţii curentului religios de rit vechi:

  Membrul Colegiului GLAVSOVKOLHOZ A. Biţenko
  Membrul Comisiei    Vladimir Bonci-Bruevici
  Membrul Comisiei    N. Mihailov
  Membrul Colegiului CP pentru Agricultură M. Cesunov
  Moscova
5 octombrie, 1921

(ASFR, fond 1235, inv. 58, dos. 50, f. 235-236)

* NARKOMZEM — Comisariatul Poporului pentru Agricultură.
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Către PREZIDIUL COMITETULUI
EXECUTIV CENTRAL
DIN RUSIA

de la  Consiliul Suprem al UCER
(or. Petrograd, str. Perovskaia, 3)

C E R E R E - M E M O R I U
Noua linie a economiei politice, adoptată de Puterea Sovietică, necesită mari eforturi pentru 

ridicarea şi dezvoltarea tuturor laturilor vieţii economice a ţării. Date fiind împrejurările, Guvernul 
Sovietic a adoptat un şir de legi îndreptate spre atingerea acestui scop. La ele se referă, între altele, 
şi legea de înlesnire a organizării comunelor de muncă de către sectanţi şi aprovizionarea lor cu 
maşini agricole şi materiale comandate de peste hotare. Aceste legi le oferă sectanţilor şi înlesniri 
pentru organizarea a tot felul de cooperative.

În componenţa Uniunii CE din Rusia sunt organizaţii de muncă, care, având nevoie de unelte 
agricole şi de alte materiale, sunt gata să le comande în schimbul produselor agricole: cânepei, inului 
etc. Soluţionarea acestor probleme e posibilă numai prin intermediul organizării unei cooperaţii pan-
ruse, care ar putea stabili şi executa, în baza regulilor în vigoare, schimbul de marfă în sensul indicat.

De aceea Consiliul Suprem al UCER mijloceşte pe lângă Prezidiul CECR cu privire la auto-
rizaţia pentru unii activişti în câmpul muncii ca să fondeze la Petrograd Cooperaţia panrusă cu 
denumirea: Cooperaţia „СОГЛАСИЕ“ („ACORDUL“), al cărei statut se anexează.

Cooperaţia menţionată va fi o întreprindere pur economico-agricolă şi nu va avea nicio legătură 
organizatorică cu instituţiile religioase ale Uniunii.

Raionul de activitate al cooperaţiei trebuie să fie teritoriul RSFSR, întrucât comunele de muncă 
ale sectanţilor există în tot spaţiul ţării. Pe de altă parte, întreprinderi industriale de muncă au core-
ligionarii noştri din Germania, Franţa, Anglia şi din America, de aceea procurarea şi transportarea 
în Rusia a feluritelor materiale pentru această cooperaţie trebuie facilitate până la extrem, lucru 
care va contribui la realizarea cu succes a noii politici economice.

O asemenea organizaţie necesită resurse materiale colosale, care, de obicei, se iau de la Stat în 
o formă sau alta, dar totuşi aceste resurse sunt insuficiente şi organizaţiile similare existente gem 
din cauza lipsei lor. Însă fondatorii cooperaţiei „СОГЛАСИЕ“ au de gând să utilizeze legăturile lor 
anterioare pentru a lua credite în interiorul Rusiei şi peste hotare. Pentru comoditate în activitate 
cooperaţia „СОГЛАСИЕ“ trebuie să aibă filiale în diverse locuri ale Rusiei.

Dorind să contribuie la folosirea cu succes a navigaţiei de către cooperaţie în primăvara care 
vine, precum şi la folosirea cu succes a campaniei de însămânţare şi de lucrări agricole ulterioare 
de către organizaţiile de muncă, fondatorii ei intenţionează să se apuce energic de lucru imediat 
după obţinerea autorizaţiei.

În vederea realizării acestor planuri, Consiliul Suprem al UCER roagă insistent prezidiul 
CECR să nu refuze a ne da, cât mai curând posibil, autorizaţia cerută pentru fondarea coopera-
ţiei „СОГЛАСИЕ“.

7.14. Demers al prezidiului Uniunii Creştinilor Evanghelici din Rusia către prezidiul CECR privind 
fondarea în or. Petrograd a Cooperaţiei panruse „Согласие“ [„Acordul“]  (14 februarie 1922)

CONSILIUL SUPREM
al UNIUNII CREŞTINILOR
EVANGHELICI din RUSIA
P R E Z I D I U L  (UCER)

14 februarie 1922
nr. 1136

(ASFR, fond 1235, inv. 58, dos. 34, f. 37)
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7.15. Scrisoarea circulară a CC al PC(b)R nr. 30  
„Cu privire la atitudinea faţă de organizaţiile religioase“

or. Moscova 16 august 1923
Către toate comitetele guberniale, regionale, ţinutale, naţionale ale CC şi către birourile CC. 

CC propune tuturor organizaţiilor de partid să dea o atenţie deosebită unui şir de încălcări grave, 
admise de unele organizaţii în sfera propagandei antireligioase şi, în genere, în sfera atitudinii faţă 
de credincioşi şi de cultura lor. [...]

Comitetul executiv regional Irkutsk, dintr-o trăsătură de condei, a curmat, la 26.VI a.c., exis-
tenţa tuturor asociaţiilor baptiste din întreaga gubernie şi a închis casele lor de rugăciune „din 
considerente politice“. [...]

Aceste organizaţii şi organe ale puterii, probabil, nu înţeleg că, prin acţiunile lor grosolane, 
lipsite de tact împotriva credincioşilor, care reprezintă majoritatea covârşitoare a populaţiei, pri-
cinuiesc daune incalculabile Puterii Sovietice, ameninţă să zădărnicească realizările partidului 
în sfera demoralizării bisericii şi riscă să lucreze în folosul contrarevoluţiei. Reieşind din cele 
spuse, CC decide: [...]

4) a se interzice arestările „cu caracter politic“, întrucât ele nu sunt legate de acţiuni evident 
contrarevoluţionare ale „slujitorilor bisericii“ şi ale credincioşilor; [...]

6) a le explica membrilor de partid că scopul nostru în lucrarea de destrămare a bisericii şi 
dezrădăcinare a prejudecăţilor religioase depinde nu de persecuţiile împotriva credincioşilor (ele 
nu vor face decât să întărească prejudecăţile religioase), ci de atitudinea plină de tact faţă de 
credincioşi, criticând cu răbdare şi cu chibzuinţă prejudiciile religioase, dând o elucidare istorică 
serioasă ideii despre dumnezeu, cult, religie etc.

7) responsabilitatea pentru traducerea în viaţă a directivei date să se pună pe seama secretarilor co-
mitetelor guberniale, regionale, pe seama birourilor regionale, a CC naţionale şi a comitetelor ţinutale.

Totodată CC avertizează că o asemenea atitudine faţă de biserică şi de credincioşi nu trebuie 
totuşi să slăbească nici câtuşi de puţin vigilenţa organizaţiilor noastre în sensul supravegherii minu-
ţioase, ca biserica sau asociaţiile religioase să nu transforme religia în o unealtă a contrarevoluţiei.

Secretarul CC — I. Stalin
(„Архивы Кремля“ [„Arhivele Kremlinului“]. Cartea I „Политбюро и церковь“ [„Biroul politic şi biserica“],  

1922-1925, М.-Novosibirsk, 1997, pp. 414-417 
ASRN, fond 1, inv. 2, dos. 245, f. 265)

Datorită prigoanelor, numărul sectanţilor a început să crească rapid şi, ascunzându-se de 
felurite persecuţii, au pus temelia unei organizaţii clandestine trainice şi consecvente precum secta 
baptiştilor. [...] În pofida persecuţiilor din partea guvernului, secta baptiştilor a devenit o organizaţie 
trainică în toată Rusia şi îşi lărgeşte neîncetat activitatea.

Vom fi nevoiţi să opunem puterii organizate, consecvente şi dârze a sectanţilor puterile noastre 
încercate, întrucât [...] măsurile represive aici nu numai că nu vor avea efect, ci vor fi chiar dău-
nătoare. [...] Toată lupta noastră cu organizaţiile sectante trebuie dusă în mod planificat, intensiv 
(altfel duşmanul ne-o va lua înainte) şi cu un mod de tratare deosebit de prudent acolo unde partea 
majoritară a comunităţii o constituie sectanţii în vârstă, care se simt, într-o oarecare măsură, „revo-
luţionari“, oameni care au suferit pentru dreptate şi al căror trecut e legat de toată istoria întunecată 
a sectarismului din timpul oprimării ţariste. Numai cu o astfel de tactică şi cu asemenea tratări se 
poate obţine succes în lupta cu propagarea sectarismului. Represiunile nu vor ajuta.

(„Известия“ [„Ştiri“], Biroul Siberian al CC PC(b)R, nr. 63, 1923, septembrie)

7.16. Scrisoarea circulară „Sectele şi Puterea Sovietică“, septembrie 1923
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Secret

or. N-Nikolaevsk    20 noiembrie 1925

În legătură cu hotărârea Congresului Şefilor Secţiilor administrative guberniale din RSFSR şi 
în scopul studierii depline şi minuţioase a vieţii şi activităţii organizaţiilor religioase, îndeosebi în 
sfera atitudinii lor faţă de Puterea Sovietică, precum şi în sfera influenţei slujitorilor cultului asupra 
populaţiei, Secţia administrativă ţinutală Siberia PROPUNE:

1. Fără vreun amestec în viaţa internă a organizaţiilor numite, să se stabilească o supraveghere 
sistematică a activităţii lor în sensul desfăşurării ei în limitele schiţate strict într-un contract-model, 
precum şi în limitele Decretului despre separarea bisericii de stat şi să nu se admită niciun fel de 
abateri de la calea indicată de Decretul menţionat.

2. Această supraveghere trebuie să se realizeze pe calea următoare:
a) asociaţiile şi grupurile de credincioşi să prezinte procesele-verbale ale adunărilor lor;
b) să se efectueze controlul sistematic al acestor procese-verbale,
c) controlul periodic real al bunurilor de cult, al sumelor băneşti şi al gestiunilor băneşti;
d) să se culeagă în secret informaţii despre slujitorii cultului şi despre persoanele care 
conduc activitatea unei sau altei asociaţii sau grup de credincioşi.

3. În timpul efectuării controlului e necesar să se dea o atenţie deosebită următoarelor momente:
a) se ţine sau nu inventarul obiectelor de cult cu evaluarea fiecărui obiect în ruble (galbeni) [...];
b) ce mod de păstrare a bunurilor de cult şi ale sumelor băneşti se practică, cu alte cu-
vinte, se păstrează în biserică toată averea şi toţi banii sau există cazuri de păstrare a lor 
de unele persoane în afara locaşului de cult, precum şi au fost sau nu cazuri de predare 
a averii altor asociaţii fără ştirea organelor administrative;
c) cât de mare e capitalul grupului şi pe ce cale se efectuează colectele de bani şi ale do-
naţiilor; în special, dacă nu se fac colecte silite; dacă nu sunt cazuri de vizitare pe la case 
a cetăţenilor care nu fac parte din asociaţie, mai ales dacă n-au fost cazuri de colectare 
a banilor cu farfuria, lucru care nu trebuie admis nicidecum, întrucât o astfel de colectă 
nu poate fi supusă niciunei evidenţe;
d) cum e organizată într-un grup sau altul, în comunitate ori asociaţie evidenţa colec-
telor de bani, gestiunea şi controlul, pentru ce necesităţi se cheltuiesc banii colectaţi, 
cine e însărcinat să efectueze cheltuielile şi în faţa cui prezintă dări de seamă aceste 
persoane însărcinate.

4. În timpul efectuării controlului în direcţia indicată în această circulară, e extrem de necesar 
să se respecte tactul şi să nu se admită nicidecum acţiuni care ar putea să jignească într-un fel sau 
altul sentimentul religios al credincioşilor. 

5. Toate cele indicate mai sus trebuie traduse în viaţă nu pe calea unor campanii, ci în ordine 
de lucru sistematic şi planificat.

6. În dările de seamă trimestriale, începând cu 1 octombrie a.c., va trebui, probabil, de elucidat mai 
deplin atitudinea asociaţiilor şi grupurilor de credincioşi faţă de Puterea Sovietică, precum şi gradul 
de influenţă a slujitorilor cultului asupra populaţiei cu indicarea exemplelor concrete (indicând raportul 
procentual dintre numărul grupurilor de credincioşi inspectate şi numărul general al lor în regiune).

Şeful interimar al Secţiei adm. ţinutale Siberia — MIROŞNIK
Şeful Secţiei politice generale   — BATIN
Şeful Secţiei supravegherii administrative  — KONONOV

(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1053, f. 206-208)

7.17. CIRCULARA secretă nr. 11/s din 20 noiembrie 1925 
CĂTRE TOATE SECŢIILE ADMINISTRATIVE DISTRICTUALE, REGIONALE  

ŞI GUBERNIALE DIN SIBERIA



404

Suplimentul 7. De la privilegii legislative — la represalii de masă

Strict secret

SUPRAVEGHEREA ADMINISTRATIVĂ
A SECŢIEI RAIONALE DE MILIŢIE FEODOSIA

1) Comenduirea vă aduce la cunoştinţă că, odată cu primirea acestei circulare, la înregistrarea 
comunităţilor tuturor sectelor va trebui să cereţi de la ele procesul-verbal care să conţină hotărârea 
privind recunoaşterea necondiţionată a serviciului în Armata Roşie conform dispoziţiilor generale.

Fără un astfel de proces-verbal, comunităţile să nu fie înregistrate.
2) Dacă majoritatea comunităţii nu recunoaşte indiscutabil serviciul militar şi minoritatea se va 

despărţi din acest motiv, să se declare reînregistrarea întregii comunităţi şi să se ceară recunoaşte-
rea atât de la majoritate, cât şi de la minoritate.

Cerinţa să fie motivată prin faptul că comunitatea fusese înregistrată în întregime şi separarea 
de ea a unei părţi (dată fiind scindarea) cere reînregistrarea.

Despre toate cazurile care vă vor fi cunoscute şi cu care noi nu suntem la curent, rugăm să 
comunicaţi la Comenduire.

3) În cazul tentativelor unor asemenea comunităţi şi grupuri de a nu îndeplini cerinţele de mai 
sus şi de a-şi continua activitatea fiind neînregistrate, conducătorii să fie traşi la răspundere.

Prezenta nu se extinde asupra duhoborilor.
Pe lângă cele expuse, Vă amintim că trebuie să fie adunate urgent listele tuturor membrilor 

botezaţi ai comunităţilor sectante, născuţi în 1904, care urmează a fi încorporaţi.
Informaţiile şi listele să fie adunate de urgenţă şi să fie prezentate în mod secret la Co-

menduire.

 R.p. al Comandantului sect. al IV-lea al SP a GPU din Crimeea — ODÂN
 Comandant adjunct al Biroului de documente operativ-secrete — VASILIEV
 Împuternicitul Secţiei Secrete      — MANUŞIN
 Şeful biroului supravegherii administrative 
   al Secţ. de miliţie din Feodosia   — semnătura 

(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1577, f. 15)

7.18. Circulara secretă a OGPU nr. 2139/s din 23 iulie 1926 privind „recunoaşterea necondiţionată 
a serviciului în Armata Roşie“ în timpul înregistrării comunităţilor CEB

Direcţia Politică de Stat Unificată
Direcţia Comandantului

sectorului al IV-lea
AL PAZEI DE FRONTIERĂ din Feodosia

Secţia raională a GPU din Crimeea
23 iulie 1926

Nr. 2139/s
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7.19. Circulară secretă a CECR nr. 260/s din 22 august 1927

SECRET
CIRCULARĂ

COMITETELOR EXECUTIVE CENTRALE
ale REPUBLICILOR AUTONOME,  

COMITETELOR EXECUTIVE ŢINUTALE, REGIONALE ŞI GUBERNIALE

Conform informaţiilor ce vin la Prezidiul Comitetului Executiv Central din Rusia, se observă că 
decretul despre separarea bisericii de stat şi a şcolii de biserică nu întotdeauna se traduce în viaţă 
în măsură deplină cu privire la unele grupuri şi organizaţii sectante. Astfel, s-a constatat că multe 
organizaţii sectante posedă proprietate, îşi extind activitatea dincolo de limitele admise de lege etc.

În scopul unei traduceri în viaţă mai consecvente a legilor de bază privind separarea bisericii 
de stat şi a şcolii de biserică, precum şi în scopul neadmiterii unor privilegii pentru organizaţiile 
sectante faţă de alte culte, Prezidiul Comitetului Executiv Central din Rusia propune să se ia drept 
linie de conduită următoarele recomandări:

1. Nicio asociaţie religioasă, inclusiv cele sectante, nu beneficiază, nici nu poate beneficia de 
drepturile persoanei juridice, ca urmare, nu poate nici să procure, nici să înstrăineze bunuri, să-şi 
asume obligaţii, să urmărească în justiţie ori să fie în calitate de reclamat.

2. Să se limiteze teritoriul de activitate a tot felul de predicatori, prezbiteri şi alte persoane, care 
predică învăţături sectante, permiţându-li-se activitatea doar în localul de rugăciune şi în locuinţele 
membrilor sectei, care intră în componenţa comunităţii date.

3. Să se interzică la adunările religioase şi la congresele sectanţilor dezbaterea şi soluţionarea 
problemelor care nu se referă la religie şi la cultul religios precum: probleme economice, politice, 
culturale şi de instruire etc.

4. Să se stabilească pentru grupurile sectante reguli de deschidere şi închidere a localurilor de 
rugăciune analogice cu regulile existente pentru toate asociaţiile religioase de alte confesiuni.

5. Să li se interzică organizaţiilor sectante crearea feluritelor cercuri, secţii şi a altor organiza-
ţii religioase speciale pentru copii, tineri, femei etc.; să nu se admită nici organizarea adunărilor 
pentru copii sau pentru femei sub formă de cercuri sau grupuri corale, biblice, literare, de lucru 
manual sau de altă activitate, cu condiţia însă de a nu se interzice frecventarea de către copii a re-
petiţiilor corale generale şi a adunărilor pentru maturi.

6. A se înregistra în continuare numai Statutele acelor grupuri şi comunităţi ale sectanţilor, atât 
a sectelor vechi, cât şi a celor nou-înfiinţate, în care va fi indicată atitudinea pozitivă faţă de în-
deplinirea tuturor prestaţiilor către stat şi, în special, a serviciului militar obligatoriu. Obligaţia dată 
nu e neapărat să fie inclusă în statutul grupului sau al comunităţii, dar în asemenea caz, organiza-
ţiile sectante trebuie să prezinte la organul de resort o decizie specială privind această chestiune.

Având în vedere toate acestea, în continuare să nu se înregistreze sub aspect de organizaţii 
sectante grupurile şi comunităţile nou-înfiinţate care nu recunosc plătirea impozitelor, serviciul 
militar general obligatoriu şi în genere orice prestaţii obligatorii către stat.

7. Prezidiul Comitetului Executiv Central din Rusia propune Comitetelor Executive Centrale ale 
Republicilor Autonome, comitetelor executive ţinutale, regionale şi guberniale să emită, din partea 
lor, instrucţiuni necesare, ce rezultă din circulara dată, pentru organele inferioare ale puterii.

   Preşedintele Comitetului Executiv Central din Rusia — M. Kalinin  
   Secretarul ad-interim al CECR   — Ian. Poluian

Moscova, Kremlin,
22 august 1927, nr. 260/s

(ASFR, fond 5446, dos. 457, f. 32)
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Către  SECŢIA GUBERNIALĂ VEATSK
a CREŞTINILOR EVANGHELICI

1. Asociaţiile religioase sectante organizate deja, precum şi cele nou-înfiinţate, nu beneficiază 
de drepturile persoanei juridice, ca urmare, nu pot nici să procure, nici să înstrăineze bunuri, să-şi 
asume obligaţii, să intenteze acţiuni ori să fie în calitate de reclamat.

2. Teritoriul de activitate al predicatorilor, prezbiterilor şi al altor persoane care predică dog-
me sectante se determină de secţia administrativă gubernială sau judeţeană de resort şi de aceea 
persoanele indicate din numărul membrilor comunităţii sau grupului dat nu pot să predice nici să 
desfăşoare vreo activitate religioasă în afara casei de rugăciune a comunităţii sau a grupului dat, 
precum nici în afara locuinţelor membrilor ei.

3. Locul casei de rugăciune trebuie să fie determinat pentru fiecare comunitate şi grup sectant, 
şi membrii lui sunt legaţi de un anumit local de rugăciune (adică sunt limitaţi să frecventeze doar 
localul care e în folosinţa acestui grup sau comunităţi), adresa localului trebuie indicată exact.

4. La adunările religioase şi la congresele sectanţilor se interzice dezbaterea şi soluţionarea 
problemelor care nu se referă la religie şi la cultul religios, precum: probleme economice, politice, 
culturale şi de instruire etc.

5. Deschiderea unor localuri de rugăciune noi de către grupurile sectante poate fi efectuată 
exclusiv cu permisiunea Secţiei administrative.

6. Asociaţiile sectante nu au dreptul să creeze felurite cercuri, secţii şi alte organizaţii religi-
oase speciale pentru copii, tineri, femei; să nu se admită nici organizarea adunărilor pentru copii 
sau pentru femei sub formă de cercuri sau grupuri corale, biblice, literare, de lucru manual sau de 
muncă. De aceea, dacă există pe lângă comunităţile sau grupurile ce intră în componenţa asociaţiei 
Dumneavoastră felurite cercuri, ele trebuie dizolvate imediat. Se admite frecventarea de către copii 
a repetiţiilor corale generale şi a adunărilor pentru maturi.

7. În continuare în Statutele adoptate de organizaţiile religioase sectante, la înfiinţarea lor, tre-
buie să fie indicată atitudinea privind îndeplinirea prestaţiilor către stat şi, în special, a serviciului 
militar obligatoriu. Dacă obligaţia dată nu e inclusă în statut, asociaţiile religioase trebuie să pre-
zinte la Secţiile administrative respective o decizie specială asupra acestei chestiuni.

8. În cazul nerespectării regulilor enumerate, persoanele vinovate şi, în primul rând, sovietele 
parohiale vor fi trase la răspundere pe cale judiciară.

  Şeful ad-interim al Secţiei administrative guberniale N. SORMAH  (semnătura)
  Şeful adjunct al biroului supravegherii administrative   (semnătura)

22/IХ/’27

(ASFR, fond 393, inv. 43а, dos. 1633, f. 31)

COMITETUL EXECUTIV
GUBERNIAL VEATSK

Secţia administrativă
30 septembrie 1927

7.20. Dispoziţia comitetului executiv către secţia Veatsk a creştinilor evanghelici 
(30 septembrie 1927)

pagina anterioară
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Mult stimate Piotr Ghermanovici!

În ultimul timp în or. Moscova, în gubernia Moscova şi în altele se observă persecuţii siste-
matice (arestări, detenţie, exiluri) ale reprezentanţilor curentului Creştinilor Evanghelici, care, din 
motive de conştiinţă, nu acceptă serviciul militar activ.

Sunt supuse represiunilor menţionate nu numai persoanele pasibile de încorporare pentru efec-
tuarea stagiului militar şi care refuză să-şi facă serviciul militar din motive de conştiinţă, ci toţi 
creştinii evanghelici care aparţin curentului dat şi care nu acceptă serviciul militar. 

În lista anexată la prezenta, listă nici pe departe deplină a celor arestaţi, un şir de persoane 
indicate în ea au fost arestate indiferent de încorporarea nemijlocită a lor pentru serviciul militar 
activ, ci exclusiv pentru orientare antimilitaristă.

Sunt arestate atât persoane aparte, cât şi loturi de câte 5, 6, 10 persoane etc. Totodată sunt 
arestaţi pentru convingerile religioase nu numai bărbaţi, ci, pe alocuri, şi femei. Astfel, în or. Râ-
binsk au fost arestate 6 persoane concomitent, la Staroselie şi Gjatsk (Gubernia Smolensk) au fost 
arestate, timp de o săptămână, 18 persoane. Totodată au fost cazuri de arestare a femeilor.

Conform informaţiilor de care dispunem, toate persoanele arestate, amintite în lista anexată, 
sunt, bineînţeles, din numărul celor care au o atitudine negativă faţă de serviciul militar nu din mo-
tive avide, egoiste sau politice, ci exclusiv în virtutea convingerilor, absolut sincere, pur religioase.

Luând în consideraţie că printre creştinii evanghelici a fost întotdeauna, atât în prezent, cât şi 
în trecut (adică în vremurile ţarismului şi până la Revoluţie), un anumit număr de membri care, 
absolut sincer, din motive religioase, refuzau să execute serviciul militar, dovedindu-şi sinceritatea 
cu preţul martiriului şi al îndurării cu dârzenie a persecuţiilor provocate de guvernul ţarist; ţinând 
seama de faptul că Guvernul Sovietic nu prevede, în legea sa, persecuţii împotriva curentelor reli-
gioase care mărturisesc sincer concepţii religioase antimilitariste, — persecuţiile descrise, împotriva 
Creştinilor Evanghelici, care capătă, în ultimul timp, un caracter de masă, sunt, fără îndoială, un 
fenomen anormal, căruia ar trebui să-i daţi o atenţie deosebită.

După cum ne arată practica multiseculară, persecuţiile pentru credinţă n-au putut servi nici-
odată ca mijloc de dezrădăcinare a ei, ci, de obicei, doar trezeau un mai mare avânt şi o mai mare 
aprofundare a sentimentului religios. Probabil, nici persecuţiile actuale împotriva Creştinilor Evan-
ghelici nu vor fi o excepţie în această privinţă şi vor da acelaşi rezultat negativ pentru persecutori.

Cu toate acestea un şir întreg de persoane sunt supuse acum unor suferinţe evident injuste şi 
nemeritate. 

Stimate Piotr Ghermanovici, aducându-Vă la cunoştinţă aceste lucruri, sper că nu Veţi refuza 
să le uşuraţi soarta. 

Cu sincer respect pentru Dumneavoastră — V. Certkov.

10 iunie 1927

(ASFR, fond 5263, inv. 2, dos. 5, f. 89-92)

7.21. Scrisoarea lui V. Certkov către membrul prezidiului CECR P. Smidovici în apărarea  
creştinilor evanghelici arestaţi, membri ai bisericii de la Krasnâe vorota (10 iunie 1927)
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Lista anexată, incompletă, îi priveşte pe Creştinii Evanghelici arestaţi de GPU indi-
ferent de recrutarea în armată, exclusiv pentru tendinţele lor religioase antimilitariste.

Informaţii mai amănunţite despre aceste persoane, precum şi lista Creştinilor Evan-
ghelici arestaţi pentru refuzul de a servi în rândurile armatei vor fi transmise suplimentar.

DATE DESPRE CREŞTINII ARESTAŢI DE GPU PENTRU TENDINŢE  
RELIGIOASE ANTIMILITARISTE

I. or. Moscova
1. Saveliev Fiodor Savelievici
2. Cirikov Vasili Ivanovici
3. Belavin Aleksandr Anempodistovici
4. Danşin Semion Ermolaevici
5. Frolov Nikolai Petrovici

II. Gubernia Smolensk (raioanele Gjatsk şi Staroselie)
1. Kojuhov Egor Egorovici
2. Kojuhov Dementi Egorovici
3. Socihin Fiodor Gavrilovici
4. Babuhin Mihail Matveevici
5. Kagakov Ivan Afanasievici
6. Gardeev Iakov Iakovlevici
7. Kaiukov Leonid Efimovici
8. Kaiukov Andrian Efimovici
9. Sorokin Vasili Fiodorovici
10. Ognev Nikifor
11. Orehov Nikolai Ivanovici
12. Agheev Mihail Iosifovici
13. Borisov Daniil Borisovici
14. Lavrov Fiodor Borisovici
15. Şapov Fiodor Ivanovici
16. Golubev Grigori
17. Ghepper Leonid
18. (Fără nume) Serghei Klimovici

III. Râbinsk
1. Gapeev Kirill Semionovici
2. Evseev Aleksei Alekseevici
3. Kudreavţev Mihail Ivanovici
4. Denisov Aleksandr Ivanovici
5. Alfiorov Ivan Nikiforovici
6. Delukov Iakov Vasilievici

VI. Exilaţi în Ţinutul Zâreanski  
1. Alekseev  din Kaluga
2. Andreev  -»-
3. Palomoşnov -»-

7.22. În anexa la petiţia lui V. Certkov e inserată lista întemniţaţilor din biserica de la Krasnâe vorota şi 
a celor din comunităţile cu care ea era unită în duh şi care declaraseră despre ieşirea din componenţa UCER
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SECRET. PERSONAL
La CC al PC(b) din Rusia, tov-lui ORDJONIKIDZE

În legătură cu politica colectivizării agriculturii şi a deschiaburirii, trasată de partid şi de 
puterea sovietică, din diferite locuri vin numeroase petiţii adresate tov-lui Kalinin de la slujitorii 
cultelor, în care ei se plâng de o extremă lipsă de drepturi şi de abuzul de putere al organelor 
locale cu privire la ei. Într-adevăr, ei şi familiile lor se află într-o situaţie dificilă. Nu există 
niciun semn al celei mai elementare legalităţi revoluţionare cu privire la ei, ca „lişeneţi“*. În 
provincii domneşte o totală samavolnicie şi neînţelegere a politicii partidului în ce priveşte 
această problemă de importanţă politică. Toate măsurile organelor puterii locale sunt îndrep-
tate spre a fi „deschiaburiţi“ şi slujitorii cultului împreună cu chiaburii. Această „deschiabu-
rire“ contrară legii se efectuează sub pretextul replătirii impozitelor. Se străduiesc a-i supune 
impozitelor pe slujitorii cultului pe toate liniile şi într-o asemenea măsură, încât ei nu sunt în 
stare să îndeplinească cerinţele ce li se înaintează. Şi atunci li se confiscă toată averea, chiar 
lucrurile de primă necesitate pentru familie, iar familia este expulzată. Se iau asemenea măsuri 
uneori pe cale judiciară, mai des — administrativă. Totodată această expulzare nu se limitează 
numai la evacuarea din locuinţă. Sunt cazuri când slujitorii cultului sunt exilaţi pe mulţi ani în 
locurile îndepărtate ale Uniunii RSS (de exemplu, în guber. Vologda). În locurile de exploatare 
forestieră slujitorii cultului şi membrii familiilor acestora sunt mobilizaţi pentru lucrările din 
sfera dată fără a se ţine seama de vârstă, sex, de starea sănătăţii. Pe alocuri aceste persecuţii 
ale slujitorilor cultului se transformă în adevărate batjocuri.

De exemplu, au fost cazuri de mobilizare a slujitorilor cultului din regiunea Barnaul pentru 
curăţarea cocinilor de porci, a grajdurilor, a closetelor etc.

E posibil să nu corespundă totul realităţii în aceste petiţii. Dar dacă aceste plângeri sunt 
adevărate măcar pe jumătate, chiar şi atunci ele merită o atenţie deosebită.

Reieşind din cele expuse, M. I. Kalinin m-a însărcinat să Vă rog să daţi o deosebită aten-
ţie problemei privind situaţia slujitorilor cultului în timpul de faţă şi s-o aduceţi la cunoştinţa 
organelor supreme respective pentru a fi soluţionată.

Drept ilustrare anexăm un şir de exemple din scrisorile şi petiţiile slujitorilor cultului, pre-
cum şi câteva copii de pe aceste petiţii.

Cu salut comunist —
       Şeful secretariatului Preşed. CEC şi al CECR
14 martie 1930

(ASFR, fond 5263, inv. 1, dos. 7, f. 71)

* Lişeneţ — (în limba rusă: лишенец – fără drept de vot), era o persoană lipsită de dreptul de vot din US în 
perioada anilor 1918-1936. Privarea de dreptul de vot a fost o măsură de represiune îndreptată împotriva unor 
persoane etichetate ca "inamici ai poporului muncitor". A fi lipsit de dreptul de vot însemna mult mai mult 
decât a nu avea dreptul să aleagă, să fie ales. Un lișeneț nu putea ocupa nicio funcție plătită de stat sau vreo 
poziție guvernamentală, nu putea avea acces la institutele de învățământ superior, sau de învățământ mediu 
tehnic. Lișeneții nu puteau beneficia de anumite privilegii și subsidii: sprijinul statului pentru găsirea unui loc 
de muncă, repartizarea de locuință din fondul locativ de stat, dreptul la pensie, etc. Ei nu puteau fi membri 
ai colhozurilor sau a oricărei alte forme de cooperative.

La fel şi membrii familiilor celor declarați lișeneții deveneau în mod automat persoane private de dreptul 
de vot.

În timpul sistemului raționalizării alimentelor din 1929-1930, lișeneții nu aveau dreptul să primească rații.

7.23. Scrisoarea şefului secretariatului preşedintelui Comitetului Executiv Central din URSS de-
spre cazurile de represiune a slujitorilor cultului, expuse în demersurile creştinilor persecutaţi 

 (14 martie 1930)
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SECRET

 Aprobat de Prezidiul CEC al Uniunii RSS
 11 februarie 1930 (nr./o 27, п..)
 Dos. nr. 043/s

HOTĂRÂRE
a Comitetului Executiv Central

şi a Consiliului Comisarilor Poporului din Uniunea RSS

În scopul luptei cu tentativele elementelor ostile puterii sovietice de a folosi asociaţiile religioase 
ca puncte de sprijin pentru activitatea contrarevoluţionară, Comitetul Executiv Central şi Consiliul 
Comisarilor Poporului din Uniunea RSS h o t ă r ă s c :

A le propune guvernelor republicilor unionale să însărcineze imediat organele împuternicite cu 
înregistrarea asociaţiilor religioase să revadă componenţa organelor de conducere ale acestor uniuni 
în scopul excluderii din ele (în baza art. 7 şi 14 ale legii RSFSR cu privire la asociaţiile religioa-
se din 8 aprilie 1929, precum şi în baza articolelor analogice din legile altor republici unionale) 
a chiaburilor, a lişeneţilor şi a altor persoane ostile puterii sovietice.

A nu se permite pe viitor pătrunderea unor astfel de persoane în aceste organe, refuzându-li-se 
sistematic înregistrarea asociaţiilor religioase date fiind condiţiile menţionate.

Hotărârea dată se extinde asupra asociaţiilor religioase ale tuturor cultelor, confesiunilor, cu-
rentelor religioase etc., însă traducerea în viaţă în regiunile naţionale trebuie să se facă cu o mare 
precauţie.

  Preşedintele Comitetului
  Executiv Central al Uniunii RSS  — M. KALININ

  Preşedintele Consiliului 
  Comisarilor Poporului din Uniunea RSS — A. RÂKOV

  Secretarul Comitetului
  Executiv Central al Uniunii RSS  — A. ENUKIDZE
Kremlin
11 februarie 1930

(ASFR, fond 5446, dos. 457, f. 32)

7.24. Hotărârea Comitetului Executiv Central şi a Consiliului Comisarilor 
Poporului din URSS „Despre lupta cu elementele contrarevoluţionare 

din organele de conducere ale asociaţiilor religioase“ (11 februarie 1930)
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7.25. Circulara expediată tuturor CC ale PC naţionale, Comitetelor ţinutale, Comitetelor regionale,  
Comitetelor guberniale şi Comitetelor districtuale „Despre măsurile de intensificare 

a activităţii antireligioase“ (14 februarie 1929). 
În circulară se susţine: „organizaţiile religioase... sunt unica organizaţie 

contrarevoluţionară existentă în mod legal“.

Tuturor CC ale PC naţionale, Comitetelor ţinutale, regionale,  
guberniale şi districtuale

Despre măsurile de intensificare a activităţii antireligioase
(Aprobată de CC al PC(b)R la 24 ianuarie 1929)

1. În pofida înviorării activităţii organizaţiilor religioase şi a eforturilor lor continue de a se adapta 
la noile condiţii sociale, CC constată că în URSS are loc procesul dezrădăcinării religiei. Acest proces 
se caracterizează prin: desfiinţarea formelor vechi ale creştinismului şi în parte ale islamului, creşterea 
numerică a membrilor „Uniunii ateilor“, reducerea creşterii sectelor în unele regiuni, abaterea ţăranilor 
şi a unei părţi a muncitorilor de la ţinerea sărbătorilor religioase, introducerea treptată a noilor forme de 
trai în mediul ţărănimii, creşterea necontenită a încrederii faţă de şcoala sovietică, micşorarea numerică 
a şcolilor confesionale din Orient şi scăderea autorităţii lor, susţinerea activă a educaţiei antireligioase 
în şcoală de către corpul didactic, intensificarea mişcării sociale a muncitorilor şi ţăranilor în favoarea 
închiderii localurilor de rugăciune etc.

Totodată avântul construcţiei socialiste şi a atacului socialist împotriva elementelor chiabureşti-
nepmane stârneşte împotrivirea păturilor capitaliste burgheze, ceea ce îşi găseşte expresia şi pe frontul 
religios, unde se observă intensificarea activităţii feluritelor organizaţii religioase, care se unesc adesea 
în blocuri şi se folosesc de situaţia legală şi de autoritatea tradiţională a bisericii.

Organizaţiile bisericeşti şi religioase profită de greutăţile construcţiei socialiste în scopul mobilizării 
elementelor reacţionare şi puţin conştiente ale ţării, precum şi în scopul contraatacului împotriva măsu-
rilor puterii sovietice şi ale partidului comunist.

CC dă o atenţie deosebită intensificării activităţii unor organizaţii religioase în ultimul timp chiar 
în unele raioane muncitoreşti. Fără îndoială, afluenţa noilor cadre de muncitori de la sate în industrie 
şi în lucrările de construcţie aduce cu sine influenţa stării de spirit de la sat, iar existenţa greutăţilor 
economice intensifică această influenţă, dând naştere la fenomene precum colectele pentru construirea 
bisericii la Sobinka şi în alte localităţi ale guberniei Vladimir, pentru manufactura din Iarţevo (gub. 
Smolensk), în districtele Perm şi Kuban etc.; pe alocuri — atragerea în masă a muncitorilor în organi-
zaţiile sectante, în special înfiinţarea cercurilor de rugăciune ale evangheliştilor şi baptiştilor, a frăţiilor 
şi „surorităţilor“ etc.

Odată cu înteţirea luptei de clasă la sat, ca una din formele acestei lupte, se intensifică în mod deo-
sebit activitatea organizaţiilor religioase printre păturile reacţionare şi puţin conştiente ale ţărănimii. Ac-
tiviştii organizaţiilor religioase iau parte activă la munca antisovietică a chiaburimii, folosindu-se adesea 
de consiliile bisericeşti ca de aparate ale influenţei lor la realegerile în soviete, făcând agitaţie împotriva 
predării grânelor organelor de colectare, împotriva şcolii sovietice, împotriva măsurilor de colectivizare 
şi restructurare socialistă a agriculturii, împotriva activităţii partidului, comsomolului, împotriva mişcării 
de tineret, împotriva muncii noastre în mijlocul femeilor şi împotriva altor activităţi sociale şi culturale 
ale puterii sovietice şi ale partidului.

Îndeosebi se intensifică activitatea organizaţiilor sectante (ale evangheliştilor, ale baptiştilor, ale ad-
ventiştilor ş.a., precum şi ale celor catolice), care întreţin legături cu organizaţiile capitaliste din Europa 
şi din America şi care întrebuinţează procedee mai subtile în lupta pentru influenţă, se adaptează la 
mutaţiile şi schimbările sociale ce au loc în ţară şi îşi camuflează adesea activitatea cu firma „colhoz“, 
folosind uneori, în acest scop, credite şi mijloace ale statului. 

2. Unica organizaţie antireligioasă din ţară — „Uniunea ateilor“ —, în ultimii ani, a obţinut, fără 
îndoială, rezultate pozitive, a crescut numeric, a creat în jurul său un activ din muncitori şi ţărani ateişti 
fără de partid, a consolidat editarea şi răspândirea literaturii antireligioase periodice şi neperiodice şi 
a îmbunătăţit calitatea ei, a elaborat mai minuţios măsuri de propagandă antireligioasă pe baza întoc-
mirii concepţiei materialismului ştiinţific.
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Însă CC consideră necesar a vă atrage atenţia că actualmente „Uniunea ateilor“ nu este încă o orga-
nizaţie de masă şi nu prezintă o putere destul de considerabilă, capabilă a se împotrivi efectiv activităţii 
organizaţiilor religioase. Numărul membrilor ei este încă relativ mic, creşte insuficient, din contul pătu-
rilor muncitoare fără de partid, al femeilor, al tineretului şi al unei părţi a ţărănimii sărace şi mijlocaşe, 
precum şi din contul muncitorilor de la întreprinderile mari. Ea nu este suficient de centralizată, are 
legături slabe în provincii cu diferite întreprinderi ştiinţifice, laboratoare, muzee, asociaţii benevole etc., 
a antrenat slab în activitatea antireligioasă intelectualitatea progresistă de la sat, forţele ştiinţelor naturale 
şi ale artei, folosind insuficient pentru lupta cu religia presa sovietică şi de partid din provincii.

CC al partidului vă atrage atenţia asupra faptului că organizaţiile de partid, comsomoliste şi alte 
organizaţii obşteşti acordă „Uniunii ateilor“ şi muncii de propagandă antireligioasă un ajutor foarte neîn-
semnat (din ianuarie până în iunie 1928, din 128 de comitete de partid 64 n-au discutat deloc problema 
propagandei antireligioase), iar comitetele de partid în care această problemă a fost pusă în discuţie, în 
majoritatea cazurilor, s-au limitat la adoptarea rezoluţiilor cu caracter general fără a asigura posibilităţi 
reale de realizare a lor. ULCT din US aproape că nu acordă nicio atenţie propagandei antireligioase 
sistematice. În sindicate, în marea majoritate, nu se realizează activitatea antireligioasă, iar pe alocuri se 
observă o atitudine neutră faţă de problema religiei. Nici în Armata Roşie nu este organizată propaganda 
antireligioasă sistematică şi de masă. Ediţiile antireligioase sunt încă într-o cantitate neînsemnată, iar 
presa periodică (ziarele şi revistele) nu acordă atenţie suficientă propagandei antireligioase. Cinemato-
grafia, teatrul şi celelalte forme ale artei de influenţă şi educare a maselor nu acordă încă până acum 
o atenţie cuvenită sarcinilor propagandei antireligioase. Astfel, organizaţiile religioase nu întâmpină 
o împotrivire cuvenită faţă de activitatea lor.

3. CC vă atenţionează că succesele propagandei antireligioase sunt frânate prin faptul că în rândurile 
membrilor de partid, ale membrilor sindicatelor, ale comsomoliştilor şi ale altor organizaţii sovietice se 
observă subaprecierea unor fenomene precum înteţirea influenţei reacţionare a organizaţiilor religioase 
nu numai asupra maselor largi de muncitori şi ţărani, ci şi, pe alocuri (îndeosebi în Orientul musul-
man şi în Bielorusia), asupra aparatului de jos al puterii sovietice; subaprecierea fenomenelor precum 
discursurile politice ale sectanţilor, dezvoltarea tiparului religios, îmbibarea literaturii artistice cu idei 
religioase şi mistice, dezvoltarea largă a activităţii organizatorice şi economice a societăţilor religioase 
(dezvoltarea cooperativelor sectanţilor, a caselor de ajutor reciproc pe lângă ele, munca de instruire 
culturală, de binefacere etc.); subaprecierea unor fenomene precum munca organizaţiilor religioase în 
mijlocul femeilor şi al copiilor, pătrunderea slujitorilor cultului în organizaţiile obşteşti, lipsa luptei cu 
deservirea materială a sărbătorilor religioase de către organizaţiile sovietice etc.

Dar şi acolo unde se duce lupta cu influenţa religioasă, ea este dusă incorect adesea. Pe de o parte, 
în locul propagandei antireligioase aprofundate în mijlocul maselor care nimeresc sub influenţa orga-
nizaţiilor religioase, propagandă strâns legată de toată construcţia socialistă, se duce o luptă anticleri-
cală superficială cu popii; pe alocuri se iau măsuri administrative neîntemeiate: închiderea bisericilor, 
interzicerea administrativă de a oficia ritualurile religioase (în Est) fără o necesitate socială întemeiată 
şi fără o pregătire cuvenită a opiniei publice a muncitorilor. Lucrul acesta nu numai că nu slăbeşte, ci 
dimpotrivă, măreşte influenţa preoţimii şi a sectanţilor.

Pe de altă parte, se observă adesea un alt mod de tratare incorectă a problemei: se consideră inadmi-
sibilă luarea a orice fel de măsuri administrative cu privire la sectanţi şi la organizaţiile religioase. De 
lucrul acesta profită conducătorii sectelor, desfăşurând pretutindeni, sub steagul propagandei religioase, 
o propagandă antisovietică, chemând la neîndeplinirea legilor sovietice şi a dispoziţiilor puterii sovietice. 
Bineînţeles, o asemenea activitate nu poate fi tolerată. Dar fiece măsură administrativă luată cu scopul 
încetării unei asemenea activităţi trebuie să fie însoţită de explicări în mijlocul maselor muncitoare cum 
că măsurile administrative se iau împotriva activităţii antisovietice şi nu împotriva activităţii societăţilor 
religioase, ele nu sunt „persecuţii“ pentru credinţă sau pentru oficierea nemijlocită a cultului.

Totodată trebuie să delimităm activitatea conducătorilor organizaţiilor religioase de tendinţele re-
ligioase ale maselor. Conducătorii organizaţiilor religioase folosesc la tot pasul credinţa doar ca un 
paravan al activităţii lor antisovietice. Tendinţele religioase ale maselor, în majoritatea cazurilor, se trag 
din ritmul lent al construirii socialismului. Trebuie să ne învăţăm a slăbi influenţa conducătorilor prin 
o propagandă iscusită şi să atragem masele la participarea largă la construcţia socialistă, trezindu-le şi 
organizându-le pe această bază pe lângă soviete.
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4. În scopul depăşirii neajunsurilor menţionate în sfera luptei cu religia, CC propune:
a) Organizaţiile de partid şi cele comsomoliste să organizeze imediat conducerea sistematică a propa-

gandei antireligioase, dând atenţie, în primul rând, realizării practice a hotărârilor adoptate anterior, atât în 
centru, cât şi în provincii, mai ales în problema educaţiei maselor de partid, comsomoliste şi de pionieri, 
lichidând subaprecierea importanţei luptei cu religia, luptând cu orice şovăieli în rândurile lor, cu serbarea 
sărbătorilor religioase în mediul lor, cu ţinerea datinilor religioase etc. Susţinând prin toate mijloacele ac-
tivitatea unicii societăţi antireligioase benevole — „Uniunea ateilor“ —, încadrându-şi membrii organiza-
ţiilor (mai ales pe cei care pot face propagandă antireligioasă şi cultural-instructivă în mase) în „Uniunea 
ateilor“, partidul şi comsomolul trebuie să-i oblige pe membrii lor să racoleze în rândurile acestei uniuni 
muncitori şi ţărani fără de partid şi să ia parte activă la lupta cu religia. Organizaţiile de partid şi cele 
comsomoliste trebuie să acorde o atenţie deosebită organizării largi a propagandei antireligioase în mijlo-
cul femeilor, bazându-se în această lucrare pe activitatea secţiilor de femei, atrăgând în lupta activă cu re-
ligia adunările de delegaţi, înteţind activitatea antireligioasă în centrele (muncitoreşti) de influenţă intensă 
a sectanţilor şi a altor organizaţii religioase. Organizaţiile de partid şi comsomoliste trebuie să dea o aten-
ţie cuvenită luptei cu religia în colhozuri şi sovhozuri, în mijlocul argăţimii şi sărăcimii de la sat, făcând 
aceste pături sociale şi grupuri de ţărani un sprijin în lupta antireligioasă la sat, legând această luptă de sar-
cinile zilnice ale construcţiei socialiste, de restructurarea vieţii de la sat, de creşterea nivelului ei cultural.

b) O sarcină deosebit de grea în ce priveşte propaganda antireligioasă le revine sindicatelor, care, după 
structura lor, se află într-o situaţie deosebită — în componenţa lor intră şi muncitori religioşi, de aceea 
de la sindicate se cere o cu atât mai mare energie, stăruinţă, perseverenţă în organizarea propagandei an-
tireligioase. Fracţiunile sindicatelor trebuie să depăşească cu hotărâre atitudinea nepăsătoare, care se ob-
servă în multe cazuri, faţă de educaţia antireligioasă a membrilor sindicatelor, ţinând minte că fără lupta 
cu religiozitatea muncitorilor sindicatele nu-şi pot îndeplini sarcina primordială — a fi o şcoală a comu-
nismului. Să acorde o atenţie deosebită educaţiei antireligioase a femeilor (uniunea textiliştilor, uniunea 
lucrătorilor din sfera alimentaţiei publice) şi a păturilor înapoiate ale clasei muncitoare (cei veniţi de 
curând de la sat, sezonieri, şomeri, adică uniunea muncitorilor agricoli în sfera forestieră de la sat etc.), 
oferind pentru activitatea antireligioasă încăperile cluburilor, mijloace şi eforturi de instruire culturală. 

c) Fracţiunile sovietelor trebuie să-şi asume iniţiativa de a elabora un şir de activităţi în cadrul că-
rora s-ar putea organiza masele largi la lupta cu religia; iniţiativa de a utiliza corect fostele localuri şi 
pământuri ale mănăstirilor şi bisericilor; de a organiza, în fostele mănăstiri, comune agricole puternice, 
staţii agricole, centre de închiriere a maşinilor, întreprinderi industriale, spitale, şcoli, cămine şcolare 
ş.a., fără a permite, sub niciun pretext, existenţa organizaţiilor religioase în aceste mănăstiri. Totodată 
examinarea problemelor legate de caracterul utilizării tuturor acestor localuri şi gospodării trebuie să 
se facă la adunările lărgite, de masă şi să nu se rezolve numai de organele de conducere ale sovietelor 
(de comitetele executive).

d) Comisariatul Poporului pentru Învăţământ trebuie să adopte cu mai multă hotărâre politica de 
înlăturare a elementelor de neutralitate a şcolii faţă de religie, care îşi găseşte expresia în aşa-numita 
educaţie nereligioasă. Să fie însărcinat a organiza la nivel înalt pregătirea antireligioasă şi perfecţionarea 
învăţătorilor, mai ales a celor din şcolile superioare; să introducă un ciclu antireligios corespunzător în 
şcolile profesional tehnice şi în instituţiile pedagogice superioare; să introducă un asemenea curs şi la 
cursurile fără frecvenţă, elaborând metode de propagandă antireligioasă în şcoală; să introducă recti-
ficări corespunzătoare în programele şcolare, dând o atenţie deosebită şcolilor de nivelul doi, alocând 
sume speciale pe linia Direcţiei Generale pentru Instruire Politică, Direcţiei Generale pentru Învăţământ 
Profesional şi Direcţiei Generale pentru Educaţie Socială şi Învăţământ Tehnic. Să-şi pună drept sarcină 
a organiza în timpul apropiat secţii antireligioase în cadrul Comitetelor executive ale partidului pentru 
pregătirea cadrelor înalt-calificate de antireligioşi, precum şi să utilizeze în acest scop Asociaţia Insti-
tuţiilor de Cercetări în Ştiinţe Sociale (РАНИОН) din Rusia şi Academia comunistă, să consolideze şi 
să lărgească practica organizării cursurilor şi universităţilor antireligioase serale şi duminicale pentru 
muncitori şi a altor forme de pregătire a activului antireligios din sânul muncitorilor.

e) A recunoaşte necesară explicarea regulată şi mai aprofundată a problemelor luptei cu religia în 
paginile presei periodice, mai ales în ziarele şi revistele de masă.

f) Direcţia Generală pentru Instruire Politică să acorde o atenţie deosebită dezvoltării şi consolidării 
reţelei de instituţii de instruire politică în locurile de o mai mare influenţă a organizaţiilor sectante şi 
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a altor organizaţii religioase: izbe de lectură, case populare, muzee Timireazev, muzee şi cabinete anti-
religioase, biblioteci, înzestrând aceste instituţii cu cinematografe mobile, cu instalaţii radio, organizând 
acolo cicluri de lecţii antireligioase şi aprovizionându-le cu literatură antireligioasă.

g) Direcţia Generală pentru Arte să acorde ajutor şi să-i stimuleze pe lucrătorii artei în munca de 
creare a pieselor teatrale şi de cinema antireligioase, a beletristicii, a operelor picturale şi a altor lucrări 
de artă, evitându-se bufoneria şi operele care pot agrava fanatismul religios.

h) Direcţia Generală pentru literatură şi edituri, acordând susţinere muncii Sovietului Central al Uni-
unii Ateilor, precum şi Uniunilor ateilor din provincii, totodată să lupte cu hotărâre împotriva tendinţei 
editurilor religioase de a-şi răspândi în masă producţia şi de a depăşi, în propaganda lor, limitele pro-
blemelor strict religioase. Să lupte întocmai şi împotriva editării operelor mistice.

i) A atrage atenţia Editurilor de stat asupra inadmisibilităţii editării operelor mistice şi reeditării 
operelor artistice cu tendinţe religioase şi mistice foarte pronunţate. În ce priveşte clasicii — să nu se 
admită editarea în masă a unor astfel de opere ale lor. Să se acorde o atenţie deosebită traducerii şi 
editării literaturii artistice antireligioase pentru copii şi tineret.

j) Comitetul pentru lucrările de editură să includă în planul aprovizionării, de primă importanţă, cu 
hârtie editura „Uniunii ateilor“ şi să înceteze a aproviziona cu hârtie editurile şi organizaţiile religioase.

k) Comisariatul poporului pentru Afaceri Interne şi OGPU să nu admită în niciun caz încălcarea 
legislaţiei sovietice de către societăţile religioase, avându-se în vedere faptul că organizaţiile religioase 
(consiliile bisericeşti, mutavalliatele*, societăţile sinagogice etc.) sunt unicele organizaţii contrarevo-
luţionare care acţionează legal şi au influenţă asupra maselor. NKVD să dea atenţie faptului că până 
acum localurile comerciale şi locative municipale se dau în arendă pentru adunările de rugăciune, 
adesea în sectoarele muncitoreşti. Şcolile, tribunalele, înregistrarea actelor civile trebuie să fie luate 
complet din mâinile clerului. Comitetele de partid şi cele executive trebuie să pună problema utilizării 
oficiilor stării civile în scopul luptei cu clerul, cu datinile bisericeşti şi cu vestigiile vieţii din trecut.

l) Cooperativele şi colhozurile să dea atenţie necesităţii de a lua în posesie cantinele vegetariene şi 
alte asociaţii cooperative create de organizaţiile religioase şi sectante ca societăţi meşteşugăreşti-indus-
triale şi de alte feluri. Uniunea industrial-meşteşugărească să se îngrijească de crearea a noi industrii 
meşteşugăreşti în regiunile unde se confecţionează obiecte de cult (zugrăvirea icoanelor etc.).

m) Direcţia Politică a Consiliului Revoluţionar Militar** al URSS (ПУР) trebuie să introducă pro-
paganda antireligioasă în munca zilnică de educaţie din Armata Roşie, punându-şi scopul de a pregăti 
din ostaşii roşii cadre antireligioase active pentru sat, legând propaganda antireligioasă de examinarea 
problemelor economice şi a altor probleme ce ţin de sat şi elucidând amănunţit rolul de clasă al religiei 
şi al organizaţiilor religioase în timpul ţarismului, precum şi rolul organizaţiei antireligioase în ţările 
capitaliste, mai ales în perioada războiului imperialist, a războiului civil. În sistemul general de educaţie 
politică trebuie să se dea atenţie instruirii ateiste mai aprofundate a corpului de comandă.

n) Fracţiunile asociaţiilor benevole (mai cu seamă Asociaţia "Долой неграмотность" ["Jos analfabe-
tismul“], Осоавиахим***, Техмасс [Tehnica — maselor], Lupta cu alcoolismul, Tânărul naturalist, Aso-
ciaţii-şef**** ş.a.) trebuie să mai dea atenţie în munca de educaţie şi problemelor luptei cu religia, legând-o 
de sarcinile lor primordiale.

o) Organizaţiile sovietice şi economice să pună capăt cu hotărâre practicii de aprovizionare a sărbă-
torilor religioase, iar organizaţiile care utilizează munca sectanţilor în armata muncii să aloce mijloace 
băneşti pentru instruirea politică a ostaşilor din armata muncii, atrăgând atenţia Uniunii ateilor şi a Co-
mitetului de instruire politică asupra necesităţii de a desfăşura activitatea antireligioasă în mijlocul lor.

Secretarul CC L. KAGANOVICI
Nr. 10400/s, 14 februarie 1929

(ASFR, fond 5263, inv. 2, dos. 7, f. 1-2)

* Mutavalliat — organul executiv pentru organizarea şi activitatea unei moschei.
** Consiliul Revoluţionar Militar — organ colegial suprem de conducere a Armatei Muncitoreşti-ţărăneşti în anii 

1918-1934.
*** Осоавиахим — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР — 

Asociaţia de contribuţie la apărare, la construcţia aeronautică şi a industriei chimice în URSS (1927-1948).
**** Asociaţii-şef — mişcare obştească de înlăturare a analfabetismului, în cadrul căreia organizaţiile urbane luau 

şefia asupra localităţilor rurale pentru a învăţa carte populaţia analfabetă, a efectua propagandă antireligioasă etc.
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ORDINUL OPERATIV AL COMISARULUI POPORULUI 
PENTRU AFACERI INTERNE AL UNIUNII RSS

Nr. 00447
 Cu privire la operaţia de represiune a foştilor chiaburi,   

infractori şi a altor elemente antisovietice
30 iulie 1937  or. Moscova

Din materialele anchetelor în cauzele cu privire la formaţiunile antisovietice se constată că în sate 
s-a stabilit un mare număr de foşti chiaburi, anterior supuşi represiunilor, care se ascund acum de repre-
siuni, au evadat din lagăre, din exiluri şi din aşezările de muncă. S-au stabilit mulţi clerici şi sectanţi, 
supuşi anterior represiunilor, foşti participanţi activi la acţiunile armate antisovietice. La sat au rămas 
aproape neatinse numeroase cadre ale partidelor politice antisovietice (eseri, gruzmeki*, daşnaki**, mu-
savatişti***, ittihadişti**** ş.a.), foşti participanţi activi la răscoale banditeşti, cadre ale albgardiştilor, ale 
detaşamentelor de represalii, precum şi repatriaţi etc.

O parte din elementele enumerate mai sus, plecând de la sat în oraşe, s-au infiltrat la întreprinderi 
industriale, în sfera transportului şi pe şantiere de construcţie. 

În afară de aceasta, în sate şi oraşe se cuibăresc până acum o mare parte din cadrele de infractori de 
drept penal — hoţi de vite şi de cai, hoţi-recidivişti, jefuitori ş.a., care şi-au executat pedeapsa, care au eva-
dat din locurile de detenţie şi care se ascund de represiuni. Insuficienţa luptei cu aceste contingente de in-
fractori a creat pentru ei condiţii în care rămân nepedepsiţi, condiţii ce stimulează activitatea lor criminală.

După cum s-a stabilit, toate aceste elemente antisovietice sunt instigatorii principali a tot felul de 
crime antisovietice şi diversioniste atât în colhozuri şi sovhozuri, cât şi în sfera transportului şi în unele 
ramuri ale industriei.

În faţa organelor securităţii de stat stă sarcina: a nimici în modul cel mai necruţător toată această 
bandă de elemente antisovietice, a apăra poporul sovietic muncitor de uneltirile lor contrarevoluţionare 
şi, în fine, a o sfârşi o dată pentru totdeauna cu lucrarea lor de subminare a bazelor statului sovietic.

În virtutea celor expuse, ORDON: DE PE 5 AUGUST 1937 ÎN TOATE REPUBLICILE, ŢINUTURILE ŞI 
REGIUNILE SĂ SE ÎNCEAPĂ OPERAŢIA DE REPRESIUNE ÎMPOTRIVA FOŞTILOR CHIABURI, ÎMPOTRI-
VA ELEMENTELOR ANTISOVIETICE ACTIVE, PRECUM ŞI ÎMPOTRIVA INFRACTORILOR.

ÎN RSS UZBEKĂ, TURKMENĂ, TADJIKĂ ŞI KIRGHIZĂ OPERAŢIA SĂ SE ÎNCEAPĂ PE DATA DE 
10 AUGUST a.c., IAR ÎN EXTREMUL ORIENT, ÎN ŢINUTUL KRASNOIARSK ŞI ÎN REGIUNEA SIBERIEI 
DE EST — PE 15 AUGUST a.c.

În timpul organizării şi îndeplinirii operaţiei să se ţină cont de următoarele:

I. CONTINGENTELE CARE URMEAZĂ A FI SUPUSE REPRESIUNILOR
1. Foştii chiaburi care s-au întors după ispăşirea pedepsei şi îşi continuă activitatea antisovietică de 

subminare.
2. Foştii chiaburi care au evadat din lagăre sau din aşezările de muncă, precum şi chiaburii care se 

ascund de deschiaburire, care înfăptuiesc o activitate antisovietică.
3. Foştii chiaburi şi elementele sociale periculoase, compuse din formaţiuni de răsculaţi, formaţiuni 

fasciste, teroriste şi banditeşti, care şi-au ispăşit pedeapsa, care se ascund de represiuni sau au evadat 
din locurile de detenţie şi apoi şi-au reluat activitatea criminală.

* Gruzmek — abreviere formată prin aglutinarea cuvintelor грузинские меньшевики (menşevicii gruzini).
** Daşnak — membru al partidului naţional armean „Daşnakţutiun“ („Uniune“).
*** Musavatist — membru al Partidului naţional din Azerbaigean «Müsavat» («Egalitate»).
**** Ittihad — Uniune, Unitate — partid azerbaigean de orientare panislamică de la înc. sec. al XX-lea.

7.26. Ordinul secret nr. 00447

UCAZURI, HOTĂRÂRI, INSTRUCŢIUNI

 CU PRIVIRE LA REPRESIUNILE CREDINCIOŞILOR ÎN ANII 1937-1948



416

Suplimentul 7. Decrete, hotărâri, instrucţiuni de represiune (anii 1937-1948)

4. Membrii partidelor antisovietice (eserii, menşevicii gruzini, musavatişti, ittihadişti şi daşnaki), 
foştii albgardişti, jandarmi, funcţionari, membrii detaşamentelor de represalii, bandiţii, complicii lor, 
persoanele care practică transportarea mărfurilor, reemigranţii care se ascund de represiuni, persoanele 
care au evadat din locurile de detenţie şi îşi continuă activitatea antisovietică.

5. Membrii cei mai ostili şi activi ai organizaţiilor, lichidate acum, de cazaci-albgardişti răsculaţi, 
ai formaţiunilor contrarevoluţionare fasciste-teroriste şi de spioni-diversionişti, care au fost identificaţi 
conform materialelor verificate ale anchetei şi agenturii.

De asemenea urmează a fi supuse represiunilor şi elementele acestei categorii care actualmente se 
află sub arest, în ale căror procese ancheta penală a fost terminată, dar cauza n-a fost judecată încă de 
organele judiciare.

6. Cele mai active elemente antisovietice din rândurile foştilor chiaburi, detaşamente de represalii, 
bandiţi, albgardişti, activişti sectanţi, clerici şi alţii, care acum se află în lagăre, închisori, în colonii şi 
aşezări de muncă şi continuă să desfăşoare acolo o activitate antisovietică de subminare.

7. Infractorii (bandiţii, jefuitorii, hoţii-recidivişti, contrabandiştii-profesionali, bişniţarii-recidivişti, hoţii 
de vite şi de cai) care desfăşoară o activitate criminală şi întreţin legături cu mediul criminal.

Trebuie supuse represiunilor şi elementele acestei categorii care actualmente se află sub arest, în ale 
căror procese ancheta penală a fost terminată, dar cauza n-a fost judecată încă de organele judiciare. 

8. Elementele criminale care se află în lagăre şi în aşezări de muncă şi desfăşoară acolo o activitate criminală.
9. Urmează a fi supuse represiunilor toate contingentele enumerate care se află la momentul dat în 

sate (în colhozuri, sovhozuri, la întreprinderi agricole) şi în oraş (la întreprinderi industriale şi de co-
merţ, în sfera transportului, în instituţiile sovietice şi pe şantierele de construcţie).

II. DESPRE MĂSURILE DE PEDEAPSĂ, APLICATE CELOR SUPUŞI REPRESIUNILOR, ŞI NUMĂ-
RUL ACESTOR PERSOANE

1. Toţi chiaburii, infractorii de drept penal şi alte elemente antisovietice supuse represiunilor se îm-
part în două categorii:

a) din prima categorie fac parte toate elementele foarte ostile dintre cei enumeraţi mai sus. Ei ur-
mează a fi arestaţi imediat şi, după examinarea cauzei lor de troikă, SĂ FIE ÎMPUŞCAŢI.

b) din categoria a doua fac parte toate celelalte elemente, mai puţin active, dar totuşi ostile. Ele urmea-
ză a fi arestate şi închise în lagăre pe termene de la 8 până la 10 ani, iar elementele mai înrăite şi peri-
culoase pentru societate să fie închise pe termene similare în puşcării conform sentinţelor date de troikă.

2. Potrivit datelor de evidenţă prezentate de Comisariatele Poporului republicane ale NKVD şi de 
şefii direcţiilor ţinutale şi regionale ale NKVD, se stabileşte următorul număr de persoane care urmează 
a fi supuse represiunilor:

(Datele sunt numai pentru Federaţia Rusă)
Prima

categorie
A doua

categorie ÎN TOTAL
1—8, 14 (Datele nu sunt primite de la FSB)

9. RSSA Başkiră 500 1500 2000
10. RSSA Bureato-Mongolă 350 1500 1850
11. RSSA Daghestan 500 2500 3000
12. RSSA Karelă 300 700 1000
13. RSSA Kabardino-Balkară 300 700 1000
15. RSSA Komi 100 300 400
16. RSSA Kalmâkă 100 300 400
17. RSSA Mari 300 1500 1800
18. RSSA Mordovia 300 1500 1800
19. Nemţii din RSSA Povolgia 200 700 900
20. RSSA Osetia de Nord 200 500 700
21. RSSA Tatară 500 1500 2000
22. RSSA Udmurtă 200 500 700
23. RSSA Ceceno-Inguşetă 500 1500 2000
24. RSSA Ciuvaşă 300 1500 1800
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25. Ţinutul dintre Marea Azov şi Marea Neagră 5000 8000 13000
26. Ţinutul Extremului Orient 2000 4000 6000
27. Ţinutul Siberia de Vest 5000 12000 17000
28. Ţinutul Krasnoiarsk 750 2500 3250
29. Ţinutul Ordjonikidze 1000 4000 5000
30. Ţinutul Siberia de Est 1000 4000 5000
31. Regiunea Voronej 1000 3500 4500
32. Regiunea Gorki 1000 3500 4500
33. Regiunea de Vest 1000 5000 6000
34. Regiunea Ivanovo 750 2000 2750
35. Regiunea Kalinin 1000 3000 4000
36. Regiunea Kursk 1000 3000 4000
37. Regiunea Kuibâşev 1000 4000 5000
38. Regiunea Kirov 500 1500 2000
39. Regiunea Leningrad 4000 10000 14000
40. Regiunea Moscova 5000 30000 35000
41. Regiunea Omsk 1000 2500 3500
42. Regiunea Orenburg 1500 3000 4500
43. Regiunea Saratov 1000 2000 3000
44. Regiunea Stalingrad 1000 3000 4000
45. Regiunea Sverdlov 4000 6000 10000
46. Regiunea de Nord 750 2000 2750
47. Regiunea Celeabinsk 1500 4500 6000
48. Regiunea Iaroslavl 750 (în original 1250 2000

e greşit: 7500)

3. Cifrele confirmate sunt aproximative. Însă comisarii poporului ai NKVD din republici şi şefii 
direcţiilor ţinutale şi regionale ale NKVD nu au dreptul să le depăşească în mod arbitrar. Nu se admite 
niciun fel de mărire de sine stătătoare a cifrelor.

În cazurile când împrejurările vor cere mărirea cifrelor fixate comisarii poporului ai NKVD din 
republici şi şefii direcţiilor ţinutale şi regionale ale NKVD sunt obligaţi să-mi prezinte cereri corespun-
zătoare motivate.

Micşorarea cifrelor, precum şi trecerea persoanelor destinate pentru represiuni din prima categorie 
în a doua şi invers se permite.

4. Familiile condamnaţilor (din ambele categorii), de regulă, nu sunt supuse represiunilor.
Excepţie fac:
a) familiile ai căror membri sunt capabili de activitate antisovietică. Membrii acestor familii, cu 

permisiunea specială a troicii, urmează a fi internaţi în lagăre sau în aşezări de muncă.
b) Familiile persoanelor supuse represiunilor conform primei categorii, care locuiesc în zonele de frontie-

ră, urmează a fi strămutate dincolo de linia zonei de frontieră în interiorul republicilor, ţinutului şi regiunilor.
c) Familiile celor supuşi represiunilor conform primei categorii şi care locuiesc la Moscova, Lenin-

grad, Kiev, Tbilisi, Baku, Rostov pe Don, Taganrog şi în raioanele: Soci, Gagrî şi Suhumi urmează să 
fie strămutate din aceste locuri în alte regiuni la alegerea lor, cu excepţia zonelor de frontieră.

5. Toate familiile persoanelor din prima şi a doua categorie să fie luate la evidenţă şi să se stabi-
lească supravegherea lor sistematică.

III. ORDINEA ÎNFĂPTUIRII OPERAŢIEI
1. Operaţia să fie începută pe 5 august 1937 şi terminată în termen de patru luni.
În RSS Turkmenă, Tadjikă, Uzbekă şi Kirghiză operaţia să fie începută pe 10 august a.c., iar în 

regiunea Siberia de Est, ţinuturile Krasnoiarsk şi Extremul Orient — pe 15 august a.c.
2. În primul rând să fie supuse represiunilor contingentele care se referă la prima categorie.
Contingentele ce se referă la a doua categorie să nu fie supuse represiunilor până la emiterea unei 

dispoziţii speciale.
În cazul când comisarul poporului al NKVD din republică, şeful direcţiei sau secţiei regionale 
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a NKVD, terminând operaţia cu privire la contingentele din prima categorie, va considera posibilă 
începerea operaţiei cu privire la contingentele din categoria a doua, el este obligat, înainte de a începe 
această operaţie, să ceară sancţiunea mea şi numai după primirea ei poate începe operaţia.

Cu privire la toţi arestaţii care vor fi condamnaţi la întemniţare în lagăre sau închisori pe măsură ce va 
fi dată sentinţa, să mi se raporteze: câte persoane, pe ce termene de închisoare sau de lagăre au fost con-
damnate. După primirea acestor date voi da indicaţie în ce ordine şi în ce lagăre să fie trimişi condamnaţii.

3. În conformitate cu împrejurările şi condiţiile locale, teritoriul republicii, ţinutului şi al regiunii să 
se împartă în sectoare operative.

Pentru organizarea şi înfăptuirea operaţiei, în fiece sector să se formeze un grup operativ, condus 
de un lucrător responsabil al Direcţiei NKVD din republică, ţinut sau regiune, care să se poată isprăvi 
bine cu sarcinile operative importante pe care le va fi primit.

În unele cazuri şefi ai grupurilor operative pot fi numiţi şefii capabili şi experimentaţi ai secţiilor 
orăşeneşti şi raionale.

4. Grupurile operative să fie completate cu numărul necesar de lucrători operativi şi să li se dea 
mijloace de transport şi de legătură.

În dependenţă de cerinţele împrejurărilor operative grupurilor să li se dea detaşamente de miliţieni 
şi de militari.

5. Şefii grupurilor operative să fie însărcinaţi a fi responsabili de evidenţa şi identificarea celor ce 
urmează a fi supuşi represiunilor, să conducă ancheta penală, să confirme rechizitoriile, precum şi să 
fie responsabili de executarea sentinţelor troicii.

Şeful grupului operativ poartă răspundere de organizarea şi executarea operaţiei pe teritoriul secto-
rului său.

6. Se adună informaţii amănunţite de constatare şi materiale compromiţătoare cu privire la fiece 
persoană supusă represiunilor. În baza lor se alcătuiesc listele pentru arestare, care sunt semnate de şe-
ful grupului operativ şi expediate, în 2 exemplare, pentru examinare şi aprobare Comisarului Poporului 
pentru Afaceri Interne, şefului direcţiei sau secţiei regionale a NKVD.

Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne, şeful direcţiei sau secţiei regionale a NKVD examinea-
ză lista şi sancţionează arestarea persoanelor enumerate în ea.

7. Pe baza listei aprobate şeful grupului operativ execută arestarea. Pentru fiece arestare se perfec-
tează un mandat de arestare. În timpul arestării se face o percheziţie minuţioasă. Se confiscă în mod 
obligatoriu: arme, muniţii, echipament militar, substanţe explozibile, substanţe toxice, literatura contrare-
voluţionară, metale preţioase (monede, lingouri şi giuvaiericale, valută străină), dispozitive de multiplicat 
şi corespondenţa.

Toate lucrurile confiscate sunt consemnate în procesul-verbal al percheziţiei.
8. Arestaţii să fie adunaţi la anumite centre conform indicaţiilor Comisarului Poporului pentru Afa-

ceri Interne, ale şefului direcţiei sau secţiei regionale a NKVD. În aceste centre de concentrare a ares-
taţilor trebuie să fie încăperi pregătite pentru plasarea lor.

9. Arestaţii trebuie să se afle sub o pază strictă. Se iau toate măsurile pentru a prevedea evadarea 
sau alte excese.

IV. ORDINEA CERCETĂRII
1. Pentru fiece arestat sau lot de arestaţi se intentează o acţiune de cercetare penală. În procesul 

anchetei trebuie identificate toate legăturile criminale ale arestatului.
2. După încheierea anchetei dosarul este expediat spre a fi examinat de troikă.
La dosar se anexează: mandatul de arestare, procesul-verbal al percheziţiei, materialele confiscate 

în timpul percheziţiei, actele personale, ancheta arestatului, materialul de evidenţă provenit de la agenţii 
secreţi, procesul-verbal al interogatoriului şi un scurt rechizitoriu.

V. ORGANIZAREA ŞI MUNCA TROICILOR
(Listele nominale ale troicilor NKVD din URSS nu sunt scoase de la secret de FSB)

2. La şedinţele troicilor poate participa procurorul republican, ţinutal sau regional (acolo unde el 
nu intră în componenţa troicii).
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3. Troika îşi efectuează lucrarea fie aflându-se în localurile de stabilire a direcţiilor NKVD, fie în 
cele ale secţiilor regionale ale NKVD, fie deplasându-se nemijlocit în sectoarele operative.

4. Troika examinează materialele primite cu privire la fiece arestat sau lot de arestaţi, precum şi cu 
privire la fiece familie aparte ce urmează a fi strămutată.

În dependenţă de caracterul materialelor şi de gradul pericolului social pe care îl prezintă arestatul, 
troika poate trece persoanele desemnate pentru represiune din categoria a doua în prima categorie şi 
persoanele stabilite pentru represiune din prima categorie în cea de a doua.

5. Troika dresează procese-verbale ale şedinţelor sale, în care înscrie sentinţele date de ea cu privire 
la fiece condamnat.

Procesul-verbal al şedinţei troicii este expediat şefului grupului operativ pentru executarea sentinţei. 
La dosarul de anchetă penală se anexează extrase din procesele-verbale cu privire la fiece condamnat.

VI. ORDINEA EXECUTĂRII SENTINŢEI
1. Sentinţele sunt executate de persoane indicate de preşedinţii troicii, aşa-numiţii comisarii poporu-

lui ai NKVD din republici, de şefii direcţiilor sau secţiilor regionale ale NKVD.
Drept temei pentru executarea sentinţei serveşte: extrasul autentificat din procesul-verbal al şedinţei 

troicii (în care este indicată sentinţa cu privire la fiece condamnat) şi o prescripţie specială cu semnătura 
preşedintelui troicii, înmânate persoanei care execută sentinţa.

2. Sentinţele condamnaţilor din prima categorie se execută în locurile şi în ordinea indicată de comi-
sarii poporului pentru afaceri interne, de şefii direcţiilor sau secţiilor regionale ale NKVD cu păstrarea 
în taină deplină şi obligatorie a timpului şi locului executării sentinţei.

Documentele cu privire la executarea sentinţei sunt anexate la dosarul penal al fiecărui condamnat 
într-un plic aparte.

3. Trimiterea în lagăre a persoanelor condamnate din categoria a doua se realizează pe baza ordinelor 
de repartiţie primite de la GULAG-ul NKVD-ului din URSS.

VII. ORGANIZAREA CONDUCERII OPERAŢIEI ŞI DAREA DE SEAMĂ
1. Îl însărcinez cu conducerea generală a operaţiei pe locţiitorul meu: Şeful Direcţiei principale 

a securităţii de stat — comandantul corpului — tov. Frinovski.
Pentru realizarea conducerii operaţiei să se formeze un grup special în frunte cu el.
2. După executarea sentinţelor procesele-verbale ale troicii să fie expediate imediat şefului Secţiei 

a VIII-a a NKVD din URSS cu anexarea fişei de evidenţă potrivit formularului nr. 1.
Pentru condamnaţii din prima categorie, împreună cu procesul-verbal şi cu fişa de evidenţă, să se 

expedieze şi dosarul.
3. Despre mersul şi rezultatul operaţiei să se raporteze prin comunicate la fiecare cinci zile, pe da-

tele: 1, 5, 10, 15, 20 şi 25 ale fiecărei luni prin telegraf şi amănunţit prin poştă.
4. Despre toate noile formaţiuni contrarevoluţionare descoperite în procesul realizării operaţiei, de-

spre apariţia exceselor, evadărilor peste hotare, despre formarea grupurilor de bandiţi şi tâlhari şi despre 
alte incidente excesive să se raporteze prin telegraf imediat.

La organizarea şi realizarea operaţiei să se ia măsuri exhaustive ca să nu se admită: trecerea în ile-
galitate a celor ce urmează a fi supuşi represiunilor; evadarea lor din locurile de trai şi, mai ales, peste 
hotare; organizarea grupurilor de bandiţi şi tâlhari; apariţia a orice fel de excese.

Să se descopere la timp şi să se curme repede încercările de a întreprinde vreo acţiune contrarevo-
luţionară.

COMISARUL POPORULUI pentru AFACERI INTERNE al URSS
COMISARUL GENERAL al SECURITĂŢII DE STAT       
         (EJOV)
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7.27. Dispoziţiile secrete ale CCP din URSS nr. 2148-466ss „Despre alocaţiile pentru întreţinerea co-
piilor ai căror părinţi sunt persecutaţi“ (15 decembrie 1937) şi despre supravegherea de către NKVD 
a „orientării politice a copiilor internaţi şi a procesului de educare a lor“ nr. 1257-289ss (1 august 1937)

Strict secret
DISPOZIŢIE nr. 2148-466ss

a Consiliului Comisarilor Poporului al Uniunii RSS
15 decembrie 1937, or. Moscova, Kremlin

privind alocaţiile pentru întreţinerea copiilor  
părinţilor persecutaţi.      

Consiliul Comisarilor Poporului al Uniunii RSS decide:
A se aloca din fondul de rezervă al Consiliului Comisarilor 

Poporului al Uniunii RSS, până la finele anului 1937, 4 milioane 
ruble pentru întreţinerea suplimentară şi transportarea a 10 000 de 
copii ai părinţilor persecutaţi, internaţi în căminele pentru copii ale 
Comisariatelor Poporului pentru Învăţământ. Din ele 2,5 milioane 
ruble să fie transferate pentru a fi puse la dispoziţia Comisariatelor 
Poporului pentru Învăţământ din RSFSR, RSSU, RSS Kazahă şi 
RSSB conform locurilor oferite de ele în căminele pentru copii şi 
1,5 milioane ruble să se aloce Comisariatului Poporului pentru Afa-
ceri Interne al URSS pentru cheltuielile de transportare a copiilor.

Preşedintele CCP
al Uniunii RSS —   (V. Molotov)

Şeful Serviciului Administrativ al CCP
din Uniunea RSS — (N. Petrunicev)

ASFR, fond 5446, dos. 497, f. 47

Strict secret
HOTĂRÂRE nr. 1257-289 ss

a Consiliului Comisarilor Poporului al Uniunii RSS
1 august 1937, Moscova, Kremlin

Consiliul Comisarilor Poporului al Uniunii RSS decide:

[...] 4. A-i obliga pe toţi Comisarii Poporului pentru 
Afaceri Interne din republicile unionale şi pe şefii Direc-
ţiilor NKVD din ţinuturile şi regiunile unde vor fi inter-
naţi copiii să supravegheze orientarea politică a copiilor 
internaţi, învăţătura şi viaţa lor educativă.

Preşedintele CCP
 al Uniunii RSS   (V. Molotov)

Şeful cancelariei
CCP al Uniunii RSS  (P. Petrunicev)

ASFR, fond 5446, dos. 497, f. 27
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7.28. Hotărârea CCP al URSS din 16.05.1937 ce preconizează „Norma articolelor de îmbrăcăminte 
şi cazarmament pentru condamnaţi şi pentru persoanele ce se află sub anchetă penală,  

ţinute în închisorile Direcţiei principale a Securităţii de Stat a NKVD din URSS

Strict secret
Anexa nr. 2

la hotărârea CCP din URSS nr. 793-18 ss
din 16 mai 1937

   NORMA   

ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI CAZARMAMENT PENTRU CONDAMNAŢI ŞI PENTRU
PERSOANELE CE SE AFLĂ SUB ANCHETĂ PENALĂ, ŢINUTE ÎN ÎNCHISORILE  

DIRECŢIEI PRINCIPALE A SECURITĂŢII DE STAT A NKVD DIN URSS

Denumirea obiectelor

Condamnaţii Pers. aflate sub anchetă penală
% limi-
tei asi-
gurării

Norma 
pentru  
1 pers.

Terme-
nul de 

folosinţă

% limitei 
asigurării

Norma 
pentru  
1 pers.

Terme-
nul de 

folosinţă

Efecte pentru bărbaţi
Cămăşi de vară . . . . . . . .
Şalvari de vară . . . . . . . . .
Şepci . . . . . . . . . . . . . . .
Bocanci de piele . . . . . . . .
Paltoane scurte . . . . . . . . . . .
Cămăşi de iarnă . . . . . . . .
Şalvari de iarnă . . . . . . . . 
Căciuli . . . . . . . . . . . . . .
Pâslari . . . . . . . . . . . . . . 
Bluze de corp . . . . . . . . . . .
Indispensabili . . . . . . . . . . .
Prosoape . . . . . . . . . . . . . .
Batiste . . . . . . . . . . . . . . . 
Obiele . . . . . . . . . . . . . . .
Plăpumi . . . . . . . . . . . . . 
Cearşafuri . . . . . . . . . . . . 
Feţe de pernă . . . . . . . . . .
Faţă de saltea . . . . . . . . . .

Efecte pentru femei
Bluze de vară . . . . . . . . . . 
Fuste de vară . . . . . . . . . .
Haine de finet . . . . . . . . . .
Cămăşi pentru femei . . . . . 
Chiloţi de damă . . . . . . . . 
Ciorapi de damă . . . . . . . . 
Basma . . . . . . . . . . . . . .

100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

1
1
1
1
1
1
1 
1
1
2
2

1½
2 buc.

2
1
2
2
1

1
1
1
2

2½
2
1

1 an
1 an
2 ani
1 an
2 ani
2 ani
2 ani
3 ani
3 ani
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
2 ani
3 ani
3 ani
3 ani

1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an

100
100
—
50
20
—
—
—
5

100
100
100
—
50
100
100
100
100

50
50
50
75
75
50
25

1
1

—
1
1

—
—
—
1

1½
1½
1½
—
2
1

1½
1½
1

1
1
1
2

2½
2
1

1 an
1 an
—

1 an
2 ani

—
—
—

3 ani
1 an
1 an
1 an
—

1 an
2 ani
3 ani
3 ani
3 ani

1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an

Şeful cancelariei Consiliului Comisarilor Poporului al Uniunii RSS   (M. Arbuzov)

(ASFR, fond 5446, dos. 493 f. 30)



422

Suplimentul 7. Decrete, hotărâri, instrucţiuni de represiune (anii 1937-1948)

30.04.’41

U C A Z 
al PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM al URSS

Privind pedeapsa complementară — 20 de ani de deportare

1. Să se dea indicaţie că, în afara pedepselor prevăzute de legea în vigoare, judecăţile pot 
aplica deportarea pe un termen de 20 de ani.

Deportarea pe un termen de 20 de ani poate fi aplicată ca pedeapsă complementară faţă de 
persoanele condamnate pe un termen de 5 ani şi mai mult.

2. Pedeapsa indicată la pct. 1 poate fi stabilită prin decizie judecătorească faţă de per-
soanele condamnate pe un termen de 5 ani şi mai mult pentru: crime contrarevoluţionare, 
delapidarea proprietăţii socialiste, banditism, jaf, omor premeditat, viol săvârşit în grup, 
huliganism agravat repetat, falsificarea semnelor monetare şi a titlurilor de valoare, furt re-
petat, contrabandă calificată, speculă premeditată, pentru procurarea, păstrarea şi vânzarea 
armelor de foc.

3. Persoanele deportate sunt obligate să execute o muncă social-utilă la alegerea condamna-
tului la indicaţia organelor Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne.

4. A se indica: membrii familiei persoanelor condamnate la deportare au dreptul să locu-
iască împreună în locul deportării.

5. Pentru evadare din locul deportării cei vinovaţi sunt supuşi, conform sentinţei judecăţii, 
la întemniţare pe un termen de la 5 până la 10 ani cu stabilirea ulterioară în localitatea unde 
fusese deportat.

6. Regiunile de deportare şi ordinea de execuţie a surghiunului se determină prin o dispo-
ziţie aprobată de Consiliul Comisarilor Poporului din URSS.

7. Să se propună Sovietelor Supreme ale republicilor unionale să introducă în codurile pe-
nale modificări în conformitate cu prezentul ucaz.

Semnături:
(ASRIC, fond 89, lista 18, dos. 5, f. 2-3)

7.29. În baza Ucazului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS mii de creştini întemniţaţi  
în anii ’40, după expirarea termenului de 5, 10 ani de închisoare, au fost condamnaţi  

la 20 de ani de deportare fără a fi puşi în libertate
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581. Este recunoscută contrarevoluţionară orice acţiune [...] îndreptată spre doborârea, subminarea 
sau slăbirea securităţii externe a Uniunii RSS şi a cuceririlor revoluţiei proletare în domeniul econo-
mic, politic şi naţional. [...]

582. Răscoala armată sau intervenţia în scopuri contrarevoluţionare pe teritoriul sovietic a bande-
lor înarmate, luarea puterii în centru sau în provincii cu aceleaşi scopuri şi, în special, cu scopul de 
a răpi de la Uniunea RSS şi de la o republică unională o parte din teritoriul ei sau de a anula tratatele 
încheiate de Uniunea RSS cu alte state,  

se pedepseşte cu pedeapsa capitală — împuşcarea sau declararea ca duşman al oamenilor muncii, 
cu confiscarea averii, cu ridicarea cetăţeniei republicii unionale şi, prin urmare, a cetăţeniei Uniunii 
RSS şi cu expulzarea de pe teritoriul Uniunii RSS pentru totdeauna...

583. Legătura cu state străine ori cu reprezentanţi ai lor în scopuri contrarevoluţionare, precum şi 
orice contribuţie acordată unui stat străin, care e în stare de război cu Uniunea RSS sau care luptă cu 
ea, organizând intervenţii sau blocade,  

se pedepseşte ca şi crimele prevăzute în art. 582 al prezentului Cod.

584. Ajutorul acordat, prin orice mijloace, acelei părţi a burgheziei internaţionale, care, nerecunos-
când egalitatea în drepturi a sistemului comunist, ce vine în schimbul sistemului capitalist, caută să-l 
răstoarne, precum şi ajutorul acordat organizaţiilor sau grupurilor sociale care se află sub influenţa 
acestei burghezii sau sunt organizate nemijlocit de ea pentru desfăşurarea activităţii ostile împotriva 
Uniunii RSS, 

se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen nu mai mic de trei ani cu confiscarea totală 
sau parţială a averii, cu mărirea termenului, în cazuri deosebit de grave, până la pedeapsa capitală — 
împuşcarea sau declararea de duşman al oamenilor muncii cu ridicarea cetăţeniei [...].

585. Îndemnarea unui stat străin sau a unor grupuri sociale din el, pe calea legăturilor cu repre-
zentanţii lor, pe calea folosirii de documente false ori prin alte mijloace, la declararea războiului, la 
intervenţia armată în treburile Uniunii RSS sau la alte acţiuni ostile, în special: la blocadă, la răpirea 
proprietăţii de stat a Uniunii RSS ori a republicilor unionale, la ruperea relaţiilor diplomatice, la anu-
larea tratatelor încheiate cu Uniunea RSS etc. 

se pedepseşte ca şi crimele prevăzute în art. 582 al prezentului Cod.

586. Spionajul, adică răpirea sau culegerea de informaţii care prezintă, prin conţinutul lor, un secret 
de stat ocrotit special, cu scopul de a le transmite unui stat străin, unor organizaţii contrarevoluţionare 
sau unor persoane particulare,  

se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen nu mai mic de trei ani, cu confiscarea to-
tală sau parţială a averii, iar în cazurile când spionarea a provocat sau ar fi putut provoca consecinţe 
deosebit de grave pentru interesele URSS — cu pedeapsa capitală — împuşcarea sau declararea de 
duşman al oamenilor muncii cu ridicarea cetăţeniei [...].

587*. Subminarea industriei de stat, a transportului, a comerţului, a circulaţiei monetare sau a sis-
temului de credit, precum şi a cooperării, cu folosirea corespunzătoare a instituţiilor şi întreprinderilor 
de stat sau împiedicarea funcţionării lor normale în scopuri contrarevoluţionare, precum şi folosirea 
instituţiilor şi întreprinderilor de stat sau împotrivirea la funcţionarea lor normală, în interesele foştilor 
proprietari sau în interesele organizaţiilor capitaliste interesate, 

se pedepseşte ca şi crimele prevăzute în art. 582 al prezentului Cod.

*  Infracțiunea definită de acest articol era cunoscută și sub numele de sabotaj, iar infractorii erau calificaţi ca 
"sabotori".

7.30. Articolul 58 din Codul Penal al RSFSR
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588. Comiterea actelor de terorism, îndreptate împotriva reprezentanţilor Puterii sovietice sau îm-
potriva activiştilor organizaţiilor revoluţionare ale muncitorilor şi ţăranilor şi participarea la realizarea 
unor asemenea acte chiar şi de persoane ce nu fac parte din vreo organizaţie contrarevoluţionară,  

se pedepseşte ca şi crimele prevăzute în art. 582 al prezentului Cod.

589. Distrugerea sau avarierea cu scopuri contrarevoluţionare (prin explozie, incendiere sau prin alte 
metode) a căilor ferate şi a altor căi şi mijloace de comunicaţie, a căilor de telecomunicaţie publică, 
a conductelor de apă, a depozitelor obşteşti şi ale altor construcţii, proprietăţi de stat sau obşteşti 

se pedepseşte ca şi crimele prevăzute în art. 582 al prezentului Cod.

5810. Propaganda sau agitaţia, care conţin chemarea de a răsturna, de a submina ori de a slăbi Pu-
terea sovietică sau chemarea la comiterea unor crime contrarevoluţionare (art. 582—589 ale prezentului 
Cod), precum şi difuzarea, producerea sau păstrarea literaturii cu acelaşi conţinut 

se pedepseşte cu privarea de libertate pe un termen nu mai mic de şase luni.

Aceleaşi acţiuni săvârşite în timpul tulburărilor de masă ori cu întrebuinţarea de prejudecăţi re-
ligioase sau naţionale ale maselor, ori în timp de război, ori în locuri declarate pe picior de război, 

se pedepsesc ca şi crimele prevăzute în art. 582 al prezentului Cod.

[...]
(Editura de stat de literatură juridică. Moscova, 1950)
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MINIŞTRILOR SECURITĂŢII de STAT din REPUBLICI 
ŞEFILOR DIRECŢIILOR MGB din ŢINUTURI şi REGIUNI
PROCURORILOR REPUBLICILOR, ŢINUTURILOR şi REGIUNILOR
PROCURORILOR MILITARI ai REGIUNILOR MILITARE şi ai TRUPELOR MAI

În conformitate cu hotărârea Sovietului Miniştrilor al URSS din 21 februarie 1948 cu nr. 416-159ss 
privind trimiterea în exil a tuturor spionilor, diversioniştilor, teroriştilor, troţkiştilor, a celor de dreapta, 
a menşevicilor, eserilor, anarhiştilor, naţionaliştilor, emigranţilor albi* şi a membrilor altor organizaţii şi 
grupuri antisovietice, eliberaţi, după executarea pedepsei, din lagăre şi închisori după sfârşitul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei —

PROPUNEM:
1. Pe măsura demascării spionilor, diversioniştilor, teroriştilor, troţkiştilor, a celor de dreapta, 

a menşevicilor, eserilor, anarhiştilor, naţionaliştilor, emigranţilor albi şi a membrilor altor organizaţii şi 
grupuri antisovietice, puşi în libertate după executarea pedepsei în lagăre şi închisori după sfârşitul Ma-
relui Război pentru Apărarea Patriei, inclusiv a celor al căror termen de pedeapsă a expirat în timpul răz-
boiului, dar au fost reţinuţi în lagăre şi închisori până la terminarea războiului, — toate aceste persoane 
să fie arestate de şefii organelor MGB, făcându-se formele de arestare în ordinea stabilită de lege.

Celor arestaţi să li se formuleze vina în conformitate cu conţinutul infracţiunii, pentru care şi-au 
executat pedeapsa în lagăre şi închisori.

Ancheta penală să se facă în direcţia demascării legăturilor antisovietice şi a activităţii inamice după 
eliberarea infractorilor din închisori şi lagăre. La sfârşitul anchetei penale dosarele să fie trimise orga-
nelor de resort. Dacă în procesul anchetei penale nu vor fi obţinute astfel de informaţii, dosarele să fie 
expediate la Consfătuirea Specială de pe lângă MGB al URSS pentru a li se aplica arestaţilor deportarea 
în conformitate cu Ucazul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 21 februarie 1948. Dosarele să 
se întocmească în ordinea stabilită de lege cu anexarea cópiilor sentinţelor judecătoreşti sau a extraselor 
din hotărârile Consfătuirii Speciale (troika), precum şi a certificatelor similare din dosarele de arhivă.

2. Şefii organelor MGB şi procurorii, înainte de arestarea categoriilor de criminali indicate la pct. 1, 
să studieze minuţios dosarele de arhivă ale acestor persoane, pentru a nu admite arestări neîntemeiate.

Cât priveşte cei condamnaţi pentru aceleaşi infracţiuni de fostele troici ale NKVD-UNKVD, să se 
adopte hotărârea de arestare şi deportare a lor doar în cazul siguranţei de justeţea condamnării lor de troikă.

Bătrânii, invalizii neputincioşi şi grav bolnavi, în cazul lipsei de materiale probatoare privind acti-
vitatea lor inamică, să nu fie arestaţi după eliberarea din lagăre şi închisori.

3. Trimiterea în deportare să se facă cu convoiul de arestaţi după primirea hotărârilor adoptate de 
Consfătuirea Specială de pe lângă MGB al URSS.

Persoanelor trimise în deportare să li se acorde ajutor la transportarea lucrurilor personale (haine, 
lenjerie, încălţăminte) în limitele normelor stabilite de trupele de escortă ale MAI. Să se transfere sumele 
de bani luate de la cei arestaţi şi să li se întoarcă, prin Direcţia MGB, la locul deportării.

Să se permită mutarea membrilor familiei celor exilaţi la locul deportării acestora. Prin decizia 
Sovietului Miniştrilor al URSS din 21 februarie 1948, nr. 416-159ss, organele locale ale puterii sovietice 
sunt obligate, la propunerea organelor MGB, să-şi dea contribuţia la mutarea familiilor celor deportaţi, 
la plasarea lor în câmpul muncii şi la asigurarea cu locuinţă la locul deportării.

4. Şefii organelor MGB şi procurorii poartă răspundere personal pentru aplicarea corectă a deciziei 
Sovietului Miniştrilor al URSS din 21 februarie 1948 privind trimiterea în deportare a categoriilor de 
infractori enumerate mai sus.

  MINISTRUL SECURITĂŢII de STAT al URSS —  V. ABAKUMOV
  PROCURORUL GENERAL al URSS —  G. SAFONOV
26 octombrie 1948, nr. 66/241ss

 („Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях“, partea I, Kursk, 1999)

* Emigrant alb (белоэмигрант) — cetățean al Rusiei Țariste care a părăsit țara pe durata revoluției din 
1917 sau pe durata războiului civil (1917-1922). Emigranții albi erau priviți ca o amenințare pentru statul 
sovietic, ca o sursă de spioni și de complotiști contrarevoluționari.

7.31. Circulara MGB al URSS din 26 octombrie 1948, nr. 66/241ss, în a cărei bază întemniţaţii  
creştini, după executarea termenului în lagăre, erau condamnaţi iarăşi la surghiun
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7.32. Circulara secretă către şefii direcţiilor KGB din ţinuturi şi regiuni 
nr. 108ss din 24 august 1955 privind falsificarea datei şi a cauzei decesului 

celor condamnaţi la pedeapsa capitală

STRICT SECRET

PREŞEDINŢILOR COMITETELOR SECURITĂŢII DE STAT  
de pe lângă SOVIETELE MINIŞTRILOR ale REPUBLICILOR UNIONALE şi AUTONOME

ŞEFILOR DIRECŢIILOR COMITETELOR SECURITĂŢII DE STAT din ŢINUTURI şi REGIUNI  
de pe lângă SOVIETUL MINIŞTRILOR al URSS

 Se stabileşte următoarea ordine de examinare 
a cererilor de informaţii ale cetăţenilor privind soarta 
persoanelor condamnate la PC (pedeapsă capitală — 
Nota trad.) de către fostul Colegiu al OGPU, de troici-
le RP ale OGPU şi ale NKVD-UNKVD, de către Con-
sfătuirea Specială de pe lângă NKVD al URSS, pre-
cum şi de Colegiul Militar al Curţii Supreme a URSS 
în cauzele anchetate de organele securităţii de stat:

1. La cererile de informaţii ale cetăţenilor privind 
soarta celor condamnaţi pentru activitate contrare-
voluţionară la PC de către fostul Colegiu al OGPU, 
de troicile RP ale OGPU şi ale NKVD-UNKVD, de 
către Consfătuirea Specială de pe lângă NKVD 
al URSS organele KGB vor comunica oral că per-
soanele vizate au fost condamnate la 10 ani în 
LMC şi au decedat la locul întemniţării.

Asemenea răspunsuri se vor da, de regulă, 
numai membrilor familiei celor condamnaţi: părinţi, 
soţie-soţ, copii, fraţi-surori. Cetăţenilor care locu-
iesc în afara centrelor regionale, ţinutale şi republi-
cane răspunsurile orale li se vor da prin aparate-
le raionale ale KGB, iar acolo unde atare organe 
nu există — prin aparatele raionale ale miliţiei, în 
conformitate cu notificarea în scris a organului KGB 
în fiecare caz aparte.

2. În caz de necesitate, la soluţionarea chestiu-
nilor de proprietate şi de drept (legalizarea moşteni-
rii, partajul, perfectarea pensiei, înregistrarea căsă-
toriei) de către rudele condamnaţilor şi în alte cazuri, 
la cererea rudelor, se face înregistrarea decesului 
celor condamnaţi la PC la Oficiile Stării Civile în 
localitatea unde a domiciliat până la arestare, după 
care lucru rudelor li se eliberează, după modelul 
stabilit, un certificat de deces al celui condamnat.

În aceeaşi ordine se înregistrează decesul celor 
condamnaţi la PC dacă ulterior ei au fost reabilitaţi.

3. Deciziile de înregistrare a decesului celor 
condamnaţi în cauzele anchetate de organele secu-
rităţii de stat se adoptă de preşedinţii comitetelor se-

curităţii de stat de pe lângă Sovietele Miniştrilor ale 
republicilor unionale şi autonome, de şefii direcţiilor 
ţinutale şi regionale ale KGB (inclusiv ai direcţiilor 
regiunilor de subordonare republicană şi ţinutală).

4. Dispoziţii către Oficiile Stării Civile de a în-
registra decesul condamnaţilor se dau de către 
organele KGB prin direcţiile de miliţie. În ele se 
comunică: numele, pronumele, patronimicul, anul 
naşterii şi data decesului celui condamnat (se indi-
că în limita a zece ani de la ziua arestării), cauza 
decesului (cu aproximaţie) şi domiciliul celui con-
damnat până la arestare.

5. Înregistrarea la Oficiile Stării Civile a dece-
sului celor condamnaţi de Colegiul Militar al Curţii 
Supreme a URSS se face la directiva Colegiului 
Militar al Curţii Supreme a URSS.

6. Despre răspunsurile date reclamanţilor pri-
vind decesul celor condamnaţi secţiile de eviden-
ţă şi arhivă ale KGB şi ale direcţiilor KGB trimit 
notificări la secţiile speciale nr. 1 ale MAI şi ale 
direcţiilor MAI, unde s-a făcut ancheta, pentru a se 
nota în cartoteca operativ-informativă, indicându-se 
obligatoriu data şi cauza decesului, comunicate re-
clamantului. Dacă decesul a fost înregistrat la Ofi-
ciul Stării Civile, în fişele cartotecilor operativ-infor-
mative ale MAI—DMAI se face înscrierea: „Decesul 
a fost înregistrat la Oficiul Stării Civile“. Totodată 
secţiile de evidenţă şi arhivă ale KGB—UKGB ex-
pediază notificări la Secţia întâia a MAI al URSS 
pentru a se face astfel de notări şi în Cartoteca 
centrală operativ-informativă.

Dacă cei condamnaţi, în rezultatul reexaminării 
cauzei, au fost reabilitaţi şi scoşi din evidenţa ope-
rativă, notele privind răspunsurile date reclamanţilor 
se vor face în fişele de evidenţă privind clasarea 
procesului.

7. Corespondenţa cu reclamanţii privind soarta 
celor condamnaţi la PC se anexează la dosarele 
de urmărire penală din arhivă.

Preşedintele Comitetului Securităţii de Stat  
de pe lângă Sovietul Miniştrilor al URSS

general de armată I. SEROVNr. 108ss
24 august 1955

or. Moscova
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Supliment. Documente de arhivă

7.33. În timp ce, conform ucazurilor ilegale, mii de creştini se chinuiau în detenţie, conducătorii 
VSEHB, pentru a face pe placul ateilor, afirmau, fără frică de Dumnezeu,  

că în ţară nu sunt întemniţaţi pentru Hristos.

Scumpi fraţi în Hristos, redactori ai revistei „Baptist Times“!

În paginile revistei dumneavoastră din 8 iunie anul curent a fost inserat articolul domnului 
Guildhaume Myrrdin-Evans, intitulat: „Moştenirea noastră e libertatea“.

Ne miră faptul, că a putut cineva să insereze într-un organ atât de solid al baptiştilor precum 
„Baptist Times“ această minciună evidentă şi clevetire conştientă, de care e îmbibat tot articolul 
sus-numit al domnului Evans. [...]

Comunicările privind munca silnică şi numărul întemniţaţilor în URSS se răspândesc ca din 
cornul abundenţei de pe buzele şi de sub condeiul duşmanilor plini de ură ai Uniunii Sovietice, 
şi nu ne miră faptul, deoarece scopul acestor comunicări e a ponegri şi a înjosi autoritatea ţării noas-
tre socialiste, de care ea se bucură după merit înaintea a milioane de oameni simpli din întreaga lume.

Dar suntem indignaţi până în adâncul sufletului, când, în unison cu corul răuvoitorilor plini 
de ură ai URSS, se aude vocea membrului frăţietăţii noastre baptiste, care, încălcând poruncile 
lui Hristos despre dragoste şi dreptate, vorbeşte şi scrie o minciună şi clevetire vădită.

Dar domnul Guildhaume Myrrdin-Evans [...] face o comunicare mincinoasă cu privire la morta-
litate în lagărele sovietice vrând să clevetească astfel URSS de atitudine inumană faţă de întemniţaţi.

Dacă domnul Evans ar fi vrut să fie un creştin sincer şi cinstit, atunci, înainte de a scrie un 
articol precum cel inserat „Moştenirea noastră e libertatea“, ar fi luat cunoştinţă mai întâi de pole-
mica cu privire la aşa-numita „muncă silnică“ în URSS, care s-a dezlănţuit la sesiunea Consiliului 
social şi economic al ONU din august anul trecut, şi ar fi luat în seamă vocea reprezentantului 
sovietic A. A. Arutiunean, care a demonstrat cu o destulă temeinicie că politica sovietică e o po-
litică progresivă şi cea mai umană cu privire la persoanele care au comis o infracţiune sau alta.

Consiliul Unional al Creştinilor Evanghelici Baptişti adevereşte acest fapt.
Îi putem asigura în mod hotărât pe toţi cititorii mult stimatei reviste „Baptist Times“ că niciun 

cetăţean al Uniunii Sovietice nu e condamnat, nici nu e întemniţat pentru convingerile sale 
religioase şi toate comunicările peste hotare privind persecuţiile pentru convingeri religioase 
din Uniunea Sovietică sunt o născocire şi un neadevăr. [...]

          Primiţi salutul nostru frăţesc şi cele mai bune urări de bine!
                        Fraţii dumneavoastră după credinţă: 
                 PREŞEDINTELE VSEHB — I. I. Jidkov (semnătura)
                 SECRETAR GENERAL — A. V. Karev (semnătura)

11 septembrie 1950, nr. 256/ 1186

(ASFR, fond 6991, inv. 3, dos. 71, f. 63-68)

CONSILIUL UNIONAL
AL CREŞTINILOR EVANGHELICI BAPTIŞTI

Preşedinte I. I. Jidkov     Secretar general A. V. Karev
Tov. preşedintelui   M. I. Goleaev

     M. A. Orlov
  Casier  I. G. Ivanov 11 septembrie 1950

Nr. 256/1186
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AC — Arhiva centrală
a.c. — anul curent
ad-interim — care ţine locul titularului
AMB — Alianţa Mondială Baptistă
AMCM — Arhiva municipală centrală de la Moscova 
a.n. — anul naşterii
AR — Afaceri Religioase
ARA — Administraţia Americană de Ajutorare a ţărilor europene, ce au suferit în Primul Război   
  Mondial (American Relief Administration)
ARMŢ — Armata Roşie Muncitorească-ţărănească
art. — articol
a-s — antisovietic
a/s — agent secret
ASFR — Arhiva de Stat a Federaţiei Ruse
ASL — Arhiva de Stat a Letoniei
ASRIС — Arhiva de Stat a Rusiei de Istorie Contemporană
ASR ISP — Arhiva de Stat a Rusiei de Istorie Social-politică
ASRN  — Arhiva de Stat a regiunii Novosibirsk
ASRO  — Arhiva de Stat a regiunii Omsk
ASRT  — Arhiva de Stat a regiunii Tomsk
AZŞ — Adventişti de Ziua a Şaptea
BOR — Biserica Ortodoxă Rusă
CAR — Comisia antireligioasă (Comisia de realizare a separării bisericii de stat) de pe lângă CC al PC(b)R
căt. — cătun
CB  — Consiliul Bisericilor
CC — Comitetul Central
CCE — Creştini de credinţă evanghelică
CCP — Consiliul Comisarilor Poporului
CEB — Creştini Evanghelici Baptişti
CEC — Comitetul Executiv Central (ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет)
CECR — Comitetul Executiv Central din întreaga Rusie (ВЦИК — Всероссийский Центральный  
  Исполнительный Комитет)
CER (VCeK) — Comisia Extraordinară de luptă împotriva contrarevoluţiei, a sabotajului şi a speculaţiei din  
  întreaga Rusie (ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией,  
  спекуляцией и преступлениями по должности)
CP — Codul penal
c-r — contrarevoluţionar
c/s  — colaborator secret 
CSI — Comunitatea Statelor Independente 
d.H. — după Hristos
dos. — dosar
DS — Direcţia Secretă
EO — Extremul Orient
f. — fila, filele
FBE — Federaţia Baptistă Europeană
FSB — Serviciul Federal al Securităţii (ФСБ — Федеральная служба безопасности)
GLAVLIT  — Direcţia Generală pentru literatură şi edituri
GPU — Direcţia Politică de Stat (ГПУ — Государственное политическое управление)
GUGB — Direcţia Generală a Securităţii Statului (ГУГБ — Главное управление государственной 
  безопасности)
GULAG — Direcţia Generală a Lagărelor de muncă corecţională şi a aşezărilor de muncă  
  (ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений)
INO — Secţia Străinătate (ИНО — Инностранный отдел)
inv.  — inventar
LMC — Lagăr de muncă corecţională
Locţ. — locţiitor
KARLAG — Reţeaua LMC de la Karaganda
KGB  — Comitetul Securităţii de Stat (КГБ — Комитет государственной безопасности)
MAI — Ministerul Afacerilor Interne

SIGLE ŞI ABREVIERI:
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MGB — Ministerul Securităţii de Stat  (МГБ — Министерство государственной безопасности)
NKVD — Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (НКВД — Народный комиссариат  
  внутренних дел)
N.P.P. — Nume, prenume, patronimic (prenumele tatălui)
OGPU — Direcţia Politică de Stat Unificată (ОГПУ — Объединенное государственно-политическое
  управление при СНК СССР)
ONU — Organizaţia Naţiunilor Unite
p. — pagina, partea
par. — paragraf
PC — pedeapsă capitală
PC(b)R — Partidul Comunist (bolşevic) din Rusia
PC(b)US — Partidul Comunist (bolşevic) al Uniunii Sovietice
pct. — punctul
PCU  — Partidul Comunist din Ucraina
PCUS  — Partidul Comunist al Uniunii Sovietice
pp. — paginile
reg. — regiunea
RFG — Republica Federativă Germană
RM — Regiunea Moscova
RP — Reprezentanţă Plenipotenţiară, Reprezentant Plenipotenţiar
RSFSR — Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă
RSSB — Republica Sovietică Socialistă Bielorusă
RSSU — Republica Sovietică Socialistă Ucraineană
s — secret
s. — sat
Siblag — reţeaua LMC din Siberia
SLON — Lagărele de la Solovki cu destinaţie specială (СЛОН — Соловецкие лагеря особого назначения)  
SM — Sovietul Miniştrilor  
SPS — Secţia Politică Secretă 
S.Pt. — Sankt Petersburg 
SR — secţia raională 
SS — Secţia Secretă, Secţia Specială, Securitate de Stat 
SS al URSS — Sovietul Suprem al URSS
ss — strict secret
SUA  — Statele Unite ale Americii
sup. — superior 
TMR — Tribunal militar revoluţionar
tov. — tovarăşul
UBR — Uniunea Baptistă din Rusia
UCEBR — Uniunea Creştinilor Evanghelici Baptişti din Rusia (actuală)
UCER — Uniunea Creştinilor Evanghelici din Rusia
UER — Uniunea Evanghelică din Rusia
UFB — Uniunea Federativă Baptistă din URSS
UGB — Direcţia Securităţii de Stat (УГБ — Управление государственной безопасности)
ULCT  — Uniunea Leninistă Comunistă a Tineretului
UMGB — Direcţia Ministerului Securităţii de Stat
UB CEB — Uniunea Bisericilor Creştinilor Evanghelici Baptişti 
UIB CEB — Uniunea Internaţională a Bisericilor Creştinilor Evanghelici Baptişti
UBN — Uniunea Baptistă de Nord 
u.p. — unitatea de păstrare 
UNKVD — Direcţia Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne (УНКГБ — Управление Народного  
  комиссариата государственной безопасности)
URSS — Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 
US — Uniunea Sovietică 
UTCR — Uniunea Tineretului Comunist din Rusia
v. — vezi
CUCE — Consiliul Unional al Creştinilor Evanghelici 
VSEHB — Consiliul Unional al Creştinilor Evanghelici Baptişti din URSS (ВСЕХБ — Всесоюзный совет  
  евангельских христиан-баптистов)
VŢIK — Comitetul Executiv Central din Rusia (ВЦИК — Всероссийский центральный 
  исполнительный комитет)
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LISTA CRONOLOGICĂ A PRINCIPALELOR EVENIMENTE ISTORICE
29 mai 1884 — Paşkov şi Korf au refuzat să semneze angajamentul de a înceta predicarea Evangheliei; 

hotărârea ţarului Aleksandru al III-lea de a-i expulza din ţară.

august 1891 — a fost adoptată „Rezoluţia consfătuirii clerului ortodox cu privire la decăderea din drep-
turile părinteşti a sectanţilor şi cu privire la educarea copiilor în credinţa ortodoxă“; în 
CP este introdus art. 189 (închiderea sectanţilor în cetate până la 48 de luni „pentru 
propaganda sau scrierea cărţilor religioase cu scopul de a-i atrage pe alţii“) şi art. 196 
(„Pentru răspândirea învăţăturilor eretice sau sectante ori complicitate la aceste fapte — 
deportare în Siberia, în ţinuturile transcaucaziene“).

17 aprilie 1905 — Ucazul ţarului „Despre consolidarea principiilor toleranţei religioase“.

11-19 iulie 1905 — Primul Congres mondial al baptiştilor la Londra; delegaţi din Rusia: D. I. Mazaev, V. V. 
Ivanov, V. G. Pavlov.

17 octombrie 1905 — Ţarul Nikolai al II-lea a semnat un manifest care oferea cetăţenilor Rusiei posibilitatea 
exercitării serviciilor divine publice.

21 octombrie 1905 — a fost înfiinţat primul partid creştin-democrat „Uniunea libertăţii, dreptăţii şi a dragostei 
de pace“. Fondatori: menonitul P. M. FRIZEN, creştinul evanghelic I. S. PROHANOV, bap-
tiştii — V. G. PAVLOV şi N. V. ODINŢOV.

14-19 sept. 1909 — la Petersburg a avut loc primul congres panrus al creştinilor evanghelici, s-a ţinut o ru-
găciune patriotică „pentru Majestatea Sa Împăratul“, din partea congresului a fost trimi-
să o adresă de salut „Majestăţii Sale Împăratului de la participanţii la Congresul I panrus 
al CE, servi devotaţi ai Majestăţii Sale“.

27 sept. — 7 oct. 1909 — Congresul panrus al baptiştilor la Rostov pe Don; la congres a fost aleasă o delegaţie 
care să exprime mulţumire guvernului pentru legea despre toleranţa religioasă dăruită.

Anul 1911 — Congresul mondial al baptiştilor în or. Philadelphia (SUA).

Iulie 1914 — Începutul Primului Război Mondial — Germania a declarat război Rusiei.

17 aprilie 1915 — Adresa de salut a 130 comunităţi ale CE către Majestatea Sa Împăratul Rusiei.

23 februarie 1917 — Revoluţia din Februarie (Rusia).

2 martie 1917 — ţarul Nikolai al II-lea semnează abdicarea, punând capăt cârmuirii de 300 de ani a di-
nastiei Romanov. Guvernul provizoriu a proclamat libertatea cuvântului, a presei, a aso-
cierii, a întrunirilor, despre anularea tuturor limitărilor de clasă, naţionale şi de religie şi 
a anunţat o amnistie pentru toţi deţinuţii politici şi religioşi.

17 martie 1917 — I. S. Prohanov a înfiinţat partidul creştin-democrat „Воскресение“ („Învierea“).

30 martie 1917 — scrisoarea preşedintelui UMB, R. S. MacArthur, adresată profesorului P. Miliukov.

Aprilie 1917 — P. V. Pavlov şi M. D. Timoşenko au expus „Cerinţele politice ale baptiştilor“.

20-27 aprilie 1917 — după o pauză de 6 ani, la Vladikavkaz a avut loc Congresul panrus al baptiştilor; con-
gresul a expediat o telegramă de salut Guvernului provizoriu.

17-25 mai 1917 — al IV-lea Congres panrus al creştinilor evanghelici (la Petrograd) a salutat partidul creştin 
organizat de Prohanov.

14 august 1917 — cuvântarea lui I. S. Prohanov la Consfătuirea de stat a Guvernului provizoriu.

25 oct. (7 noiem.) 1917 — Revoluţia din Octombrie.

23 ianuarie 1918 — Decretul „Despre separarea bisericii de stat şi a şcolii de biserică“.

10 iulie 1918 — a fost adoptată prima Constituţie sovietică; art. 13: „Despre libertatea propagandei reli-
gioase şi antireligioase“.

4 ianuarie 1919 — Decretul „Despre scutirea de serviciul militar general obligatoriu din motive religioase“.

27 mai — 6 iun. 1920 — Congresul panrus al baptiştilor, or. Moscova, preşedinte — I. N. Şilov.

5 mai 1921 — „pentru propagandă contrarevoluţionară“ a fost arestat I. S. Prohanov şi încă 11 partici-
panţi la Congresul al VI-lea panrus al tineretului creştin, care a avut loc în or. Tver.

Anul 1921 — Ţara a adoptat linia Noii politici economice (NEP).

29 martie 1921 — a avut loc „Congresul I panrus al asociaţiilor agricole şi de producţie ale sectanţilor“, au 
fost adoptate rezoluţii privind probleme civile, economice, politice, precum şi problema 
instruirii copiilor în afara şcolilor de cultură generală.
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5 octombrie 1921 — hotărârea Comisariatului Poporului pentru Agricultură al RSFSR „Către sectanţii şi credin-
cioşii de rit vechi care locuiesc în Rusia şi peste hotarele ei“ cu chemarea de a colabora 
cu guvernul în lucrarea de restabilire a economiei ţării — a se stabili pe pământurile 
libere şi a înfiinţa comune.

30.10 — 08.11.1921 — Congresul panrus al baptiştilor (98 delegaţi din 3650 de comunităţi), care a avut loc la 
Moscova, a expediat o scrisoare de mulţumire lui V. I. Lenin şi Guvernului sovietic.

1-10 decembrie 1921 — în or. Petrograd a avut loc al VIII-lea Congres panrus al creştinilor evanghelici.

1922-1941 — anii editării ziarului „Ateul“; ca urmare, în august 1924 s-a înfiinţat societatea prieteni-
lor ziarului „Ateul“, iar în aprilie 1925 a avut loc primul congres al societăţii prietenilor 
ziarului „Ateul“, la care a fost creată societatea unificată antireligioasă cu denumirea 
„Uniunea ateilor“; după al II-lea congres, din 1929, — „Uniunea Ateilor Militanţi“. A fost 
condusă permanent de E. M. Iaroslavski.

14 februarie 1922 — Uniunea CE din Rusia a expediat Prezidiului CECR o cerere-memoriu privind permisiu-
nea de a înfiinţa la Petrograd o cooperaţie panrusă cu denumirea „Acordul“.

1-4 martie 1922  — la congresul reprezentanţilor comunităţilor baptiste din Regiunea de Nord, care a avut 
loc la Petrograd, a fost înfiinţată Uniunea Baptistă de Nord în componenţa Uniunii Bap-
tiste din Rusia; preşedinte al uniunii a fost ales I. N. Şilov.

14 septembrie 1922 — pe lângă Biroul politic al CC al PC(b)R a fost înfiinţată o Comisie antireligioasă secretă; 
la şedinţa Biroului politic a fost adoptată hotărârea: „a însărcina GPU ... să asiste per-
manent la congresul (baptiştilor) şi să prezinte la Biroul politic un raport cu privire la 
curentele care au apărut la el“.

15 septembrie 1922 — I. S. Prohanov a publicat apelul Uniunii CE din Rusia „O voce din Răsărit“, adresat „tutu-
ror bisericilor şi cultelor creştine din Rusia şi de pe tot globul pământesc“.

16 martie 1923 — cuvântarea lui Prohanov la Congresul Unional al Uniunii Ortodoxe a Bisericii Vechi 
Apostolice, s-a dat citire apelului „O voce din Răsărit“ (or. Moscova).

5 aprilie 1923 — arestarea lui Prohanov la Moscova, din ordinul SS a OGPU, pentru apelul antimilitarist; a fost 
eliberat în iunie 1923, după ce a scris o nouă „Epistolă a Uniunii CE din Rusia“ cu apelul 
„de a executa serviciul în Armata Roşie şi a se supune tuturor legilor Puterii sovietice“.

12 iunie 1923 — hotărârea Comisiei antireligioase de pe lângă CC al PC(b)R „De a-l folosi pe Prohanov 
pentru destrămarea sectanţilor (schimbarea concepţiei lor cu privire la Armata Roşie)“.

21-27 iulie 1923 — al III-lea Congres mondial al baptiştilor la Stockholm (Suedia); I. S. Prohanov, în fruntea 
delegaţiei ruseşti din 16 persoane, a insistat să fie arborat în sala Congresului drapelul 
roşu al ţării Sovietelor în rând cu celelalte drapele.

12 august 1923 — „Apelul UCER“ cu chemarea de a satisface serviciul militar sub arme a fost publicat în 
ziarul „Izvestia ŢIK“ (nr. 180).

16 august 1923 — Circulara CC al PC(b)R „Despre atitudinea faţă de organizaţiile religioase“ (semnată de 
secretarul CC, I. V. Stalin) privind aplicarea tacticii de destrămare cu privire la sectanţi.

27 august 1923 — Biserica de la Krasnâe vorota a CE a hotărât, la adunarea membrilor, să condamne 
„Apelul UCER“, publicat în ziarul „Izvestia“ (nr. 180) şi „la congresul al IX-lea să-şi expri-
me protestul faţă de acest apel“.

1-10 octombrie 1923 — al IX-lea congres al UCER (la Petrograd) a adoptat hotărârea de „a se alătura la apelul 
UCER“, publicat în ziarul „Izvestia“, de „a recunoaşte serviciul militar obligatoriu drept dijmă“.

5 noiembrie 1923 — circulara Comisariatului Poporului pentru Justiţie a anulat Decretul din 1919 despre scu-
tirea de serviciul militar din motive religioase.

5 decembrie 1923 — în baza hotărârii Comisiei antireligioase de pe lângă CC al PC(b)R organele Secţiei Ope-
rativ-Secrete a OGPU, la congresul Uniunii Baptiste din URSS au fost arestaţi 21 de de-
legaţi (I. N. Şilov ş.a.).

12 decembrie 1923 — hotărârea Comisiei antireligioase de pe lângă CC al PC(b)R de „a însărcina GPU să ia mă-
suri de neutralizare a influenţei evangheliştilor detaşaţi, care nu recunosc serviciul militar“.

13 decembrie 1923 — scrisoarea de salut către Puterea sovietică din partea Congresului al XXV-lea al Uniunii 
Baptiste din Rusia.

14 decembrie 1923 — arestarea lui F. S. Saveliev — prezbiterul comunităţii CE de la Krasnâe vorota.

22 decembrie 1923 — memoriul comunităţii de la Krasnâe vorota către membrii guvernului despre starea lor 
gata de a suferi pentru Hristos; demers privind eliberarea prezbiterului, F. S. Saveliev.
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23 decembrie 1923 — Comunitatea CE de la Krasnâe vorota a adoptat hotărârea de a ieşi din componenţa 
Uniunii CER.

23 ianuarie 1924 — scrisoarea Colegiului UBR către CC al PC(b)R în legătură cu decesul lui V. I. Lenin.

12-17 mai 1925 — al IV-lea congres al baptiştilor din Ucraina (or. Harkov).

15-19 iulie 1925 — Uniunea Baptistă din Extremul Orient, la congresul regional de la Habarovsk, a adoptat 
rezoluţia: „Concepţia baptiştilor din Extremul Orient cu privire la revoluţia socială şi la 
Puterea sovietică“.

14-18 octombrie 1925 — Congresul regional de la Oriol al Creştinilor Evanghelici a hotărât: cei care nu sunt de 
acord cu hotărârea congresului al IX-lea al UCER cu privire la problema militară „să fie 
excomunicaţi din biserică şi să nu se întreţină niciun fel de legături cu ei“.

20 octombrie 1926 — s-a născut Ghennadi Konstantinovici Kriucikov — preşedintele UIB CEB.

30.11—6.12.1926 — ultimul congres, al X-lea, al UCER (or. Leningrad). Au elucidat problema atitudinii faţă de 
serviciul militar I. V. Karghel, I. S. Prohanov.

7 decembrie 1926 — cinci membri ai Conducerii Uniunii Baptiste de Nord au fost arestaţi cu o săptămână 
înainte de începerea celui de al XXVI-lea congres al Uniunii Federative a Baptiştilor.

14-18 decembrie 1926 — ultimul congres, al XXVI-lea, al Uniunii Federative a Baptiştilor (or. Moscova). 
A fost adoptată hotărârea cu privire la problema militară, a răsunat chemarea lui 
P. V. Ivanov-Klâşnikov: „Biserica trebuie nu numai să se supună statului, ci şi să cola-
boreze cu el“.

1 iunie 1927 — la Petrograd a avut loc ultimul Congres al Uniunii Baptiste de Nord.

7 iulie 1927 — arestarea lui I. N. Şilov şi a membrilor conducerii UBN la Petrograd, toţi au fost condam-
naţi la câte 3 ani privaţiune de libertate.

22 august 1927 — circulara secretă a Comitetului Executiv Central din Rusia nr. 260/s despre limitarea acti-
vităţii predicatorilor, despre înregistrarea numai a acelor comunităţi care dau dovadă de 
loialitate faţă de „îndeplinirea tuturor obligaţiilor de stat...“

27 sep. — 1 oct. 1927 — Plenara UCER la Leningrad a adoptat hotărârea de a serba aniversarea a 10-a a Re-
voluţiei din Octombrie, de a organiza adunări solemne de rugăciune pe 6, 7, 8 no-
iembrie 1927“.

12 noiembrie 1927 — hotărârea Comisiei Antireligioase de pe lângă CC al PC(b)R: „Despre lichidarea a trei 
comunităţi evanghelice de la Moscova, deoarece ele sunt focare de răspândire a pro-
pagandei antisovietice (antimilitariste)...“

15-20 decembrie 1927 — Congresul constitutiv al Uniunii baptiştilor din guberniile centrale ale RSFSR (Moscova) 
a adoptat Declaraţia privind „Instaurarea şi apărarea unei orânduiri sociale echitabile“.

11 februarie 1928 — primul val de represiuni: la Moscova au fost închise patru localuri pentru adunările de 
rugăciune ale comunităţii CE de la Krasnâe vorota, au fost confiscate bunurile bisericii, 
opt membri ai bisericii au fost arestaţi.

15 februarie 1928 — Prohanov a primit permisiunea de a pleca în America, de unde nu s-a mai întors în Rusia.

25 aprilie 1928 — Comisia antireligioasă de pe lângă CC al PC(b)R a aprobat proiectul UCER despre con-
struirea „oraşului Soarelui“ în Siberia şi a emis permisiunea „de a alege un loc pentru 
construirea unui oraş religios“.

10-13 mai 1928 — al V-lea congres al baptiştilor din Ucraina, or. Harkov, preşedinte — A. P. Kostiukov.

25 iunie 1928 — al IV-lea congres Mondial al baptiştilor, or. Toronto (Canada).

Decembrie 1928 — a încetat editarea revistei „Баптист Украины“, ultima revistă ieşită de sub tipar a fost nr. 11.

15 ianuarie 1929 — demersul plin de îndrăzneală al lui P. I. Koloskov „Roma arde, iar de vină sunt creştinii“ 
adresat către 16 membri ai CC al PC(b)R „cu scopul de a uşura soarta martirilor religioşi 
persecutaţi“.

14 februarie 1929 — a intrat în vigoare circulara secretă a CC a PC(b)R „Despre măsurile de intensificare 
a activităţii antireligioase“, centrele religioase „sunt unica organizaţie contrarevoluţionară 
care acţionează legal şi are influenţă asupra maselor“.

3 martie 1929 — a fost arestat P. V. Ivanov-Klâşnikov şi condamnat la 3 ani de exil; au încetat cursurile biblice.

8 aprilie 1929 — a fost emisă Hotărârea CECR şi a CCP „Despre asociaţiile religioase“; Prezidiul CEC din 
Rusia a hotărât: „A se crea o comisie permanentă pentru problemele cultelor“; comisia 
a început închiderea în masă a localurilor de rugăciune ale tuturor cultelor.
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18 mai 1929 — a fost modificat art. 4 al Constituţiei RSFSR: „libertatea credinţelor religioase şi libertatea 
propagandei antireligioase este recunoscută pentru toţi cetăţenii“, propaganda religioa-
să este interzisă şi cade sub pedeapsa codului penal.

8 iunie 1929 — pe lângă CC al PC(b)R are loc Consfătuirea unională cu privire la problemele propagan-
dei ateiste.

10 iunie 1929 — a fost convocat Congresul al II-lea al ateilor militanţi; a încetat editarea revistei „Баптист“.

5 februarie 1930 — la Leningrad a fost închisă „Casa Evangheliei“ şi localul a fost dat în folosinţă uzinei 
„Electroaparat“, care l-a transformat în club.

26 aprilie 1930 — al doilea val de represiuni: la Moscova au fost arestaţi şase membri ai comunităţii de la 
Krasnâe vorota şi, conform hotărârii judecăţii din 22.06.1930, „condamnaţi la trei ani de 
detenţie în lagăre de concentrare“.

Mai 1930  — a fost confiscată clădirea Uniunii Federative a Baptiştilor, arendată în 1927; au fost con-
fiscate 10 mii de Biblii tipărite, dar încă nelegate; au fost arestaţi: A. P. KOSTIUKOV — 
preşedintele Uniunii Baptiste din Ucraina, A. A. ANANIN — preşedintele Uniunii din Si-
beria, P. I. Vins şi alţi slujitori. La Plenara UFB a avut loc alegerea noii conduceri, în com-
ponenţa ei au intrat: N. V. Odinţov, P. I. Daţko, M. D. Timoşenko; sub presiunea celor din 
exterior au fost introduşi în componenţa Conducerii: I. I. Bondarenko, V. I. Kolesnikov.

Anul 1931 — I. V. Karghel îi scrie o scrisoare lui I. I. Jidkov şi către sfatul bisericii de la Leningrad cu privi-
re la hotărârile greşite ale congreselor al VIII-lea, al IX-lea şi al X-lea privind serviciul militar.

20 mai 1931 — la Moscova 25 de membri ai comunităţii de la Krasnâe vorota au fost condamnaţi la 
câte 3 ani de exil, 10 membri au fost închişi pe 5 ani în lagăre de concentrare, trei per-
soane au fost lipsite de dreptul de a locui în 12 oraşe ale ţării; K. P. Kriucikov, dirijorul 
corului din comunitate, a fost condamnat la 5 ani de lagăre.

15 mai 1932 — prin hotărârea Guvernului URSS, cu semnătura lui Stalin, s-a declarat „cincinalul ateist“, 
în care s-a pus drept scop: către 1 mai 1937 „Numele lui Dumnezeu trebuie să fie uitat 
pe teritoriul ţării“.

Anul 1933 — au fost arestaţi membrii Conducerii UFB: N. V. Odinţov, P. I. Daţko, P. V. Pavlov; au prelu-
at conducerea Uniunii: preşedinte — V. I. Kolesnikov şi secretar — I. I. Bondarenko.

5 martie 1935 — la Moscova au fost arestaţi: V. I. Kolesnikov şi I. I. Bondarenko; la 7 aprilie 1935 au fost 
condamnaţi la 5 ani cu învinuirea: „foştii colaboratori secreţi ai SPS a GUGB în problemele 
baptiştilor s-au deconspirat unul în faţa altuia“; Uniunea baptiştilor şi-a încetat existenţa.

Anul 1935 — a decedat I. S. Prohanov, preşedintele UCER; A. V. Karev a fost condamnat la 5 ani de lagăre.

Anul 1936 — scrisoarea deschisă a lui I. N. Şilov din exil către credincioşii CEB: „Despre starea bisericii 
lui Dumnezeu şi ieşirea din această situaţie“; el îi chema la curăţare şi sfinţire pe credin-
cioşii împrăştiaţi.

6 ianuarie 1937 — s-a făcut recensământul populaţiei. „La întrebarea cu privire la atitudinea faţă de religie 
au răspuns afirmativ câteva milioane de oameni. Recensământul a depistat un procent 
enorm de credincioşi în ţara enormă...“ (din darea de seamă a Comisiei asupra recensă-
mântului din 1937).

30 iulie 1937 — N. Ejov a semnat ordinul NKVD al URSS nr. 00447/ss „Despre operaţia de represiune... 
a elementelor antisovietice... a activiştilor sectanţi, a clericilor“.

1 august 1937 — hotărârea Consiliului Comisarilor Poporului al URSS nr. 1257-289/ss de „a-i obliga pe toţi 
şefii direcţiilor NKVD... să supravegheze orientarea politică“ a copiilor duşmanilor poporu-
lui, ai căror părinţi vor fi supuşi represiunilor, „să supravegheze... procesul de educare şi 
de instruire a lor“.

5 august 1937 — pe tot teritoriul URSS a început operaţia secretă a NKVD de arestare în masă şi de îm-
puşcare a „duşmanilor poporului“.

19 august 1937 — Troika Direcţiei NKVD al URSS din regiunea Moscova i-a condamnat la împuşcare pe 
martirii bisericii din or. Kolomna (P. I. Hrapov ş.a.); sentinţa a fost executată la 20 august 
1937 pe poligonul Butovo.

9 octombrie 1937 — V. I. Kolesnikov şi I. I. Bondarenko au fost condamnaţi la împuşcare.

19 noiembrie 1937 — au fost condamnaţi la împuşcare 7 membri ai comunităţii de la Krasnâe vorota: 
S. M. Fateev, P. A. Aleksandrov, A. M. Zinoviev, A. L. Dunaev, A. S. Şuleatiev, I. V. Bat-
manov, M. T. Azarkin.
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22 noiembrie 1937 — la vârsta de 88 de ani a trecut în veşnicie Ivan Veniaminovici Karghel.

1 decembrie 1937 — la Moscova au fost condamnaţi la împuşcare 5 membri ai comunităţii de la Krasnâe 
Vorota: L. I. Krautman, M. T. Podlegaev, S. I. Kartavov, V. I. Soldatov, I. K. Muhortov.

9 decembrie 1937 — conform hotărârii Troicii UNKVD din regiunea Harkov, Elena Ivanovna Karghel a fost 
condamnată la pedeapsa capitală — împuşcarea; sentinţa a fost executată la 16 ianua-
rie 1938 în or. Sumî.

4 ianuarie 1938 — este condamnat la 8 ani privaţiune de libertate I. I. Jidkov — preşedintele Uniunii Creş-
tinilor Evanghelici; funcţia de preşedinte a fost preluată de M. A. Orlov; au evitat repre-
siunile numai M. A. Orlov, A. L. Andreev, P. I. Ter-Avanesov, V. I. Bâkov şi M. I. Goleaev.

11 martie 1938 — Troika UNKVD din reg. Moscova l-a condamnat la împuşcare pe P. I. Koloskov 
(a.n. 1898), prezbiterul comunităţii evangheliştilor-trezvenniki de la Moscova, şi pe 
7 membri ai comunităţii: V. V. Hohalin (a.n. 1893), Z. I. Belmer (a.n. 1880), I. M. Ciu-
daev (a.n. 1899), V. M. Makeev (a.n. 1906), M. M. Pavlov (a.n. 1900), A. V. Tropâghin 
(a.n. 1879), V. N. Nevolina (a.n. 1886).

12 martie 1938 — conform hotărârii Troicii UNKVD din reg. Novosibirsk, a fost condamnat la împuşcare 
Gheorghi Stepanovici Baturin în dosarul unui lot de arestaţi în număr de 156 de per-
soane; a fost împuşcat pe 17.03.’38.

Noiembrie 1938 — a fost încheiată operaţia secretă a NKVD cu privire la împuşcarea „duşmanilor poporului“.

7 martie 1939 — preşedintele Uniunii baptiste N. V. Odinţov (a.n. 1864), a fost condamnat la împuşcare 
conform hotărârii Colegiului Militar al Judecătoriei Supreme a URSS, sentinţa a fost exe-
cutată în aceeaşi zi, a fost înhumat la Moscova pe teritoriul mănăstirii Donskoi.

15 aprilie 1939 — Daţko Pavel Iakovlevici (a. n. 1885) e condamnat la împuşcare conform hotărârii Colegiului 
Militar al Judecătoriei Supreme a URSS; sentinţa a fost executată pe 16.04.’39 la Moscova.

1 septembrie 1939 — a intrat în vigoare legea „Despre serviciul militar general obligatoriu“.

9 iunie 1939 — ultimul proces al unui lot de creştini ai comunităţii de la Krasnâe vorota: conform ho-
tărârii Consfătuirii speciale de pe lângă NKVD al URSS, 10 pers. au fost condamnate la 
5 ani de lagăre, din ei 9 au decedat în lagăre.

30 aprilie 1941 — a fost semnat Ucazul prezidiului SS al URSS „Despre pedeapsa complementară — sur-
ghiunul pe termen de 20 de ani“; era aplicată faţă de toţi deţinuţii din lagăre, care 
fuseseră condamnaţi conform art. 58 al CP al RSFSR.

22 iunie 1941 — începutul Marelui Război pentru Apărarea Patriei

1947 — funcţiile Uniunii Ateilor Militanţi au fost preluate de Societatea unională „Знание“ („Ştiinţa“).

30 august 1948 — la Berlin a fost arestat lucrătorul misiunii „Licht im Osten“ Max FERBER (a.n. 1899). La 
29 august 1949 Tribunalul militar l-a condamnat la 25 de ani de lagăre.

26 octombrie 1948 — circulara Ministerului Securităţii de stat al URSS nr. 66/241-ss „despre deportarea tuturor de-
ţinuţilor eliberaţi, după executarea pedepsei, din lagăre şi închisori în perioada postbelică“.

6 noiembrie 1948 — telegrama VSEHB adresată lui I. V. Stalin cu ocazia celei de a 31-a aniversări a Revoluţiei 
din Octombrie.

19 februarie 1949 — Baturin Nikolai Gheorghievici e condamnat la 10 ani de lagăre de către Consfătuirea 
Specială pe lângă Ministerul Securităţii de Stat al URSS.

9-12 mai 1952 — conferinţa conducătorilor tuturor bisericilor şi asociaţiilor religioase din URSS în or. Zagorsk.

9 noiembrie 1952 — excluderea a 42 de membri „antimilitarişti“ din biserica de la Makeevka; corul comuni-
tăţii a fost desfiinţat.

6 martie 1953 — adunările de rugăciune ale VSEHB „în legătură cu decesul lui I. V. Stalin“.

24 august 1955 — ordinul KGB-ului nr. 108/ss despre falsificarea datelor şi cauzei morţii celor condamnaţi 
la pedeapsa capitală (împuşcare): „La cererile de informaţii ale cetăţenilor cu privire la 
soarta celor condamnaţi la pedeapsa capitală [...] să se comunice oral că cei din urmă 
au fost condamnaţi la 10 ani de detenţie în LMC şi au decedat în locurile de detenţie...“

Anul 1956 — demascarea şi condamnarea cultului personalităţii lui Stalin, înlăturarea ministrului MGB, 
L. Beria; dosarele creştinilor supuşi represiunilor au fost reexaminate, majoritatea întem-
niţaţilor au fost reabilitaţi post-mortem.

Anul 1959 — aprobarea programului cincinal al partidului, care avea drept scop a-l arăta la televizor 
pe ultimul slujitor al cultului şi a o sfârşi cu religia organizată.



435

13 august 1961 — înfiinţarea Grupului de iniţiativă pentru convocarea Congresului unional al bisericii CEB. 

15-17 octom. 1963 — din iniţiativa Consiliului pentru Afaceri Religioase şi cu acordul CC, la Moscova a avut 
loc consfătuirea unională (congresul fals) al VSEHB cu scopul de „a submina influenţa 
Comitetului organizatoric“.

11 ianuarie 1964 — întemniţatul N. K. Hmara a fost torturat şi omorât în puşcăria de la Barnaul.

23 februarie 1964 — înfiinţarea Consiliului Rudelor celor Întemniţaţi.

Anul 1964 — Comitetul organizatoric a editat materialul „Despre sfinţire“.

22 septembrie 1965 — Delegaţia credincioşilor CEB e primită în audienţă la Kremlin de către preşedintele Pre-
zidiului SS al URSS, A. I. Mikoian. Conducător al delegaţiei CEB — N. Gh. Baturin.

Anul 1968 — Consiliul pentru Afaceri Religioase permite organizarea cursurilor biblice ale VSEHB.

9-11 decembrie 1969 — a avut loc congresul VSEHB sub controlul preşedintelui KGB, Iu. Andropov.

6 decembrie 1970 — Consiliul Bisericilor a editat documentul „Toţi să fie una...“

11-13 decembrie 1974 — a avut loc congresul VSEHB cu scopul de a „submina autoritatea Consiliului Bisericilor“. 

4 octombrie 1988 — a decedat subit N. Gh. Baturin — secretarul CB, condamnat pentru credinţa în Dum-
nezeu de şapte ori, s-a aflat în detenţie 24 de ani. După mărturia unor funcţionari 
sus-puşi: „Baturin n-a murit cu moarte proprie“.

13 decembrie 1988 — este eliberat înainte de termen ultimul întemniţat — N. E. Boiko, or. Odesa.

1-2 iulie 1989 — Consfătuirea unională a slujitorilor frăţietăţii CB CEB la Rostov pe Don, la care, pentru 
prima dată după consfătuirea din 1969, a participat nemijlocit preşedintele CB, Gh. K. 
Kriucikov, după 20 de ani de slujire în condiţii de conspirativitate.

1 octombrie 1990 — Sovietul Suprem al URSS a adoptat legea „Libertatea de conştiinţă şi organizaţiile religioase“.

25 octombrie 1990 — Sovietul Suprem al RSFSR a adoptat „Legea privind libertatea cultelor». Prin aceste legi 
se anulau toate restricţiile juridice faţă de libertatea cultelor şi de activitatea asociaţiilor 
religioase care existaseră în legislaţia sovietică a cultelor.

17-18 august 1991 — la Nahabino (regiunea Moscova) a avut loc conferinţa Unională consacrată aniversării 
a 30-a a frăţietăţii UB CEB cu participarea tuturor membrilor Consiliului bisericilor CEB.

19 august 1991 — a avut loc puciul — lovitura de stat: în noaptea de pe 18 spre 19 august a fost înlăturat 
de la putere preşedintele ţării, M. S. Gorbaciov, Kremlinul a fost înconjurat de tancuri.

22 august 1991 — preşedintele URSS, M. S. Gorbaciov, a semnat ordinul de interzicere a activităţii PCUS, 
a declarat dizolvarea Partidului Comunist.

25 decembrie 1991 — M. S. Gorbaciov şi-a declinat competenţa de preşedinte al URSS, de pe casa guvernului 
a fost coborât drapelul roşu al statului, ţara a fost denumită „Rusia“; de ziua Naşterii 
Domnului Hristos şi în anul aniversării a 30-a a frăţietăţii ateismul organizat a capitulat.

10 octombrie 2001 — la congresul UIB CEB (or. Tula) slujitorii Consiliului Bisericilor, în prezenţa a 670 de dele-
gaţi, au înălţat o rugăciune de pocăinţă curăţând locaşul sfânt al casei duhovniceşti de 
păcatele fostelor uniuni ale CEB. Denumirea UB CEB se schimbă în Uniunea Internaţio-
nală a Bisericilor CEB.

18 decembrie 2003 — conducătorii uniunilor protestante au semnat concepţia socială unică a bisericilor pro-
testante din Rusia, au pornit pe linia de colaborare cu statul.

13 ianuarie 2004 — a fost produsă o explozie în casa de rugăciune de la Tula, însă Dumnezeu ne-a păzit 
de jertfe omeneşti şi ne-a ajutat s-o restabilim şi mai frumoasă.

5-6 octombrie 2005 — al V-lea congres al frăţietăţii, la care Gh. K. Kriucikov a consolidat poziţiile frăţietăţii re-
formate: „Locul bisericii în această lume nu e nici «sub conducerea statului», nici «dea-
supra lui», ci «în afara statului». Iată poziţia noastră pe veci“.

13 decembrie 2005 — atentatul la viaţa preşedintelui CIB CEB, Gh. K. Kriucikov (infarct produs din exterior). 
Dumnezeu a prelungit viaţa robului Său credincios cu un an şi şapte luni — spre a-Şi 
arăta slava Sa.

6-7 iulie 2006 — La consfătuirea lărgită a Consiliului Internaţional al Bisericilor CEB, din iniţiativa lui Gh. K. 
Kriucikov, este creată Secţia istorico-analitică pe lângă CIB CEB. 

1 aprilie 2007 — în centrul Moscovei (bulevardul Petrovski), cu participarea preşedintelui frăţietăţii, 
Gh. K. Kriucikov, au început adunările creştine în prima casă de rugăciune a bisericii de 
la Moscova a UIB CEB.
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PENTRU NOTE



Dacă dispuneţi de informaţii care ar completa sau ar preciza datele din această culegere sau 
dacă doriţi să vă împărtăşiţi istoria familiei, a rudelor dumneavoastră, să ne expediaţi copiile de 
pe fotografii şi de pe documente istorice, să aflaţi despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de 
dosarul penal al vreuneia dintre rudele dumneavoastră, condamnată în anii ’30 pentru credincio-
şie faţă de Dumnezeu, scrieţi scrisoare la Secţia istorico-analitică pe adresa:

г. Москва, 111402, а/я 7





„Noi suntem  
succesorii slujitorilor 
bisericii din anii 1920-’30,  
ai orientării lor duhovniceşti,  
cu excepţia  
păcatelor dumnealor.  
Trebuie să continuăm 
linia celor ce I-au fost 
credincioşi lui Dumnezeu  
şi să spunem, fără a ne 
ruşina, că nu noi am muncit  
în acea perioadă, 
ci ei au muncit, iar noi  
am intrat în munca lor.  
În general, mergem şi acum 
cu Domnul nostru,  
Isus Hristos, şi dorim  
să-I rămânem  
credincioşi în toate!“

Gh. K. KRIUCIKOV
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