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Prezentul buletin informativ apare lunar şi are ca scop informarea membrilor şi bisericilor UBR cu 
privire la activitatea Comitetului Executiv al UBR. Informaţiile din acest buletin sunt furnizate de 
membrii Comitetului Executiv. Se distribuie prin e-mail şi poate fi tipărit şi redistribuit fără acordul 
expres al UBR, menţionând doar sursa, în cazul în care ştirea este folosită într-o altă publicaţie. 
Pentru abonare vă rugăm să vă adresaţi Uniunii Baptiste prin adresa de e-mail de mai sus. 

  

 

 

◊ Activitatea preşedintelui UBR în luna septembrie: 

 

 
4 septembrie 2007 – participare la întâlnirea păstorilor din Comunitatea din Cluj. Cu această 
ocazie au fost abordate următoarele probleme: 

• S-a discutat posibilitatea de a exista o finanţare din partea comunităţilor şi a Uniunii Baptiste 
pentru activităţile şcolilor duminicale. 

• Rolul UBR este să medieze să mediatizeze ce se face bine în diferite biserici şi comunităţi şi nu 
neapărat să creeze slujiri noi. 

• Rolul UBR este să informeze ce se face în comunităţi pentru ca prin aceasta să se creeze o 
îmbogăţire reciprocă a bisericilor din cadrul UBR. 

• S-a ridicat în mod expres problema autorizaţiei Bisericii Creştine Baptiste din Săcel. 
• S-a discutat nevoia de a se sluji în închisori prin slujitori baptişti. 
• S-a discutat nevoia de a se oferi sprijin instituţional proiectului pentru protecţia familiei.  
• S-a propus încheierea de protocoale cu diferite ministere pentru slujirea spirituală prin 

voluntariat (de exemplu, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării, 
Ministerul Învăţământului). 

• S-a propus formularea unei scrisori oficiale către TVR şi Radio România prin care să se solicite 
spaţiu de emisie TV şi radio. 

 
5 septembrie 2007 – participare la întâlnirea păstorilor din Comunitatea din Suceava. Cu această 
ocazie au fost abordate următoarele probleme.  

• S-a discutat posibilitatea susţinerii păstorilor din biserici mici, care nu au resurse. 
• S-a discutat cum pot fi motivaţi membrii bisericilor pentru a avea mai multă râvnă. 
• S-a discutat nevoia de educaţie teologică. 
• S-a propus organizarea de conferinţe zonale pe teme importante din viaţa bisericilor. 
• S-a discutat problema revistei Cultului, „Creştinul azi“. 
• S-a discutat problema ţinutei în adunări. 
• S-a propus înfiinţarea unui calendar de studiu biblic al UBR. 
• S-a propus înfiinţarea unui calendar de rugăciune. 
• A fost abordată nevoia de păstorire a pastorilor. 
• S-a discutat înfiinţarea lucrării cu tinerii. 
• S-a propus formarea de lideri de tineret în bisericile locale. 
• S-a propus formare de lideri de copii în bisericile locale. 
• S-a discutat problema ucenicizarii. 
• S-a discutat problema muzicii în bisericile baptiste. 

 
6 septembrie 2007 – participare la întâlnirea păstorilor din Comunitatea din Bacău. Cu această 
ocazie au fost abordate următoarele probleme:  
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• S-a discutat problema birourilor UBR 
• S-au discutat modul în care poate fi organizată activitatea UBR 
• S-a propus înfiinţarea unor direcţii de slujire şi stabilirea unor criterii de evaluarea a slujirii 
• S-a propus înfiinţarea unui calendar de studiu biblic al UBR 
• S-a discutat nevoia unei strategii pentru mass media 

 
16 septembrie 2007 – vizită la Biserica Baptistă Română din Krems, Austria. În prezent biserica 
are 65 de membrii şi construieşte un locaş de închinare. 
 
22 septembrie 2007 – participare la întâlnirea păstorilor din Comunitatea din Bucureşti. Cu 
această ocazie au fost abordate următoarele probleme: 

• Încurajarea zeciuielii în bisericile din UBR. 
• Înfiinţarea unui calendar de studiu biblic al UBR. 
• Chemarea bisericilor la post şi rugăciune. 
• S-au discutat probleme legate de misiunea în bisericile din mediul rural. 
• S-a atras atenţia asupra nevoii de a sprijini zone defavorizate, cum ar fi zona Buzăului. 
• S-a propus organizarea de conferinţe pastorale. 
• S-a propus realizarea unui statut al păstorului. 

 
24 septembrie 2007 – participare la şedinţa Comitetului Executiv al UBR la Deva. Întâlnirea avut 
scopul pregătirii şedinţei Consiliului Uniunii. 
 
25 septembrie 2007 – particpare la şedinţa Consiliului UBR la Deva. În cadrul şedinţei primului 
Consiliu al UBR au fost abordate următoarele probleme: 

• Membrii Executivului au prezentat rapoarte de slujire pentru perioada începând cu Congresul 
Cultului. 

• Preşedintele a informat despre sarcinile asumate la Congres şi încredinţate de Congres: 
- Renunţarea la funcţia de Prorector al Institului Teologic Baptist din Bucureşti. 
- Vizitarea comunităţilor member ale UBR. În această perioadă au fost vizitate 11 din cele 
13 comunităţi. Patru comunităţi nu au fost vizitate niciodată de un preşedinte al UBR. 
- S-a depus la Guvern (la M.C.C. cu numărul de înregistrare 5545/24.08.2007) Statutul de 

organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist votat la Congres, după ce Secretariatul 
Congresului a transmis forma finală. Urmează ca Guvernul să aprobe propunere votată de 
Congres sau să ridice eventuale obiecţiuni dacă acestea există. 
- Au fost contactate (aşa cum a solicitat Congresul) Federaţia Europeană Baptistă şi Alianţa 
Mondială Baptistă în legătură cu clarificarea poziţiei avute de acestea. Ambele organizaţii 
au răspuns prompt şi s-au oferit să participe la discuţii cu conducerea UBR dacă acest lucru 
este considerat necesar. 

• S-a discutat şi aprobat începera unor activităţi de slujire în cadrul UBR potrivit solicitării 
comunităţilor şi conform Statului UBR. 

• S-a discutat nevoia de a aborda consecvent relaţiile cu bisericile române din diaspora. 
• S-a discutat modul în care activitatea birourilor UBR poate fi optimizată având în vedere 

situaţia financiară a UBR care primeşte din partea bisericilor aproximativ o treime din suma 
necesară acoperirii cheltuielilor. 

• S-a discutat modul în care Casa de Pensii a Cultului ar putea fi organizată mai eficient pentru o 
protecţie cât mai bună a fondurilor existente. 

• S-a aprobat comunicarea deciziilor Consiliului UBR pentru o mai mare transparenţă faţă de 
frăţietate. 

 
27, 28 septembrie 2007 – participare la şedinţa Consiliului Federaţiei Europene Baptiste la 
Budapesta. Cu această ocazie au avut loc următoarele evenimente: 
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• S-a sărbătorit pensionarea fratelui Denton Lotz din funcţia de secretar general al Alianţei 
Baptiste Mondiale. 

• S-a ales noul preşedinte al Federaţiei Baptiste Europene. Acesta este fratele Toma Magda din 
Croaţia. Fratele este de origine română. 

• S-a ales noul vicepreşedinte al Federaţiei Europene Baptiste. Acesta este fratele Valeriu 
Ghileţschi, Episcopul Uniunii Baptiste din Moldova. 

• Secretarul general al Federaţiei Baptiste Europene a salutat prezenţa delegaţiei Uniunii Baptiste 
din România. 

 

 

◊ Activitatea secretarului general al UBR: 
 

5 septembrie – întâlnire la sediul postului de radio „Vocea Evangheliei“ cu directorii staţiilor şi cu 
fratele Lucian Despa, directorul general al postului. S-a discutat despre structura programelor radio şi 
despre susţinerea financiară a acestei lucrări.Tot cu acest prilej a fost şi o sedinţă de Comitet a Alianţei 
Evanghelice din România. 

6 septembrie – întâlnirea cu copiii păstorilor din Comunitatea Timişoara, cu prilejul taberei organizate 
la Centrul de Studii al Asociaţiei Precept Ministries. 

8 septembrie – întâlnirea cu oamenii de afaceri baptişti din Banat, eveniment organizat de Fundaţia 
„Învingătorii“ din Timişoara. 

8 septembrie – vizită la Biserica Baptistă din Honorici, Timiş. 

11-13 septembrie – participare la o conferinţă pentru păstori şi soţiile acestora la Buziaş. Au participat 
peste 60 de pastori din Comunităţile Timişoara şi Sebiş. 

14 septembrie – întâlnire la Timişoara cu Viktor Hamm, reprezentantul Asociaţiei „Billy Graham“, în 
vederea pregătirii campaniei de evanghelizare de anul viitor. La întâlnire au fost prezenţi şi fraţii: Paul 
Negruţ, vicepreşedinte al Uniunii Baptiste şi Ioan Moldovan, preşedintele Alianţei Evanghelice din 
România. 

15 septembrie – participare la întâlnirea anuală a tinerilor baptişti din Banat, eveniment organizat în 
Biserica Baptistă „Harul“ din Lugoj. 

16 septembrie – vizitarea Bisericii Baptiste "Gheţimani" din Caransebeş, împreună cu fratele Larry 
Walker de la First Baptist Church din Dallas, Texas. 

17-19 septembrie – organizarea a trei conferinţe zonale pentru lucrători la Lugoj, Eftimie Murgu, 
Caras-Severin şi Timişoara „Golgota“, împreună cu fraţii Barry Moore (Canada) şi Ondrej Franka 
(Serbia). 

21 septembrie – participare la serviciul de Ziua Mulţumirii, organizat de Biserica Baptistă din Darova, 
Timiş. 

23 septembrie – participare la serviciul de Ziua Mulţumirii în Biserica Baptistă din Tes, jud. Timiş, şi 
la instalarea ca pastor a fratelui Nelu Damian la Stinăpari, Caraş-Severin. 

24 septembrie – participare la şedinţa Comitet Executiv. 

25 septembrie – participare la şedinţa Consiliului Uniunii. 

30 septembrie – participare la Festivalul Fanfarelor Baptiste organizat de Asociaţia „Forte Fortissimo” 
la Tulca, jud. Bihor. 
30 septembrie – vizitarea Bisericii Creştine Baptiste din Şiria (după-amiaza). 
 
 
◊ Activitatea vicepreşedintelui pentru slujire pastorală  
 
Înainte de toate mărturisesc înaintea Domnului şi înaintea dumneavoastră că sunt păstor la bisericile 
baptiste „Harul“ şi „Emanuel“ din Bocşa şi doar cu înţelegerea şi suportul acestora, şi a celor doi 
păstori colegi ai mei, pot să mă implic şi în lucrarea Domnului din UBR. Ştiu că aceste precizări erau 
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implicit acceptate din partea noastră prin candidatura mea la Congres cât şi din partea frăţietăţii din 
ţară prin alegere. Fac aceste precizări cu toată dragostea şi în urma constatării că era necesar să fie 
amintite. 
 

Pe baza slujirii încredinţate ca vicepreşedinte al UBR ce are în responsabilitate şi departamentul de 
slujire pastorală, cât şi pe baza viziunii preşedintelui UBR împărtăşită de Comitetul Executiv al UBR,  
este necesar ca parte din slujirea mea, dar şi a celorlalţi, să fie vizitarea bisericilor baptiste din ţară. 
Această activitate este justificată de strategia Executivului UBR de a se apropia de biserici; cât mai des 
posibil cineva din conducerea UBR să fie în mijlocul lor, să le asculte nevoile, să le împărtăşească 
bucuriile, să zidească părtăşia frăţească ce trebuie să existe între bisericile Domnului. Pe de altă parte, 
bucuria puternic exprimată a bisericilor vizitate de cineva din cadrul UBR susţine decisiv cele afirmate 
mai sus.  

În toate bisericile am dus salutul UBR şi mesaje de încurajare şi motivare la unitate şi susţinere a 
lucrării Domnului din ţară prin UBR. Am făcut deplasări cu scop de vizitare, dar am folosit şi alte 
invitaţii prin care mi s-a dat ocazia să fiu în anumite zone pentru a face astfel de vizite. 

Până acum n-am dat un raport al vizitelor făcute, cu menţiunea că în viitor o să mă limitez la perioada 
corespunzătoare. Mărturisesc faptul că n-aş pierde timpul pe astfel de rapoarte, dar dacă aşa s-a hotărât 
sperăm ca timpul investit în acestea să fie totuşi de un real folos. 

Astfel, de la începutul mandatului până în septembrie inclusiv, prin Harul Domnului am vizitat mai 
multe biserici şi am participat la acţiuni legate de activitatea UBR şi de Departamentul de Pastorală, 
după cum urmează:  
 

19 iunie – participare la şedinţa Comitetului Executiv al UBR la Lugoj;  
20 iunie-20 iulie – vizita în SUA despre care am relatat în buletinul din august, ocazie folosită atât 
cât am putut de bine în favoarea implicării baptistilor americani în România;  
4 august – vizitarea Bisericii Baptiste „Emanuel“ Oradea, jud. Bihor;  
18 august – vizitarea Bisericii Baptiste „Emanuel“ Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş;  
19 august – vizitarea bisericilor din Salonta („Betel“)  Bihor, Căuaşd Bihor şi Chişineu-Criş Arad;   
20-22 august – deplasare la Bucureşti pentru obţinerea vizei pentru Canada – pentru participarea la 
Congresul Asociaţiei Bisericilor Baptiste Române din SUA şi Canada –, dar şi pentru cazul ex-
pastorului Chiciudeanu din Iernut, jud. Mureş (care m-a vizitat şi cu care am purtat mai multe 
discuţii telefonice);  
26 august – Bocşa „Harul“ împreună cu preşedintelui UBR la aniversarea a 30 de ani de la 
inaugurarea clădirii bisericii demolate de comunişti: „Biruinţa rămâne a Domnului, chiar şi atunci 
când se pare că Biserica Sa este înfrântă” (îngăduiţi-mi acest singur lucru legat de Bocşa).  

 
27 august-13 septembrie – deplasare la Congresul Asociaţiei Bisericilor Baptiste Române din 

SUA şi din Canada ce s-a desfăşurat la Kitchener, Ontario din Canada. 
• 29 august – participarea la serviciul de închinare al Bisericii Baptiste din Troy, pastor Sorin 

Covaci;  
• 31 august – 2 septembrie: participarea la Congres, unde am fost solicitat, vineri seară şi 

sâmbătă dimineaţă să prezint lucrarea din România şi apoi să predic în cadrul programului de 
sâmbătă seara, program ce a fost transmis în direct la radio. Mulţimea întrebărilor ce mi-au fost 
adresate a arătat interesul frăţietăţii de acolo pentru lucrarea Domnului de aici şi dorinţa lor de 
colaborare. Tema Congresului a fost „Biserica stâlpul şi temelia Adevărului“;  

• 5 septembrie – vizită la Prima Biserica Baptistă Română din Kitchener, pastor senior Ionel 
Pasui, pastor asociat Daniel Pripon, pastor asistent Constantin Burghelea;  

• 7 septembrie – vizită la Biserica Română „Betel“, pastori Ilie Vela şi Florin Dragomir;  
• 9 septembrie – vizită la Prima Biserica Baptistă Română din Kitchener şi la Biserica Baptistă 

Română din Toronto, pastor Mircea Toma;  
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• 10 septembrie – întâlnire şi discuţii în Detroit cu fraţi păstori din Asociaţia din USA şi Canada: 
Sorin Covaci – vicepreşedinte pentru Coasta de Est, Paul Dan – secretar pentru Coasta de Est, 
Viorel Clintoc – comisia pastorală şi Cornel Drăgoi, pastor. 

21 septembrie – am fost la Resiţa unde împreună cu fr. Mihuţ Mihai am dezbătut problema dintre 
pastorul Ion Dobren şi Biserica Baptistă Valeapai, Caraş-Severin unde a slujit ca pastor.  

23 septembrie – discuţie cu comitetul Bisericii Baptiste din Valeapai în privinţa problemelor pe care 
le au cu păstorul lor, Ion Dobren.  

24-25 septembrie – participare la sedinţa Comitetului Executiv şi la sedinţa Consiliului UBR la Deva. 
Domnul să binecuvânteze şi să facă să sporească tot mai mult slujirea noastră pentru slava Sa, dar şi 
pentru folosul frăţietăţii din România. Pastor Ilie Cornel Tinco 
 
 
◊ Activitatea secretarului general-adjunct al UBR: 
 
 A. Formare continuă 

La prima sedinţă a executivului, ţinută la Lugoj, mi s-a încredinţat responsabilitatea de a mă ocupa de 
echiparea continuă. Acest demers răspunde nevoii existenţei un sistem prin care să ajutăm bisericile şi 
păstorii debutanţi în ce priveşte perioada de acomodare şi direcţia pe care o iau chiar de la începutul 
colaborării lor. Aceasta ar scuti atât păstorii tineri, cât şi bisericile de răni inutile, probleme care pot 
degenera sau greşeli cu urmări devastatoare pentru oricare dintre părţi. 

În acest sens: 
1. Am propus o schemă de lucru pe marginea căreia să se poată discuta responsabil cu 

conducerile comunităţilor în vederea stabilirii unei manieri comune de abordare a acestui subiect 
delicat. 

 
Schema de mai jos cuprinde, după părerea mea, elementele mari care trebuie luate în calcul. 

 
2. Am trimis preşedinţilor de comunităţi un material cu câteva linii directoare în ce priveşte atât 

profilurile necesare în acest proces, cât şi paşii propuşi pentru implementarea lui. 

3. Am avut o întâlnire cu preşedinţii de comunităţi (după Consiliul de la Deva) în care am 
discutat despre paşii pe care îi vom face. 

4. Până la Consiliul următor vom avea finalizată această discuţie şi o vom supune spre discuţie. 

Biserică 

Candidat 

Şcoală teologică 

Absolvent 

Biserică 
angajatoare 

Pastor 
debutant 
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5. La Conferinţa Naţională doresc să putem informa frăţietatea despre linia pe care vom merge. 

6. După Conferinţa Naţională vom începe implementarea acestei viziuni.  

Pentru aceasta vă cer sprijinul în rugăciune şi seriozitate în implicarea pe care o veţi avea în acest 
proces. Sunt încrezător că Dumnezeu are planuri mari cu bisericile baptiste din România şi ne-a dat 
harul să fim şi noi parte a lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze slujirea! 

 
B. Vizitare biserici 

În luna septembrie am vizitat bisericile baptiste din Negrileşti, Paroş şi Cârjiţi, unde am reprezentat 
Uniunea Baptistă la sărbătorile bisericilor. 

Dumnezeu să dea har peste lucrarea pe care o face prin fiecare credincios baptist, în frunte cu cei 
aşezaţi să conducă şi să păstorească Biserica lui Hristos! 

 
Dr. Timotei Rusu 
Secretar general-adjunct 

 

 

 

********************************** 

 

 

 

◊ ANEXA – Scrisorile primite din partea organizaţiilor baptiste internaţionale 

 

1. Din partea Federaţiei Baptiste Europene 

 
28 august 2007 
 
Revd. Dr. Otniel Bunaciu 
Preşedintele Uniunii Baptiste din România 
 
Dragă Oti, 
 

Salutări în Numele Domnului nostru Isus Hristos, dumneavoastră şi bisericilor din cadrul Uniunii 
Baptiste din România. Am amintiri extraordinare în urma vizitelor la Budapesta şi Timişoara, şi vă 
asigur pe dumneavoastră şi pe Ionel Tuţac că vă susţin în rugăciune în aceste prime luni în conducerea 
Uniunii. 

Mulţumesc pentru invitaţia pe care mi-aţi lansat-o acum câtva timp de a vizita România pentru 
discutarea „poziţiei teologice” a Federaţiei Baptiste Europene (EBF). Suntem pregătiţi pentru acest 
lucru, dar după cum ştiţi, găsirea unei date în anul acesta care să convină ambelor părţi s-a dovedit 
imposibilă. Putem discuta însă date posibile în 2008. 

Poate este de ajutor să menţionăm celor care au solicitat aceste discuţii că la întrunirea Consiliului 
Federaţiei Baptiste Europene (EBF) de anul trecut de la Lyon, Franţa, Consiliul a adoptat în 
unanimitate „Mesajul” din 2005 al Congresului Alianţei Baptiste Mondiale (BWA). Declaraţia a fost 
elaborată de o echipă internaţională formată din teologi baptişti şi s-a dorit a fi o afirmare concisă a 
identităţii baptiste în noul mileniu. Din nou, a fost adoptată în unanimitate de aproximativ 13000 de 
baptişti prezenţi, astfel că a ajuns să fie acceptată de diferiţi baptişti din întreaga lume. 

Declaraţia aceasta este pe pagina de internet a Federaţiei Baptiste Europene (EBF) şi poate fi tradusă 
de orice Uniune în limba propriei ţări. Nu este un fundament doctrinar detaliat. Fiecare Uniune şi 
biserică locală au propriile fundamente doctrinare şi, bineînţeles, în diversitatea vieţii baptiste 
europene, există anumite diferenţe teologice (exemplu: între cei ce se consideră calvinişti sau 
arminieni). 
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Federaţia Baptistă Europeană (EBF) consideră că baptiştii din Europa sunt uniţi în ceea ce priveşte 
fundamentele credinţei creştine evanghelice, identitatea baptistă şi ne permitem unii altora să avem 
opinii diferite în ceea ce priveşte alte probleme. Aceasta se afirmă şi în declaraţia „Mesajului” de pe 
pagina noastră de internet, ceea ce reprezintă crezul nostru de bază care a adus unitate între Federaţia 
Baptistă Europeană (EBF) şi Alianţa Baptistă Mondială (BWA) de-a lungul timpului. 

Prin urmare, sugestia mea personală ar fi să folosim declaraţia „Mesajului” ca punct de plecare pentru 
discuţiile pe care doriţi să le avem. La acea dată aţi solicitat atât reprezentanţilor Federaţiei Baptiste 
Europene (EBF), cât şi reprezentanţilor Alianţei Baptiste Mondiale (BWA) să ia parte la aceste discuţii 
şi sper ca acest lucru să mai fie posibil. 

Ştim că este foarte important ca baptiştii să fie uniţi în jurul „unui Domn, unei credinţe, unui botez”, 
astfel că suntem foarte bucuroşi să acceptăm această ocazie de a explora împreună credinţa care ne 
uneşte. 
 
Cu cele mai alese urări,  
În Hristos 

Tony Peck 
Secretar General 
 
 

2. Din partea Alianţei Baptiste Mondiale 
 
 
29 august 2007 
Dr. Otniel Bunaciu 
Preşedinte al Uniunii Baptiste din România 
ROMANIA 
 
Dragă Oti şi dragi prieteni baptişti din România! 
 

Pacea şi bucuria Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Mă bucur mult ca în aceste ultime zile de 
slujire ca Secretar General al Alianţei Baptiste Mondiale (BWA) să vă trimit un mesaj de încurajare şi 
să vă transmit salutări. 

Suntem recunoscători pentru experienţele pe care le-am trăit în România de-a lungul celor treizeci şi 
şapte de ani de slujire ca misionar oficial în Europa de Est şi mai apoi ca Secretar General al Alianţei 
Baptiste Mondiale (BWA). Este o bucurie să fiu ales de Consiliul General să slujesc ca Secretar 
General Emerit şi prin urmare intenţionez să păstrez legătura cu dumneavoastră în anii ce ne stau 
înainte. 

Întotdeauna este benefic ca Uniunile şi Convenţiile să se preocupe de doctrină şi unitate. De-a lungul 
experienţei baptiste s-a dovedit că misiunea şi evanghelizarea unesc, iar doctrina adesea desparte. 
Alianţa Baptistă Mondială (BWA) nu este o Convenţie, nici o Uniune, şi prin urmare, nu avem o 
declaraţie de credinţă asemănătoare cu cea a unei biserici locale, Convenţii Naţionale sau Uniuni. Cu 
toate acestea, de-a lungul istoriei au existat scrisori şi linii directoare ce au luat naştere în urma 
congreselor noastre. De exemplu, în 1924, Congresul Baptist Mondial a formulat o declaraţie de 
credinţă. De asemenea, în 2005 la Londra, la aniversarea a 100 de ani, Congresul Alianţei Baptiste 
Mondiale (BWA) a formulat un „mesaj al Congresului centenar” în care se sublinia trinitatea, 
divinitatea lui Hristos, inspiraţia Scripturii şi preocuparea noastră baptistă în ceea ce priveşte ispăşirea, 
răscumpărarea, precum şi libertatea şi dreptatea religioasă. 

Din păcate, datorită secularismului, Biserica a început să se preocupe de doctrină şi probleme morale. 
Sunt unii oameni ce au făcut anumite afirmaţii, stârnind astfel confuzie în rândul oamenilor noştri. 
Vreau să afirm cu tărie următoarele: 
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1) Alianţa Baptistă Mondială (BWA) crede puternic în atotsuficienţa lui Isus Hristos ca Domn 
şi Mântuitor şi ca singura modalitate de salvare. Pentru ca acest lucru să fie foarte clar, în 
martie 2004 Comitetul Executiv declara următoarele: 

a) Aderenţa la doctrinele istorice de credinţă, incluzând dar nu limitându-se la 

i. Unicitatea Domnului nostru Isus Hristos 

ii. Centralitatea Marii Trimiteri 

b) Afirmarea cu bucurie a credinţei în mijlocirea unică şi atotsuficientă a lui 

   Isus Hristos, pentru că „în nimeni altul nu este mântuire”(Faptele Apostolilor 4:12) 

2) În 1994, la Uppsala, Alianţa Baptistă Mondială şi-a explicat foarte clar punctul de vedere că 
numai între un bărbat şi o femeie se poate încheia căsătoria, iar relaţiile monogame sunt 
rezervate pentru un bărbat şi o femeie. Ne opunem căsătoriilor între homosexuali, precum şi 
oricărei forme de comportament homosexual. 

3) Ordinarea este o problemă de autonomie locală. Sunt sigur că românii baptişti vor înţelege 
că, prin însăşi natura ei, Alianţa Baptistă Mondială (BWA) nu ordinează oameni. Nu facem 
afirmaţii doctrinare în ceea ce priveşte ordinarea, de vreme ce aceasta este o problemă de 
autonomie locală. Fiecare Convenţie Naţională, Uniune şi biserică locală trebuie să ia 
propria decizie privind ordinarea. În lume există Convenţii şi Uniuni baptiste care nici 
măcar nu practică ordinarea. În aceste cazuri are loc doar dedicarea persoanei în prima 
biserică în care aceasta intră în lucrarea creştină. 

Alianţa Baptistă Mondială (BWA) doreşte să păstreze legătura cu surorile şi fraţii baptişti din 
România. Aşa cum v-am fost alături în perioada tragică a brutalului regim comunist, tot aşa vrem să 
stăm alături de baptiştii din România într-o perioadă în care se confruntă cu o cultură seculară şi 
materialistă. 

Lumea are nevoie să audă că Isus Hristos este Domn şi Mântuitor. Oamenii au nevoie să-L primească 
pe Hristos ca Mântuitor personal. Biserica trebuie să se implice în acţiuni evanghelistice şi misionare 
îndreptate spre o lume pierdută. Suntem recunoscători pentru baptiştii români şi pentru zelul lor 
evanghelistic şi intenţionăm să menţinem legătura cu dumneavoastră în viitor. 

Alianţa Baptistă Mondială (BWA) va sărbători 400 de ani de mişcare baptistă în 2009 la Amsterdam, 
Olanda. John Smyth şi Thomas Helwys au fost botezaţi în 1609 şi au dat naştere primei congregaţii 
baptiste, aceasta constituind începutul mişcării baptiste moderne. Pentru că şi-au aţintit privirile asupra 
lui Hristos şi asupra evanghelizării, acest mic grup de disidenţi a crescut, ajungând să fie o comunitate 
de 110 milioane de persoane şi reprezentând cea mai mare comunitate creştină protestantă din lume! 
Atenţia noastră se îndreaptă asupra lui Hristos, asupra dragostei Sale, asupra răscumpărării oferite 
oamenilor, şi prin urmare, vrem să-i încurajăm pe credincioşii baptişti din România să continue să se 
roage pentru fraţii şi surorile din ţările ce trec prin greutăţi, aşa cum ne-am rugat şi pentru 
dumneavoastră în timpul persecuţiei. În fiecare an, mai mult de 60 000 de creştini sunt persecutaţi şi 
ucişi. Vă mulţumim că vă veţi alătura în continuare surorilor şi fraţilor baptişti din întreaga lume în 
scopul evanghelizării acestei generaţii şi pentru promovarea păcii şi dreptăţii care vin prin Isus Hristos 
şi Împărăţia Lui! 

Dumnezeu să binecuvinteze toţi fraţii noştri şi toate surorile noastre din România. 
 
Cu credincioşie în Hristos,  
 
Denton Lotz 
Secretar General. 
 


