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Căci, dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au 
dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Toate lucrurile acestea sunt de 
la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Cristos, şi ne-a 
încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Cristos, 
împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a 
încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, suntem 
trimişi împuterniciţi ai lui Cristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna 
prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Cristos: Împăcaţi-va cu 
Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat 
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. (2 Cor. 
5:17–21) 
 
1. Reconcilierea – componentă esenţială a 

Evangheliei lui Isus Cristos 
În textul de mai sus, sfântul apostol Pavel prezintă lucrarea 

lui Cristos, şi în egală măsură lucrarea Bisericii, ca fiind, în 
termenii traducerii Cornilescu, o lucrare de „împăcare cu 
Dumnezeu”, adică, în termeni moderni, o lucrare de reconciliere. 
Dumnezeu Tatăl, spune apostolul Pavel, este cel care a făcut 
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posibilă, prin Cristos, reconcilierea oamenilor cu sine. 
Responsabilitatea Bisericii, în acest proces, este „propovăduirea”, 
adică proclamarea acestei împăcări. Desigur, accentul în acest text 
cade pe împăcarea oamenilor cu Dumnezeu, ca şi pe proclamarea 
Cuvântului lui Dumnezeu, ca mijloc de comunicarea a veştii bune 
cu privire la posibilitatea acestei reconcilieri, făcută posibilă prin 
jertfa mântuitoare a lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, pe crucea 
Golgotei. 

Cu toate acestea, chiar şi o lectură superficială a Noului 
Testament ne va conduce la concluzia că Evanghelia lui Cristos nu 
cuprinde doar dimensiunea verticală, aceea a reconcilierii omului 
cu Dumnezeu, pentru revenirea acestuia în comuniune cu 
Creatorul. Sfânta Scriptură ne vorbeşte în egală măsură despre 
necesitatea unei reconcilieri între oameni. Ba mai mult, ea face din 
împăcarea noastră cu Dumnezeu fundamentul necesar al 
reconcilierii între oameni. 

Astfel, acelaşi apostol Pavel îi îndeamnă pe creştinii din 
Efes: „fiţi buni unii cu alţii, miloşi, si iertaţi-vă unul pe altul, cum 
v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Cristos” (Efes. 4:32). Acest text 
leagă implicit conceptul de reconciliere de cel de iertare. Este un 
aspect extrem de important al problemei, la care vom reveni pe 
parcursul acestei lucrări. 

Reconcilierea între oameni, care a devenit posibilă în mod 
plenar prin jertfirea lui Cristos pe Golgota este un ideal valabil nu 
numai pentru societatea umană în general, ci, mai ales pentru ceea 
ce John Stott numeşte „noua societate a lui Dumnezeu”2. 
Idealurile comunitare prezentate de Cristos în predica de pe 
munte sunt reluate şi transpuse de către apostolul Pavel în termeni 
relevanţi pentru lumea elenistică în care îşi desfăşura el misiunea. 
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Cele mai multe dintre epistolele lui Pavel cuprind, alături de o 
solidă tratare dogmatică, şi o secţiune aplicativă, al cărei obiectiv 
este ca, în esenţă, să detalieze ce înseamnă pentru noile comunităţi 
creştine să trăiască ca nişte comunităţi ale reconcilierii, între iudei 
şi păgâni, între sclavi şi oameni liberi, între bărbaţi şi femei, între 
bogaţi şi săraci, între cei educaţi şi cei fără carte. Acestora, sfântul 
apostol Pavel le pune înainte idealul unui nou tip de comunitate, 
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 Cristos Isus” (Gal. 3:28). 

Acest nou statut al comunităţii creştine impune un nou tip 
de abordare a relaţiilor şi a conflictelor între membrii comunităţii. 
În 1 Corinteni 6 Pavel discută problema neînţelegerilor dintre 
membrii comunităţii şi îi mustră pe corinteni pentru faptul că nu 
sunt în stare să-şi rezolve conflictele în cadrul comunităţii şi că 
apelează la tribunale pentru rezolvarea unor conflicte care ar fi 
putut fi rezolvate în mod simplu înlăuntrul bisericii, prin 
mijlocirea celor înţelepţi din comunitatea eclesială. Argumentul lui 
Pavel capătă aici dimensiuni cosmice şi escatologice:  

Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi 
judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de 
foarte mică însemnătate? Nu ştiţi că noi vom judeca pe 
îngeri? Cu cît mai mult lucrurile vieţii acesteia? Deci, când 
aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi 
judecători pe aceia pe cari Biserica nu-i bagă în seamă? Spre 
ruşinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici 
măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece 
între frate şi frate? Dar un frate se duce la judecata cu alt 
frate, şi încă înaintea necredincioşilor! Chiar faptul că aveţi 
judecăţi între voi, este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce nu 
suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai 
bine paguba? Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi 
păgubiţi, şi încă pe fraţi! Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor 
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? (1 Cor. 6:2–9) 
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Textul de mai sus afirmă în mod implicit faptul că statutul 
de comunitate a reconcilierii incumbă o serie de responsabilităţi 
importante, atât liderilor, cât şi simplilor membri ai bisericii. Avem 
de-a face în text cu o serie de perechi polare: lumea (umanitatea în 
ansamblul ei) vs. biserica (umanitatea răscumpărată); spaţiul 
vizibil, material („lucrurile vieţii acesteia”) vs. lumea invizibilă 
(„îngerii”); lucrurile importante vs. „lucrurile de foarte mică 
însemnătate”. Prin această juxtapunere, Pavel nu încearcă să-i facă 
pe corinteni să dispreţuiască lucrurile din această lume, ci vrea mai 
degrabă să-i ajute a înţelege faptul că ei sunt chemaţi să trăiască în 
această realitate pământească vizibilă nu după regulile societăţii 
umane opuse lui Dumnezeu, ci în conformitate cu legile 
Împărăţiei. 

Astfel, conform acestei etici înalte, „este mai ferice să dai 
decât să primeşti” (Fapte 20:35), este mai bine să suferi nedreptate 
decât să nedreptăţeşti (1 Cor. 6:7–8), este mai nobil ca celui care 
vrea să se judece cu tine ca să-ţi ia haina, să-i dai şi cămaşa (Mat. 
5:40). 

Din nefericire, acest ideal a fost privit adesea, de-a lungul 
istoriei creştine, ca ceva aproape imposibil de realizat. Ba chiar, în 
anumite sisteme de interpretare (cum este cel dispensaţionalist), a 
fost socotit, în mod aberant, credem noi, ca neavând nimic de-a 
face cu responsabilităţile din epoca prezentă ale urmaşilor lui 
Cristos. 

Nu este de mirare, deci, că atunci când este confruntată cu 
chestiuni dificile şi complexe, Biserica rămâne adeseori tributară 
soluţiilor puse la dispoziţie de societatea seculară, în loc de a-şi 
reînnoi în mod profetic instrumentarul de lucru, din zestrea de 
înţelepciune revelată de Dumnezeu sfinţilor, de-a lungul istoriei 
creştine. 
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2. Necesitatea reconcilierii în bisericile creştine 
care au trecut prin criza comunistă 

Un exemplu de problematică complexă cu care este 
confruntată biserica creştină din România în perioada de după 
1989 este chestiunea colaboraţionismului cu organele de 
represiune ale regimului comunist, în care au fost implicaţi unii 
dintre liderii, dar şi destui dintre simplii membri ai bisericilor 
noastre. Aceasta este chestiunea de care ne vom ocupa în acest 
text, care se va rezuma, din motive lesne de înţeles, la situaţia 
evanghelicilor, chiar dacă vom încerca să învăţăm câte ceva din 
experienţa altora. 

Faptul colaboraţionismului bisericii cu regimul comunist 
nu este contestat astăzi de nici o persoană responsabilă, căci el 
este evidenţiat de nenumăratele dovezi ieşite la iveală în ultimii ani. 
Aceasta nu înseamnă însă că colaborarea unor creştini cu 
Securitatea comunistă era un secret înainte de 1989. Nu cred că a 
existat cineva, dintre cei care au trăit sub comunism, care să nu fi 
suspectat cît de cît existenţa acestui fenomen. Desigur, a fost 
imposibil pentru noi, cei care am trăit acele vremuri, să evaluăm 
amploarea şi complexitatea colaborării, dar nu cunosc oameni care 
să se fi îndoit atunci de existenţa acestui fenomen. 

Cu toate acestea, deşi imediat după 1989 s-au auzit o serie 
de voci, care au solicitat, mai degrabă neoficial, clarificarea acestei 
chestiuni, liderii evanghelici români, din motive pe care nu le-au 
dezvăluit niciodată în mod oficial, au preferat să escamoteze 
această problemă, sperând, probabil, că ea se va rezolva de la sine, 
odată cu trecerea la cele veşnice a celor vinovaţi. După opinia 
noastră, această soluţie a fost motivată de dorinţa legitimă, cel 
puţin într-o oarecare măsură, de a scuti bisericile evanghelice de 
ruşinea şi jena, mai ales în plan public, a dării pe faţă a trădării şi 
laşităţii unora dintre liderii ei. Desigur, acest lucru se făcea cu 
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preţul ascunderii implicite a eroismului altora dintre evanghelici, 
care au rezistat asaltului ideologic lansat împotriva bisericilor 
noastre de regimul comunist. Se pare însă că nimeni nu a fost 
deranjat de un asemenea preţ. 

Biserica, de-a lungul istoriei ei, a încercat să păstreze vie, 
spre motivarea, încurajarea şi învăţătura generaţiilor viitoare 
memoria eroismului martirilor creştini (dar şi ruşinea trădării 
altora). Actele martirice, întocmite în primele trei secole de prigoană 
împotriva Bisericii, sau Oglinda martirilor, dedicată acelora dintre 
anabaptişti care au fost persecutaţi pentru convingerile lor în 
perioada Reformei, stau mărturie în acest sens. În mod straniu, 
deşi secolul al douăzecilea a dat mai mulţi martiri Bisericii decât 
toate celelalte nouăsprezece laolaltă şi mulţi dintre aceştia au fost 
martirizaţi de diversele regimuri comuniste, totuşi, în afară de 
China, care se află încă sub comunism, nu cunoaştem în niciuna 
dintre fostele ţări comuniste un efort sistematic de adunare a 
mărturiilor despre cei care au suferit pentru Cristos sub teroarea 
comunistă. Cu cât trece timpul, martorii evenimentelor dispar, iar 
dovezile crimelor regimului comunist se pierd în mod definitiv. 
Poate că totuşi nu este încă prea târziu pentru a începe un efort de 
recuperare a istoriei persecuţiei comuniste în România secolului 
trecut. Întocmirea, de exemplu, a unei arhive de istorie orală a 
suferinţei evanghelicilor români (în format audio şi video), ar 
putea păstra vie, pentru generaţiile viitoare, lecţia istorică a 
perioadei comuniste. 

Am observat cu uimire, în călătoriile mele, că metodele şi 
strategiile în baza cărora autorităţile comuniste au încercat 
subordonarea Bisericii la obiectivele aşa-numitelor „democraţii 
populare” au fost absolut similare în toate fostele sau actualele ţări 
comuniste. Lucrez de peste cinci ani la o perspectivă creştină 
asupra comunismului şi a postcomunismului. Am prezentat acest 
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material, sub formă de seminar, în peste douăsprezece ţări foste, 
actuale şi (Doamne fereşte!) viitoare ţări comuniste de pe patru 
continente. Mărturia comună a creştinilor din aceste ţări este că 
scenariul controlului Bisericii de către statul comunist este 
esenţialmente acelaşi, diferenţele de abordare fiind pur şi simplu 
tactice, având ca obiectiv doar contextualizarea culturală. 

Pentru oricine cunoaşte cât de cît ideologia comunistă, este 
evident că marxismul nu este altceva decât o erezie creştină – 
tocmai de aceea, spunea Eliade, creştinismul şi marxismul exercită 
o atracţie atât de largă în lumea în care trăim.3 Natura 
cvasireligioasă a ideologiei comuniste explică violenţa cu care 
regimurile comuniste s-au raportat la religie în general şi la 
creştinism în particular. Fiind vorba de ideologii holistice, care 
încearcă să dea sens întregii realităţi a existenţei, creştinismul şi 
marxismul pretind, fiecare în parte, să ocupe întreg spaţiul ideatic 
aflat la dispoziţie. De aceea conflictul ideologic dintre ele este unul 
definitiv şi ireductibil. Dacă regimurile comuniste au părut uneori 
a relaxa persecuţia împotriva Bisericii, aceasta a fost întotdeauna o 
simplă mişcare tactică de modificare a priorităţilor, obiectivul final, 
acela al anihilării religiei, privită ca „opium al popoarelor”,4 
rămânând întotdeauna neschimbat. 

Tocmai de aceea, ideea convieţuirii paşnice dintre 
comunism şi creştinism, promovată de unii dintre disidenţii din 
fostele ţări comuniste, inclusiv România (vezi exemplul lui Iosif 
Ţon, în lucrarea lui intitulată „Locul creştinului în socialism”5 este, 
să-mi fie iertat, de o naivitate vecină cu ignoranţa (dacă nu cumva 
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4 K. Marx, A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law, 1844. 
5 I. Ţon, Confruntări, Cartea creştină, Oradea. 
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este vorba de o simplă tactică politică, în acest caz ea devenind, în 
opinia noastră, îndoielnică din perspectivă etică). 

Securitatea comunistă din România, în mod nemijlocit, sau 
prin intermediul serviciului său specializat, Departamentului 
Cultelor, a acordat dintotdeauna o atenţie specială cultelor 
evanghelice, numite cel mai adesea de către comunişti şi 
colaboratorii acestora „secte neoprotestante”. Astfel, dintr-o carte 
apărută recent aflăm că unul dintre şefii Departamentului cultelor, 
D. Dogaru, afirma la un moment dat următoarele: 

„Creşterea numerică a cultelor neoprotestante trebuie să ne 
îngrijoreze, deoarece în timp ce cultele istorice în general nu 
reuşesc decât în mică măsură, deşi diferită, să capteze 
preocupările credincioşilor lor pentru problemele religioase, 
cultele neoprotestante captează aproape total preocupările 
credincioşilor lor pe linia problemelor religioase în dauna 
preocupărilor cetăţeneşti, economice, sociale, culturale şi 
politice.” 

Autoarea cărţii mai sus menţionate enumera între măsurile 
luate de autorităţi contra confesiunilor neoprotestante, 
următoarele: 

controlarea resurselor financiare ale acestora; înlocuirea unor 
„elemente necorespunzătoare” din conducere (la adventişti şi 
creştini după Evanghelie); interzicerea catehizării organizate 
a copiilor; alcătuirea unui material documentar bogat, pe 
baza căruia avea să se procedeze la preschimbarea 
autorizaţiilor de funcţionare a comunităţilor şi a legitimaţiilor 
deservenţilor de culte; introducerea sistemului arondărilor, 
ceea ce avea să însemne reducerea numărului de comunităţi 
şi de filii, fapt care implica şi micşorarea numărului de 
deservenţi; din 1958 se interzisese acestor culte să mai aducă 
noi serii de elevi în seminariile lor; reducerea frecvenţei 
adunărilor pastorale; controlarea cumpărării de imobile în 
vederea deschiderii unor noi lăcaşuri de cult; împiedicarea 
implicării în activităţi pastorale a persoanelor nerecunoscute 
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oficial; folosirea fanfarelor pe străzi; instruirea „organelor 
locale” de a se implica în respectarea „regimului legal al 
cultelor” şi a semnala împuterniciţilor abaterile; oprirea 
adunărilor prea dese în biserici în cursul săptămânii. 6

Aşa cum putem observa mai sus, poliţia secretă comunistă 
s-a folosit de strategii multiple pentru a-şi subordona biserica. 
Astfel, atunci când nu reuşea să recruteze ca agenţi sau 
informatorii pe deservenţii de cult sau pe simplii membri ai 
bisericilor, Securitatea recurgea la infiltrarea unor ofiţeri sub 
acoperire în rândul credincioşilor. Acolo unde specularea unor 
slăbiciuni ore greşeli personale nu dădea rezultate în obţinerea 
colaborării, poliţia secretă nu se dădea înapoi de la şantaj şi 
ameninţare. Dacă potenţialii colaboratori nu erau suficient de 
„patrioţi” ca să-şi trădeze fraţii pe gratis, „organele” nu se sfiiau 
să-şi plătească slugile năimite, fie cu foloase materiale, fie cu 
privilegii, de la excursii în străinătate, până la poziţii de autoritate 
în structurile eclesiale. De cele mai multe ori, colaboratorii erau 
recrutaţi cu angajament şi semnătură, dar, atunci câne era vorba de 
foarte persoane importante şi de încredere, acestea nu erau 
neapărat solicitate. 

În toata acestea regula de aur a Securităţii era omerta – legea 
tăcerii. Aşa cum bine ştim, diavolului îi place să lucreze în secret şi 
la întuneric, până acolo încât, aşa cum spunea C. S. Lewis, cea mai 
mare şmecherie a lui este să-i facă pe oameni să creadă că el de 
fapt nu există. În acelaşi fel, Securitatea era cu atât mai eficientă în 
manipularea colaboratorilor ei, cu cât reuşea mai bine să-i 
înfricoşeze pe aceştia, făcându-i ca, sub ameninţarea pedepselor 
celor mai grave, să păstreze secretul colaborării lor. În cazuri 
extreme, aceştia erau şantajaţi cu expunerea publică a colaborării 
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lor. Se pare că prea puţini dintre cei abordaţi de Securitate pentru 
a fi recrutaţi au avut intuiţia de a se proteja făcând imediat publică 
încercarea organelor de a-i atrage la colaborare. 

Delaţiunile acestor colaboratori au avut de multe ori 
consecinţe grave pentru cei aflaţi în vizorul Securităţii: de la 
formele cele mai grave – uciderea, condamnarea la ani grei de 
închisoare, supunerea la tratamente psihiatrice dezumanizante, 
pierderea serviciului şi aruncarea familiei în nesiguranţă financiară; 
până la forme mai „blînde”, cum ar fi exmatricularea din şcoală 
sau facultăţi, cu efecte grave asupra formării profesionale a celor 
persecutaţi, limitarea promovării în carieră, imposibilitatea 
obţinerii unui paşaport sau alungarea din ţară. Aceste rezultate 
concrete ale colaborării cu regimul comunist a liderilor şi a 
membrilor diverselor biserici au produs efecte catastrofale la 
nivelul relaţiilor şi al încrederii în cadrul comunităţilor eclesiale. 
Acestea se simt şi astăzi, la fel de puternic. deşi au trecut aproape 
douăzeci de ani de la căderea comunismului, şi uneori mai multe 
decenii de la săvârşirea acestor fapte odioase. Asemenea trauma 
nu aveau cum să nu afecteze viaţa Bisericii. 

Unul dintre modelele biblice prin care putem înţelege 
dinamica spirituală care funcţionează la nivelul comunităţilor 
eclesiale în perioada postcomunistă ar putea fi exemplul lui Cain şi 
Abel. Atunci când Cain şi-a ucis fratele, Dumnezeu îi spune 
acestuia: „Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine” 
(Gen. 4:10). Poate că în acelaşi fel., si astăzi, sângele nevinovat, 
vărsat, la propriu sau figurat, de colaboraţioniştii regimului 
comunist strigă la Dumnezeu şi aşteaptă să de facă ispăşire. Poate 
că tocmai eşecul nostru în a face dreptate celor persecutaţi, în 
spiritul iubirii lui Cristos, ne lipseşte de binecuvântarea plenară a 
lui Dumnezeu, atât la nivelul comunităţilor eclesiale, cât şi în 
ansamblul societăţii româneşti. 
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Privind înapoi, este legitim să ne întrebăm ce anume i-a 
făcut pe unii dintre coreligionarii noştri să accepte „pactul cu 
diavolul”. Mai întâi, este evident că prea puţini dintre ei au privit 
colaborarea cu Securitatea în aceşti termeni. Altfel, credincioşi 
fiind, ar fi fugit, cum se zice în popor, „ca dracul de tămâie” de o 
asemenea asociere şi de implicaţiile acesteia. 

Din mărturiile unora intre cei care au colaborat ştim că, 
pentru unii dintre lideri cel puţin, aceasta a fost o încercare de a se 
„sacrifica pentru binele comunităţii”. Astfel, cunoaştem cel puţin 
două mărturii, a unui lider baptist şi a unui pastor penticostal, în 
recrutarea cărora a jucat un rol esenţial un raţionament de genul 
următor, sugerat de fapt de ofiţerul „binevoitor” care i-a recrutat: 
„dacă n-o faci tu, o va face altul, mai prost ca tine; tu cel puţin ştii 
ce să spui; dacă-l laşi pe altul, acela ar putea să facă mult mai mult 
rău”. Natura diabolică a acestui gen de raţionament este evidentă 
de la o poştă. Şi totuşi, un număr de oameni credincioşi şi serioşi, 
care au fost condiţionaţi în mod adecvat de „organe”, au muşcat 
momeala şi au fost păcăliţi de ea. Încercarea lor de autoapărare, 
cum că ar fi încercat să salveze Biserica lui Cristos este una absolut 
aberantă. Nu a promis oare Mântuitorul că va oferi protecţia 
absolută Bisericii atunci când a spus, „eu... voi zidi Biserica Mea, şi 
porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui”? Sau nu era cunoscut 
incidentul din Vechiul Testament (2 Sam. 6:6–7) când Uza a fost 
pedepsit cu moartea pentru că a încercat să salveze chivotul 
Domnului? Şi totuşi acest argument, slab şi autocondamnator, 
continuă să facă carieră între colaboraţioniştii impenitenţi din 
bisericile noastre. 

Niciuna dintre scuzele celor care au trădat interesele 
Bisericii în faţa regimului comunist nu este însă atât de aberantă şi 
de enormă în obrăznicia ei sfruntată ca aceea a unui preot al 
bisericii majoritare care a sugerat că în loc de oprobriul public, 
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colaboraţioniştilor ar trebui să le fie apreciat „curajul colaborării”. 
Această expresie pare a fi desprinsă de-a dreptul din universul 
totalitar al lui Orwell, în a cărui realitate inversată, ministerul 
propagandei este numit, în mod făţarnic, Ministrul Adevărului. 
Dacă astfel gândesc cei din cler, nu ar fi trebuit să ne mai mirăm 
atunci când un înalt ierarh sugera că „nominalizarea clericilor 
colaboraţionişti ar aduce o gravă atingere caracterului sacru al 
preoţiei”.7 Bine că pactizarea lor cu diavolul n-a adus atingere 
acesteia, căci atunci chiar că aveam o problemă! 

Dar, să revenim la tradiţia noastră, ca nu cumva să ne 
facem iluzia că liderii noştri au avut cumva o poziţie mai corectă 
cu privire la această problemă. Mai întâi, din câte ştim, creştinii 
după Evanghelie din România nu şi-au pus încă în mod oficial 
problema deconspirării. Lucrul aceste nu este de mirare, dat fiind 
că între timp unii dintre liderii lor de după 1989 au fost dovediţi, 
dincolo de orice tăgadă, ca fiind colaboratori si fostei Securităţi (si 
poate, cine ştie, chiar şi ai celei actuale). 

În ce priveşte comunitatea penticostală românească, 
problema deconspirării colaboratorilor Securităţii a fost pusă 
relativ recent, fără a conduce la rezultate semnificative, cu excepţia 
unor mărturisiri ambigue şi parţiale. Au existat, de asemenea, 
câteva încercări, mai degrabă timide, ale unor grupuri de pastori şi 
laici, de a lansa o discuţie pe această temă, dar acestea au fost rapid 
anihilate, cel puţin deocamdată, în meandrele hăţişului birocratic 
confesional. În ce ne priveşte, avem motive să credem că, atâta 
vreme cât la conducerea cultului se află actuala echipă, nu sunt 
prea multe şanse ca ceva să se schimbe în mod semnificativ în 
această confesiune. Vorba ceia, „nu este bine să vorbeşti de funie 
în casa spânzuratului”. 
                                                 
7 PS Vincenţiu Ploieşteanul (secretar al Sf. Sinod), într-o scrisoare a Bisericii 
Ortodoxe Romane, din 4 iulie 2001 – România liberă, 2 septembrie 2006. 
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Spaţiul baptist românesc este mult mai frământat de 
această problemă, dar succesul în rezolvarea ei este aproape 
minim. Cei care au condus Uniunea baptistă din 1990 până în 
2007 încearcă să ni se prezinte astăzi ca nişte vajnici promotori ai 
ideii de deconspirare. Dacă însă încercăm să privim cît de cît 
obiectiv la ceea ce au realizat ei în cele patru legislaturi pe care le-
au avut la dispoziţie, rezultatul concret este aproape egal cu zero. 
Imediat după 1989 s-a luat între evanghelici (oare la sugestia cui?) 
decizia de a nu se face tapaj cu privire la această problemă, 
probabil pentru a nu afecta în mod negativ imaginea bisericii. 
Acest lucru este valabil şi pentru baptişti. Eventual s-a sugerat, 
timid, ca cei care au colaborat să facă pocăinţă pentru trădarea lor, 
chemare rămasă în principiu fără ecou. În afară de aceasta însă, nu 
s-a mai întâmplat aproape nimic, până la începutul anilor 2000. 
Atunci când am întrebat pe unul dintre liderii acelei perioade de ce 
nu s-a făcut mai mult, am primit un răspuns de-a dreptul năucitor: 
„nu aveam legislaţie”, mi-a spus el, referindu-se la imposibilitatea 
accesului la dosare Ca şi când Biserica lui Cristos ar avea nevoie de 
legislaţie civilă pentru a trata problemele grave de natură spirituală 
cu care este confruntată. Aşa cum spuneam mai sus, pentru că n-
am avut curajul de a ne însuşi etica înaltă a Împărăţiei, am ajuns 
dependenţi de soluţiile incoerente ale societăţii seculare. 

După opinia mea, Biserica putea face foarte mult în 
problema deconspirării, chiar în absenţa accesului la dosare. Ea ar 
fi putut crea, în acea vreme în care apele nu era tulburate de 
actualele dezvăluiri, un fundament teoretic solid – biblic, teologic 
şi istoric – în baza căruia să poată fi abordată chestiunea la 
momentul potrivit. Priorităţile au fost însă, în mod evident, altele, 
iar momentul propice a fost ratat, spre pierderea bisericii. 

După înfiinţarea CNSAS, odată cu ieşirea la iveală a 
dosarelor de colaborare cu Securitatea a unor lideri politici, dar şi 
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religioşi, liderii baptişti români au realizat că problema nu mai 
poate fi escamotată la infinit şi că va trebui făcut ceva. De aceea 
au solicitat ca toţi pastorii să dea declaraţii pe propria răspundere 
că „nu au colaborat cu Securitatea ca poliţie politică”. Incoerenţa 
acestei sintagme a fost îndelung discutată, mai ales după episodul 
politic Mona Muscă. Avem motive serioase să credem că unii 
dintre pastorii baptişti care au semnat aceste declaraţii (căci unii, 
puţini, au refuzat s-o facă), au făcut-o deşi au colaborat cu 
Securitatea, căci, la fel ca Mona Muscă, au considerat (în mod 
sincer sau făţarnic, asta numai Dumnezeu poate s-o ştie) că ei au 
protejat biserica prin acţiunile lor, şi acest lucru nu poate fi 
interpretat ca fiind „colaborare cu Securitatea ca poliţie politică”. 
Cu alte cuvinte, au apelat la un silogism ieftin şi fals, pentru a-şi 
justifica trădarea. 

Nu putem crede că liderii Uniunii baptiste, cei mai mulţi 
dintre ei oameni inteligenţi şi educaţi, n-au fost conştienţi de 
această mică „şmecherie pastorală”, Fapt este însă că ei s-au lăsat 
păcăliţi, în mod deliberat, şi apoi au predat gestiunea către noua 
conducere au Uniunii, pe care o acuză acum, nu fără o oarecare 
justificare de altfel, de inacţiune în chestiunea deconspirării. N-ar 
fi totuşi corect ca aceştia să aibă la dispoziţie un timp cel puţin 
comparabil cu cel al celor dinaintea lor, înainte de a li se face 
reproşuri? Nu suntem siguri că prelungirea la infinit a acestui timp 
de graţie îi va îndemna la acţiuni concrete, dar avem motive să 
credem că cel puţin unii dintre actualii lideri ai comunităţii baptiste 
sunt conştienţi de nevoia unei acţiuni coerente şi articulate 
teologic cu privire la această chestiune controversată. 

Dată fiind inacţiunea oficială a fostei şi a actualei conduceri 
a Uniunii baptiste, iniţiativa discuţiilor despre deconspirare a fost 
luată fie de tineri istorici resentimentari, probabil bine intenţionaţi 
(deşi asta numai Dumnezeu ştie cu siguranţă), dar lipsiţi adesea de 
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orice competenţă profesională în domeniul lucrului în arhive, fie 
de diverşi bloggeri, care discută pasional şi justiţiar despre o 
problemă a cărei complexitate, de cele mai multe ori, le depăşeşte 
în mod evident competenţele. Se pare că, din păcate, acestea ne 
sunt limitele. 

Recent, un prieten din altă confesiune mă întreba uimit de 
ce noi, evanghelicii, ne spălăm rufele în public. De ce, întreba el, 
n-am creat la nivelul confesiunilor noastre instanţe competente 
care să abordeze această problemă spinoasă. M-am scuzat 
spunându-i că suntem o tradiţie recentă şi că mai avem încă multe 
de învăţat din rigoarea altora. Tocmai aceasta vom încerca să 
facem aici, analizând exemplul modului în care a abordat Biserica 
Romano-Catolică din Polonia problema deconspirării 
colaboratorilor poliţiei secrete comuniste. 

 
3. Lecţii istorice – modelul catolic polonez 
Consiliul episcopilor catolici polonezi a publicat la 25 

august 2006 un Memorandum cu privire la colaborarea unor 
membri ai clerului cu organele de securitate între anii 1944-1989.8

Dintru început trebuie să remarcăm faptul că nici Biserica 
din Polonia nu s-a grăbit să abordeze în mod public problema 
colaborării cu regimul comunist, sperând probabil, în mod naiv, că 
documentele care dovedesc trădarea unora dintre membrii clerului 
catolic polonez nu vor ieşi prea curând la iveală. Această speranţă 
s-a dovedit însă a fi deşartă şi, forţată de noua stare de lucruri, 

                                                 
8 Textul a fost publicat în limba engleză pe site-ul Biroului de presă al 
Conferinţei Episcopale Catolice din Polonia, la adresa 
www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2006825_0 – traducerea 
românească a textului poate fi găsită la adresa de internet 
http://www.catholica.ro/documente/index3.asp?id=644. 

http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2006825_0
http://www.catholica.ro/documente/index3.asp?id=644
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Biserica a fost obligată să acţioneze. Ceea ce a şi făcut, spre cinstea 
ei. Ar fi fost însă mult mai înţelept dacă ar fi făcut-o înainte de 
izbucnirea scandalului care a condus în cele din urmă la demisia 
Arhiepiscopului Varşoviei. Documentul trece de asemenea sub 
tăcere că faptul colaboraţionismului clericilor era o realitate 
arhicunoscută şi nu o surpriză a perioadei postcomuniste. 

Introducerea acestui document este dominată, în opinia 
noastră, de o încercare – destul de inabilă de altfel – de a salva 
onoarea Bisericii poloneze pătată de colaborarea cu regimul 
comunist a unora dintre membrii clerului ei. 

Dincolo de aceasta, găsim însă în introducere câteva 
afirmaţii de o importanţă capitală pentru problema aflată aici în 
discuţie. Astfel, textul analizat afirmă că „episcopii se împotrivesc 
pe bună dreptate lustraţiei lipsite de principii clare, aceasta putând 
prejudicia grav pe mulţi membri oneşti ai clerului, persoane 
consacrate şi credincioşi laici”. Episcopii vorbesc chiar despre o 
„lustraţie sălbatică” ce domină discursul unora dintre cei care 
discută problema în societatea poloneză. După cum putem vedea, 
excesele în tratarea acestei probleme nu sunt o specialitate 
românească, ci ele ţin mai degrabă de natura umană decăzută. 

Memorandumul subliniază apoi, pe bună dreptate, că 
documentele din arhiva poliţiei secrete nu conţin întregul adevăr. 
Pentru cunoaşterea adecvată a acestuia este nevoie de coroborarea 
multor altor surse. Episcopii adaugă apoi că acele documente 
conţin mai degrabă dovezile trădării celor care au colaborat cu 
regimul, dar nu în egală măsură şi dovezile eroismului celor care 
au rezistat la presiunile regimului. „De cele mai multe ori, astfel de 
atitudini, adesea eroice, nu au niciun fel de documentare scrisă”, 
spune documentul. Ne permitem să fim de acord doar parţial cu 
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această aserţiune. Experienţa noastră cu documentele Securităţii, 
oricât de limitată este ea, ne face să credem că dovezile eroismului 
există, în mod implicit, în documentele poliţiei secrete, pentru cei 
care au ochi să le vadă. 

Textul memorandumului subliniază apoi o nedreptate crasă 
care se face în discuţiile despre deconspirare, chestiune care a fost 
discutată şi în România. Astfel, în vreme ce liderii partidului şi 
slujbaşii organelor de represiune – cei mai mari vinovaţi pentru 
grozăviile petrecute sub regimul comunist, sunt scoşi complet din 
discuţie şi se bucură de pensii substanţiale, cei aflaţi în centrul 
discuţiilor sunt colaboratorii lor, care, în ordinea dreptăţii 
absolute, ar trebui consideraţi a fi primele victime ale acestora. 
Desigur, nu este vorba de nişte victime inocente, ci de nişte 
victime care au devenit apoi ei înşişi, la rândul lor, călăi. 

Dacă dorim să abordăm chestiunea în mod corect, atunci 
vinovăţia responsabililor comunişti în chestiunea 
colaboraţionismului ar trebui pusă din nou pe tapet, cu toată 
seriozitatea. Din păcate, contextul ideologic şi politic 
contemporan, dominat de stângismul cu origini sau simpatii 
neomarxiste, nu este propice unui asemenea act de dreptate. 
Astăzi putem demoniza fără probleme şi pe bună dreptate 
nazismul, dar a pune semnul egal între acesta şi comunism 
echivalează pentru europeanul de rând cu solidarizarea noastră cu 
imperialismul şi antisemitismul. Aşa fiind, ne îndoim că discuţia 
despre vinovăţia responsabililor comunişti va reveni curând pe 
făgaşul normalităţii. De aceea va trebui să corectăm ceea ce 
putem, în propria ogradă, lăsând ca istoria să corecteze ceea ce 
acum nu putem atinge. Oricum ar fi însă, putem fi siguri că aceste 
vinovăţii nu vor fi trecute cu vederea la marea judecată. 
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O altă afirmaţie importantă a memorandumului este aceea 
că „Biserica se împotriveşte răului într-un mod evanghelic, care nu 
distruge demnitatea altuia”. Aceasta înseamnă că pentru rezolvarea 
problemelor trecutului, Biserica nu se poate folosi de „răzbunare, 
de revanşă, ori de înjosirea omului, chiar dacă este vorba de un 
om păcătos”, adică de un colaboraţionist. Acesta este un adevăr pe 
care justiţiarii deconspirării din România îl uită cu foarte mare şi 
vinovată uşurinţă. În acelaşi timp, soluţia sugerată de către 
episcopii catolici polonezi la problema trecutului este una întreită: 
mărturisire, ispăşire, şi restituţie. Dacă nu am rămâne decât la 
aceste trei sugestii şi tot am avea în modul cel mai serios de lucru 
la problemă deconspirării. 

Finalul introducerii la acest text afirmă că evaluarea 
faptelor de colaborare nu echivalează cu o sentinţă, respectiv cu 
punerea unui verdict final pentru o anume persoană. Evaluarea, 
absolut necesară pentru rezolvarea problemelor complexe ale 
colaborării, ar trebui să fie mai degrabă o chemare la pocăinţă. Ne-
am permite să sugerăm în acest punct că realizarea acestui 
deziderat este posibilă numai dacă cel evaluat este tratat cu 
demnitatea pe care o merită orice fiinţă umană. Altfel, recursul la 
sentinţe devine inevitabil, oricât am pretinde noi că facem altceva. 

Prima secţiune principală din corpul textului analizează cu 
seriozitate contextul istoric concret în care au avut loc faptele, 
precum şi acela în care sunt ele evaluate, ambele jucând un rol 
important în acest proces. Episcopii afirmă că acesta a fost 
esenţialmente un timp de persecuţie pentru Biserică, în care 
„fiecare membru al clerului, în măsură mai mare sau mai mică, era 
ţinut sub observaţie de autorităţi sau chiar împins spre colaborare” 
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şi că acest fapt nu trebuie uitat de nicio analiză corectă a 
colaboraţionismului. 

Memorandumul solicită, pe bună dreptate, societăţii civile 
ca, alături de trădarea colaboraţioniştilor, să fie recunoscut şi 
eroismul celor care au rezistat, uneori cu preţul vieţii lor, la 
presiunile şi persecuţiile regimului comunist. O chemare similară 
la responsabilitate este adresată mai târziu în text de episcopi către 
cei din media. Se poate observa însă din textul analizat că episcopii 
nu-şi fac multe iluzii în privinţa unui tratament corect din partea 
unei societăţi cu înclinaţii seculariste şi anticlericale. De aceea ei se 
întorc spre Biserica însăşi, încercând s-o mobilizeze pentru 
păstrarea memoriei rezistenţei la comunism. Astfel, spune textul 
Memorandumului,  

amintirea eroilor acelor timpuri şi preţuirea comportării lor 
este necesară pentru cântărirea întregii situaţii, aşa cum exista 
ea atunci. Este o îndatorire stringentă, care revine fiecărei 
eparhii. Fiecare îşi are eroii săi, şi documentele păstrate 
furnizează mult material necesar pentru a se arata pe deplin 
eroismul lor. Credincioşii aşteaptă ca Biserica să aducă la 
lumină viaţa acestor eroi. Este sarcina Bisericii şi una dintre 
cele mai importante dimensiuni ale vestirii de către ea a 
împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. 

Această analiză a contextului se încheie cu afirmaţia că nici 
noi, şi nici măcar cei vinovaţi, ci numai Dumnezeu, poate evalua 
în mod absolut corect împrejurările şi motivaţiile celor care au 
colaborat cu regimul comunist. Cu alte cuvinte, avem aici o 
atenţionare solemnă cu privire la limitele oricărei judecăţi umane, 
oricât de obiectivă ar încerca aceasta să fie. Judecata supremă şi 
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cumpăna dreaptă se află doar în mâna lui Dumnezeu şi el, slavă 
Domnului, n-o dă în mîna niciunuia dintre noi. 

Secţiunea centrală a Memorandumului discută problema 
evaluării morale şi religioase a colaboraţionismului. Iată principiile 
generale sugerate de episcopii polonezi în tratarea acestei 
probleme: 

Principiul fundamental în evaluarea acestui fenomen este 
acela că „colaborarea conştientă şi voluntară cu duşmanii Bisericii 
şi ai religiei este un păcat”, acesta fiind întotdeauna una păcat 
public, pentru simplul motiv că el era cunoscut lucrătorilor 
serviciilor de Securitate. 

Episcopii polonezi sugerează următoarele şapte criterii de 
evaluare a colaboraţionismului, care sunt demne de atenţia 
noastră şi pe care le vom prezenta fără comentarii din partea 
noastră, deoarece socotim că sunt extrem de relevante ca atare 
pentru situaţia din România: 

• gradul de responsabilitate pentru colaborare 
Acesta implică, în primul rând obiectul acţiunii, adică ce 

anume se urmăreşte prin acea acţiune. In delaţiune, acel obiect 
este întotdeauna rău! Din acest motiv delaţiunea nu poate fi 
justificată niciodată. Niciodată nu este permis să se urmărească un 
bine prin comiterea răului, pentru că scopul bun nu sfinţeşte 
mijloacele. 

• angajamentul  
Există colaboratori care au semnat şi colaboratori care n-au 

semnat un asemenea act; „simpla semnare a angajamentului de 
colaborare, afirmă episcopii polonezi, indiferent de cauze şi 
motive, este păcat.

• importanţa delaţiunii şi numărul informaţiilor transmise 
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• mărimea răului cauzat de această colaborare 
Deşi orice colaborare cu duşmanii Bisericii este rea, totuşi 

nu orice acţiune a colaboratorului trebuie să fi fost rea în efectele 
ei; uneori aceasta a putut fi folosită spre binele altora. Unii 
colaboratori au rezolvat în mod pozitiv problemele altora pentru 
că au avut această posibilitate, iar aceasta trebuie de asemenea să 
se reflecte în evaluarea activităţii lor. Totuşi binele de acest fel nu 
poate niciodată să îndreptăţească pe deplin pe acela care s-a 
hotărât să colaboreze... Un înalt grad de infamie l-a avut 
răspândirea de materiale împotriva Bisericii, furnizate de serviciul 
de securitate, deşi, cu siguranţă, astfel de fapte au privit un grup 
puţin numeros de persoane. 

• motivul şi scopul care au determinat pe cineva să semneze 
angajament de colaborare 
Unii au săvârşit-o din dorinţa de a face carieră sau de a 

câştiga bani. Alţii, sub influenţa şantajului, adică de teamă. Motivul 
nu justifică, dar are influenţa lui in evaluarea morală globală a 
faptei. Sunt oameni slabi, care nu au fost în stare să se 
împotrivească, mai ales atunci când slăbiciunile lor erau cunoscute 
lucrătorilor serviciilor de securitate. Acest tip de colaboratori 
merită o compasiune suplimentară, pentru că ei au trăit neîncetat 
în atmosfera fricii. 

• durata colaborării 
Într-un fel trebuie evaluat acela care a colaborat timp de 

câteva luni, şi altfel acela care a colaborat timp de mulţi ani. Într-un 
fel acela care s-a retras singur, lucru care a fost consemnat chiar de 
către servicii sau a fost semnat de el cu propria mână; şi altfel acela 
care până astăzi se apără în continuare cu minciuna că nu a 
colaborat. Şi iarăşi, în alt fel trebuie evaluaţi aceia care au trecut la 
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ispăşirea păcatelor lor, şi altfel aceia care s-au mândrit cu relaţiile 
pe care le aveau. 

• frecvenţa contactelor cât şi gradul de familiaritate al 
colaboratorilor cu funcţionarii Securităţii 
Se ştie că pentru serviciile de Securitate, contactele cu 

membrii clerului, mai ales contactele prieteneşti, constituiau o 
ocazie de a cunoaşte mai îndeaproape nu numai persoana 
respectivului cleric, ci şi de a obţine prin intermediul lui informaţii 
despre alţii, creând şi posibilitatea supunerii clericului la o 
manipulare ţintită. 

În această secţiune a textului se mai face o evaluare extrem 
de importantă pentru înţelegerea naturii diabolice a colaborării cu 
regimul comunist. Astfel, spun autorii Memorandumului:  

Organele de Securitate, în ciuda aparenţelor, nu erau 
interesate numai de informaţiile care le erau transmise, ci de 
a lega conştiinţa celui care a semnat colaborarea cu ei. El nu 
trebuia să transmită nicio informaţie; era suficient că-şi ducea 
viaţa cu conştiinţa trădării pe care o săvârşise semnând 
„contractul de colaborare” cu autorităţile care distrugeau 
valorile religioase şi morale. 

Ultima parte a textului Memorandumului este dedicată 
prezentării procesului extrem de important al recuperării şi 
îndreptării celui vinovat, care este scopul însuşi al procesului de 
deconspirare: Paşii sugeraţi de episcopi pentru acest proces sunt 
următorii: 

• cel vinovat trebuie să recunoască de bunăvoie păcatul 
în faţa lui Dumnezeu şi a conştiinţei proprii. Trebuie 
de asemenea să o facă faţă de cei cărora le-a făcut rău 
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• colaboratorul trebuie să le ceară iertare celor cărora 
le-a făcut rău; acest lucru se poate realiza în mod 
individual, dar daca răul a fost făcut în cadrul unui anumit 
grup, atunci această mărturisire trebuie să o facă în public, 
în faţa acelui grup 

• cel vinovat de colaborare este obligat să repare răul 
făcut, atât în dimensiunea lui materială, dacă din 
cauza lui alţii au suferit pierderi, cât mai ales în 
dimensiunea lui spirituală; aceasta priveşte inclusiv 
reparaţia răului clevetirii şi al calomniei 
(Am trecut cu vederea aici celelalte elemente ale procesului 

de recuperare care nu sunt compatibile cu tradiţia evanghelică.) 
Memorandumul se încheie subliniind că chestiunea 

colaboraţionismului este o problemă a Bisericii, ca organism 
eclesial unitar, în ansamblul ei. Astfel, conchid autorii textului, 

Chestiunea membrilor clerului care au colaborat cu 
autorităţile ostile Bisericii şi religiei nu este numai o chestiune 
individuală, nici doar o chestiune a câtorva clerici care au 
acceptat diferite forme de colaborare, ci priveşte întreaga 
Biserică Catolică din Polonia, atât clerul, cât şi laicii. Aceasta 
are o dimensiune publică şi, prin efectele sale, ne priveşte 
într-o oarecare măsură pe fiecare dintre noi. Ea dezvăluie 
unul dintre păcatele care au rănit adânc Biserica. Păcatul 
trebuie condamnat, dar păcătoşii trebuie primiţi în spiritul 
dragostei iertătoare. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, 
ci ca el să se întoarcă şi să fie viu (cf. Ezec. 18:23). Biserica 
nu vrea moartea păcătosului, pentru că toţi cei care formăm 
Biserica aici pe pământ, cădem şi avem nevoie de milostivire. 
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În acest text complex şi oarecum inegal, avem totuşi un 
exemplu de angajare serioasă în problema colaboraţionismului cu 
regimul comunist a unei biserici care funcţionează în contextul 
postcomunist. Desigur, modelul nu este perfect, dar el este la o 
distanţă colosală, ca rigoare şi consistenţă, în raport cu încercările, 
cel mai adesea umorale şi lipsite de competenţă, iniţiate de 
evanghelicii români, în abordarea acestei complicate probleme, 
care a devenit o piatră grea de încercare pentru bisericile noastre 
în perioada de după 1989. 

Iată, în rezumat, câteva dintre lecţiile pe care le putem 
învăţa din modelul polonez: 

• ascunderea adevărului nu poate dura la infinit – cu 
cât problema colaboraţionismului cu regimul comunist este 
tratată mai devreme, cu atât mai corectă şi mai profundă va 
fi rezolvarea ei; trecerea timpului nu rezolvă niciodată 
lucrurile, ci doar le complică rezolvarea 

• colaboraţionismul solicită asumarea vinovăţiei atât la 
nivel individual – a celor care au colaborat în mod 
explicit, cât şi la nivel instituţional – ca un eşec moral al 
Bisericii în ansamblul ei – acesta este un lucru pe care îl 
uită cu uşurinţă cei care vorbesc cu atâta uşurătate astăzi 
despre deconspirare 

• pentru înţelegerea şi evaluarea corectă a faptului 
colaborării este necesară cunoaşterea cât mai completă 
a faptelor – aceasta implică mărturiile tuturor părţilor 
implicate şi ale unor martori la evenimente, documentele 
emise de instituţiile de stat, dar şi de biserică, cunoaşterea 
profundă a contextului etc. 
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• abordarea adecvată a problemei colaborării 
presupune o solidă fundamentare biblică, teologică şi 
istorică a acestui fenomen complex – bunele intenţii sunt 
necesare şi de apreciat, dar ele trebuie dublate de 
competenţă şi rigoare profesională, pentru că riscul de a 
călca în picioare conştiinţe şi de a crea nedreptăţi chiar mai 
mari decât colaboraţionismul însuşi sunt enorme 

• Biserica are chemarea profetică de a oferi societăţii 
seculare un exemplu de reconciliere şi recuperare a 
celor vinovaţi de colaboraţionism 

• Biserica este chemată să acţioneze cu smerenie şi 
compasiune în abordarea acestei probleme grave 
pentru viaţa comunităţii creştine – ea trebuie să fie 
conştientă că numai Dumnezeu este calificat să emită 
sentinţele finale cu privire la motivaţiile şi gravitatea 
vinovăţiei celor care au colaborat cu autorităţile comuniste 

• conform eticii Împărăţiei, nu etichetarea şi pedepsirea 
celor păcătoşi, ci recuperarea şi reconcilierea dintre 
victime şi colaboratori reprezintă scopul suprem al 
procesului de deconspirare.9 

                                                 
9 Pentru a fi corecţi, trebuie să spunem că gradul de colaborare cu regimul 
comunist a Bisericii Catolice din Polonia este infinit mai mic decât acela al 
baptiştilor polonezi, care au luat foarte devreme la începutul regimului 
comunist decizia – absolut iresponsabilă şi comparabilă doar cu 
colaboraţionismul bisericii luterane din Germania cu regimul nazist – de a 
colabora intens cu regimul comunist împotriva „duşmanului comun”, 
catolicismul. Cu ruşine trebuie să spunem că nu cunoaştem ca bisericile 
baptiste din Polonia să fi intrat încă într-un proces de pocăinţă colectivă 
pentru acest act de trădare care a adus atâta blam cauzei lui Cristos în Polonia. 
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4. Proclamarea publică a Cuvântului ca 
instrument de reconciliere eclesială 

Deosebirile între modul în care catolicii şi evanghelicii 
concep Biserica, atât în plan local, cât şi în plan universal sunt, 
desigur, majore. De aceea, o transpunere automată a soluţiilor 
deconspirării din spaţiul catolic către cel evanghelic nu este nici 
posibil şi nici de dorit. 

Aceasta nu înseamnă că nu avem de învăţat o mulţime de 
lucruri de la catolici în această chestiune. De fapt, putem spune că 
multele dintre principiile propuse de textul analizat mai pot 
aplicate şi în mediul evanghelic, cu o necesară adaptare 
contextuală. 

În cele ce urmează, vrem să ne aplecăm asupra unei soluţii 
care poate fi aplicată, credem noi cu foarte mult folos, alături de 
altele, în abordarea problemelor create în comunitatea eclesială 
locală de colaborarea unora dintre membrii comunităţii cu regimul 
comunist. 

Una dintre caracteristice identitare ale evanghelicilor este 
centralitatea Cuvântului lui Dumnezeu, mai ales a Cuvântului 
predicat, pentru viaţa Bisericii. Dată fiind importanţa proclamării 
publice a Cuvântului lui Dumnezeu în bisericile evanghelice, 
considerăm că un program de predicare a Cuvântului care să 
abordeze în mod biblic, sistematic, înrădăcinat istoric şi pastoral 
problematica colaboraţionismului ar putea constitui temelia unui 
proces de reconciliere între victime şi cei vinovaţi de persecutarea 
lor, în cadrul comunităţilor eclesiale locale. Această centrare a 
reconcilierii pe contextul bisericii locale este cu atât mai relevantă 
în condiţiile în care modelul congregaţional de guvernare a 
bisericii este cel care domină mediul evanghelic românesc. 
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Desigur, iniţiativele lansate la nivelul uniunilor centrale ale acestor 
confesiuni pot fi folositoare. Atâta vreme însă cât soluţiile propuse 
nu sunt adoptate cu convingere şi nu sunt aplicate în mod 
consecvent la nivelul bisericilor locale – prin deconspirarea 
colaboratorilor Securităţii, căinţa de rigoare şi restaurarea necesară 
a acestora în comunitatea locală, nu vom putea experimenta 
reconcilierea pe care o aşteptăm în comunităţile noastre. 

Poate că soluţia propusă de noi aici pare simplistă în raport 
cu complexitatea problemei, despre care am discutat deja din 
atâtea perspective. Şi totuşi, dacă suntem cu adevărat evanghelici, 
nu putem decât să credem cu tărie în puterea şi autoritatea 
Cuvântului lui Dumnezeu, despre care profetul Isaia spune că „nu 
se va întoarce înapoi fără rod”. 

Reconcilierea adevărată între victime şi călăi nu se poate 
realiza decât atunci când Duhul Domnului creează convingere în 
cei care au păcătuit şi, în egală măsură, dă harul iertării în cei 
cărora li s-a greşit. 

Cuvântul este „sabia Duhului”, un „leu care se poate apăra 
singur” cum spunea Spurgeon. Să eliberăm deci acest leu pe 
câmpia reconcilierii şi vom vedea minunile pe care niciun fel de 
abordare omenească nu le poate realiza. 

 
5. Concluzii 
Iată, pe scurt, câteva dintre concluziile care se impun la 

capătul acestui demers: 
• Biserica  este chemată să fie o comunitate a reconcilierii, cu 

Dumnezeu şi între oameni 
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• Responsabilitatea şi chemarea nobilă a Bisericii este de a 
proclama reconcilierea care a devenit posibilă prin jertfa lui 
Cristos la Golgota 

• Traumele care domina contextul postcomunist reclamă 
necesitatea reconcilierii in bisericile noastre 

• Biserica are datoria de a se implica in lucrarea de 
reconciliere, pe măsura harului dat ei de Dumnezeu 

• Proclamarea, prin puterea Duhului, a Cuvântul lui 
Dumnezeu ca răspuns la problematica colaboraţionismului 
poate fi un puternic agent de reconciliere în comunităţile 
eclesiale evanghelice 

• Acest lucru se poate realiza însă numai dacă credem cu 
adevărat în puterea de convingere, de regenerare şi de 
transformatoare a vieţilor noastre, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu 


