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PROPUNERE DE STRATEGIE 
privind coordonarea şi reprezentarea bisericilor creştine baptiste din România în 

următoarea perioadă (2007-2011) 
 

 

Introducere 
 
Aşteptarea bisericilor de a cunoaşte strategia candidaţilor la funcţiile de conducere pentru 
viitorul mandat este absolut legitimă şi trebuie, în acest moment în care mai multe propuneri 
sunt posibile, să prezentăm credincioşilor direcţia şi obiectivele pe care le propunem precum 
şi metodele de a le atinge, pentru a şti nu numai încotro ne îndreptăm, dar şi pe ce cale vom 
ajunge acolo. Nimic din ceea ce propunem aici, aşa cum înţelegem rolul şi funcţionarea 
Uniunii, nu va putea fi dus la îndeplinire fără ajutorul divin şi fără implicarea credincioşilor şi 
bisericilor membre ale Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România. 
 
Fundamentele strategiei, principiile: 
Strategia pe care v-o propunem aici se clădeşte pe următoarele principii: 
 

• PRINCIPIUL SUFICIENŢEI SCRIPTURII. Sfânta Scriptură este Cuvântul lui 
Dumnezeu şi reprezintă autoritatea supremă în materie de credinţă şi viaţă 
creştină, precum şi norma de organizare bisericească şi practică religioasă (2 Timotei 
3:16-17). 

• PRINCIPIUL UNITĂŢII DE CREZ. Mărturisirea de credinţă a bisericilor 
creştine baptiste din România constituie nucleul fundamental al învăţăturilor biblice 
noutestamentare şi reprezintă temeiul unităţii noastre în Cristos (2 Timotei 1:13; 
Filipeni 3:15-16).    

• PRINCIPIUL BAPTIST AL AUTONOMIEI BISERICII LOCALE reprezintă 
garanţia manifestării creative şi neîngrădite a Duhului Sfânt în diversitatea 
formelor de închinare, proclamare, evanghelizare, slujire şi misiune. (1 Corinteni 9:19-
22 şi 2 Corinteni 3:17)   

• PRINCIPIUL ÎNTÂIETĂŢII BISERICII LOCALE faţă de celelalte instituţii ale 
cultului (şcoli, licee, învăţământ superior teologic, alte structuri cultice). Biserica 
locală reprezintă coloana vertebrală a oricărei mişcări spirituale (1 Timotei 3:15). 
Marea trimitere este dată fiecărui credincios şi fiecărei biserici locale.  Bisericile 
locale sunt chemate să constituie comunităţi de credinţă, speranţă şi iubire creştină 
trimise în lume cu scopul extinderii Împărăţiei lui Dumnezeu. (Ioan 20:21). Toate 
instituţiile din cadrul Cultului trebuie să slujească nevoilor bisericilor locale.  

• PRINCIPIUL SEPARAŢIEI BISERICII DE STAT. Preţul uceniciei trebuie 
plătit de către fiecare credincios, după cum şi preţul misiunii interne şi externe 
trebuie suportat de fiecare biserică locală. Dumnezeu nu ne-a chemat să 
administrăm fondurile pe care Statul le-ar putea oferi bisericilor. Tot astfel, sprijinul 
acordat de anumite organizaţii din ţară sau străinătate nu trebuie să blocheze sau să 
înlocuiască jertfa credincioşilor şi a bisericilor din ţară. Mai degrabă, suntem cu toţii 
chemaţi să ne cheltuim pe noi înşine pentru Împărăţia lui Dumnezeu (2 Corinteni 8:1-
9; 9:6-15). 

• PRINCIPIUL DINAMICII ŞI ECHILIBRULUI ÎNTRE PROGRES ŞI „CALEA 
ÎNGUSTĂ”. Trăirea cu Cristos a credincioşilor şi a bisericilor locale constituie 
cheia înnoirii şi înviorării spirituale a bisericilor, nu conservarea unor tradiţii seci 
sau adoptarea unor extravaganţe moderne de manifestare a bisericilor.  Întoarcerea de 
la rutina unei vieţi religioase serbede la încrederea vie în Dumnezeu şi la dedicarea 
personală faţă de Domnul Isus Cristos reprezintă nevoia urgentă a românilor (1 
Corinteni 2:2).    
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• PRINCIPIUL PROCLAMĂRII FĂRĂ COMPROMIS A EVANGHELIEI 
AUTENTICE. Apărarea Evangheliei rămâne chiar şi într-o societate 
democratică un obiectiv important pentru biserici.  Ideologia comunistă a fost 
înlocuită de secularism şi naţionalism, adesea cu forme mistico-religioase.  Formele de 
împotrivire faţă de Evanghelia mântuirii prin Cristos vor fi tot mai subtile şi tot mai 
dificil de demascat (Filipeni 1:16).       

• PRINCIPIUL ASOCIERII presupune încurajarea, susţinerea şi protejarea reciprocă, 
într-un spirit al respectului şi dragostei cristice între biserici surori.   

• PRINCIPIUL TRANSPARENŢEI ŞI CONTROLULUI DECIZIILOR. Rolul, 
atribuţiile şi funcţiile structurilor de conducere ale cultului, precum şi limitele de 
exercitare ale acestora sunt stabilite prin cadrul legal intern al Statutului de 
organizare şi funcţionare. În acest fel organele de conducere nici nu vor abuza de 
încrederea acordată de biserici şi nici nu vor fi ineficiente în slujire.  

 
 

Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România există pentru A ÎNCURAJA,  A 
SUSŢINE şi A APĂRA bisericile locale şi pe toţi lucrătorii acestora pentru a-şi îndeplini 
cu rodnicie şi în unitate mandatul încredinţat de Domnul şi Mântuitorul nostru Isus 
Cristos (Matei 28:19-20, Ioan 17.18-21).  
 
 

1. UNIUNEA ARE ROLUL DE A ÎNCURAJA  
 

• Încurajarea înviorării spirituale prin post şi rugăciune.  Întocmirea unui calendar 
de rugăciune pentru întreaga comunitate baptistă din România: săptămâna de 
rugăciune de la începutul anului; săptămâna patimilor Mântuitorului; perioada dintre 
sărbătorile Înălţării Domnului şi Pogorârii Duhului Sfânt; săptămâna Bibliei de la 
începutul lunii octombrie. Toate acestea vor fi promovate ca perioade speciale de 
rugăciune şi post.    

• Încurajarea colaborării dintre biserici în vederea creşterii duhovniceşti. În cadrul 
unor întâlniri sau conferinţe zonale şi naţionale bisericile vor putea împărtăşi 
experienţe şi idei proprii.  Uniunea va promova modele indigene de aplicare a 
principiilor biblice pentru creşterea bisericilor în această perioadă postmodernă.      

• Încurajarea misiunii în ţară şi în străinătate.  Uniunea va încuraja elaborarea de 
către bisericile mari, cercurile pastorale sau comunităţi a unor strategii locale şi 
regionale de evanghelizare şi plantare de biserici. Uniunea baptistă va sprijini 
misiunea internaţională prin departamentul său de misiune.    

 
   2.  UNIUNEA ARE ROLUL DE A SUSŢINE 
  

• Susţinerea bisericilor mici. Uniunea trebuie să ofere susţinere bisericilor mici, mai 
ales celor din zonele rurale, prin promovarea unui sistem de ajutorare de către 
bisericile mari şi cu potenţial financiar a zonelor defavorizate. De asemenea, bisericile 
mici vor fi susţinute prin personal duhovnicesc pregătit prin intermediul şcolilor 
teologice din cadrul cultului.  Structurile de organizare ale Uniunii se vor implica mai 
activ în promovarea şcolilor şi în asigurarea calităţii procesului de învăţământ.  

• Susţinerea şcolilor duminicale pentru copii şi tineret care să conducă la 
cunoaşterea Cuvântului şi aplicarea lui la nevoile specifice fiecărei  vârste. 

• Susţinerea lucrării duhovniceşti a bisericilor prin asigurarea cu materiale de studiu 
biblic, cu metode practice de evanghelizare, cu programe de ucenicie sau plantare de 
biserici, precum şi cu materiale pentru creşterea bisericilor şi cârmuirea spirituală. 



 3

• Susţinerea proiectelor de misiune internă şi externă proprii bisericilor locale prin 
parteneriate cu biserici şi structuri misionare din străinătate care împărtăşesc aceleaşi 
convingeri.  

 
2. UNIUNEA ARE ROLUL DE A APĂRA 

 
• Apărarea în plan doctrinar. Uniunea va crea cadrul cel mai potrivit pentru 

actualizarea şi păstrarea Mărturisirii de credinţă în vederea asigurării unităţii 
doctrinare în jurul învăţăturilor biblice fundamentale, fără a insista însă asupra 
aspectele neesenţiale.  

• Apărarea caracterului congregaţional al Cultului creştin baptist din România.  
Pe lângă principiile reformatoare sola gratia, sola fidae şi sola Scriptura, baptiştii au 
afirmat dintotdeauna principiul preoţiei universale. Vom căuta să sporim rolul şi 
implicarea credincioşilor baptişti laici în viaţa cultului. Uniunea Baptistă va trebui să 
evite ultracentralizarea instituţională pe care o favorizează actuala lege a cultelor. 
Respingând anarhia individualismului şi a lipsei de rigoare administrativ-
organizatorice, vom căuta în egală măsură să împiedicăm suprainstituţionalizarea care 
ar putea pietrifica mişcarea baptistă din România.   

• Apărarea în plan administrativ. Cadrul legislativ fixat de Legea Cultelor precum şi 
complexitatea legislaţiei în vigoare în domeniile financiar şi administrativ impun o 
bună informare şi instruire a fiecărei unităţi cultice. 

• Apărarea în plan juridic. Uniunea Baptistă va apăra interesele legitime ale 
bisericilor precum şi ale celorlalte entităţi cultice de orice abuz sau imixtiune a statului 
în viaţa lor internă.  

• Apărarea intereselor angajaţilor din structurile cultului precum şi a asiguraţilor 
din cadrul Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului precum şi a angajaţilor din 
structurile Cultului (biserici, comunităţi şi Uniune). Este necesară o permanentă 
actualizare a reglementărilor interne în funcţie de nevoi şi modificări legislative 
precum şi ajustarea periodică a sistemului de salarizare în funcţie de posibilităţi. 
Bisericile vor fi încurajate în a asigura un salariu decent păstorilor şi celorlalţi 
angajaţi. Gestionarea eficientă şi responsabilă a fondurilor Casei de Pensii prin 
mijloacele legale şi aprobate de către organele de conducere ale cultului, va fi o 
garanţie a faptului că pensionarii şi personalul asigurat nu vor avea de suferit după 
truda îndelungată pe ogorul Evangheliei.  

 
La sfârşitul acestei perioade ne dorim:  

• o uniune a bisericilor baptiste în jurul Domnului Isus Cristos şi învăţăturii Sale, în care 
nici o biserică sau slujitor al ei să nu mai fie considerat ca aparţinând unei „tabere” sau 
alteia. 

• o uniune de biserici mai mature, pline de viaţă şi care, pe lângă creşterea în învăţătură 
şi cunoştinţă, să cunoască şi rodnicia (Fapte 9:31). 

• o uniune de biserici baptiste în jurul unei Mărturisiri de Credinţă biblice, actuală, 
aplicabilă, asumată de toate bisericile membre. 

• un cadru legislativ naţional care să garanteze separarea Bisericii faţă de stat şi facilităţi 
fiscale consistente pentru oricine susţine financiar activitatea bisericilor;  

• o bună colaborare între Uniune şi comunităţile baptiste române din Europa în vederea 
sprijinirii acestora în lucrarea de extindere a Împărăţiei lui Dumnezeu. 

 
 
Pastor Onisim Mladin 
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Onisim Mladin  
Scurtă biografie 
 

M-am născut în 28 decembrie 1957 în Arad, într-o familie de credincioşi baptişti. 
Dumnezeu m-a binecuvântat cu un mediu formativ aparte, în care am putut să cunosc ce 
înseamnă viaţa autentică trăită cu Cristos. Părinţii mei au crezut întotdeauna în valoarea 
rugăciunii şi părtăşiei credincioşilor, pentru care mulţi dintre cei ce se strângeau în cursul 
săptămânii împreună cu ei au avut de suferit. Doi dintre unchii mei au fost întemniţaţi pentru 
credinţa lor şi pentru „vina“ de a se strânge în familii pentru rugăciune. Am crescut în 
Biserica Baptistă „Pârneava” din Arad păstorită timp de 42 de ani de către fratele Chiu Mihai. 
Am avut parte de o dezvoltare armonioasă în biserică, acolo unde  păstorul,  printre puţinii din 
generaţia sa, a ştiut să asigure echilibrul între generaţii, astfel încât din sânul acestei biserici 
au ieşit 10 păstori.  

La vârsta de 17 ani L-am cunoscut pe Domnul ca Mântuitor personal, şi imediat după 
convertire am fost integrat într-un grup de ucenicie organizat în clandestinitate. Implicarea în 
acest grup m-a ajutat să fac primii paşi în viaţa de credinţă, dar şi să descopăr valoarea 
uceniciei la nivel individual. După terminarea liceului în Arad am ajuns student la Institutul 
Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara pe care l-am absolvit în 1983. Anii petrecuţi la 
Timişoara au fost anii maturizării mele spirituale. Acolo, alături de alţi studenţi, m-am 
implicat în lucrarea tinerilor şi în viaţa duhovnicească a Bisericii Baptiste „Betel”. În anul 
1981 m-am căsătorit cu Otilia şi Domnul ne-a dăruit un băiat, Natanael, actualmente student 
la Universitatea „Emanuel” din Oradea, secţia teologie-litere. 

 După întoarcerea acasă m-am implicat în lucrarea cu tineretul din biserica noastră, în 
1986 am fost ales ca diacon, şi ulterior am fost ordinat în cadrul Comunităţii Baptiste din 
Arad. Încă de atunci am simţit chemarea lui Dumnezeu pentru lucrarea de propovăduire a 
Evangheliei. De aceea, sub coordonarea fratelui Chiu, am slujit prin predicarea Cuvântului  în 
mai multe biserici din cadrul comunităţii. În 1991, biserica în care am crescut şi în care am 
trăit viaţa m-a ales să lucrez ca păstor, mai întâi alături de fratele Chiu, şi mai apoi ca păstor 
senior. Imediat după Revoluţie, biserica a intrat într-un amplu proiect de construcţie pe care, 
în cea mai mare parte, l-am coordonat până la finalizarea lucrărilor în 1997, când locaşul de 
cult a fost inaugurat.  

Am recunoscut întotdeauna valoarea pregătirii teologice, de aceea, în 1988 am început 
să urmez  cursurile unui  program de studii  prin extensie la London Bible College, neavând 
posibilitatea de a părăsi România în anii comunismului. În 1995 am plecat în SUA la 
Southeastern Baptist Theological Seminary din Wake Forest, Carolina de Nord unde, în 
decembrie 1996, am obţinut diploma de master (M.Div.) în teologie.  

M-am implicat, începând din 1990, în structurile de coordonare şi reprezentare ale 
bisericilor baptiste, mai întâi în cadrul Comunităţii Baptiste din Arad ca vicepreşedinte, apoi 
în cadrul Uniunii, unde am slujit timp de un mandat ca secretar general adjunct, iar din 1999 
ca secretar general, timp de două mandate consecutive. În toată această perioadă am fost 
implicat în mai multe zone de misiune din ţară unde am încercat să iniţiez relaţii de 
parteneriat între biserici locale şi alte biserici baptiste din Statele Unite lucrare pe care am 
continuat-o mai apoi în parteneriatul dintre Uniunea Baptistă şi Convenţia Baptistă a statului 
american Missouri. Această implicare m-a pus într-un contact direct cu bisericile din ţară şi 
mi-a conturat o imagine realistă a mişcării baptiste actuale de la noi. 

În anii din urmă am cunoscut îndeaproape activitatea de reprezentare şi dificultăţile pe 
care le presupune atunci când este vorba de relaţiile cu structurile statului. Ca secretar general 
am coordonat activitatea Casei de Pensii şi Ajutoare a cultului nostru, pe care cu 
binecuvântarea Domnului am reuşit să o aducem la o situaţie financiară solidă. 

Nu am colaborat în nici un fel cu organele şi structurile represive ale statului comunist 
şi nu am făcut nici un fel de înţelegere sau angajament în scris sau verbal cu fosta securitate. 

După cei 50 de ani de viaţă şi 21 de ani de lucrare recunosc faptul că despărţit de 
Cristos nu pot face nimic şi că Domnul este şi ţinta, dar şi sursa bucuriei în slujire.  


