
SMS – O Viziune Baptistă 
 
De ce o viziune baptistă? 
Prezentul document este o propunere pentru începerea unui dialog în cadrul Uniunii Bisericilor 
Creştine Baptiste din România, cu scopul de a formula o viziune a Uniunii. Din acest motiv, 
documentul nu reprezintă o formă finală ci doreşte să indice direcţii în care consider că se poate 
dezvolta o vizine a comunităţii de credincioşi baptişti. Propunerea este o „viziune în lucru” 
deoarece ea trebuie să înceapă prin a fi pusă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Apoi trebuie să 
fie o viziune la elaborarea căreia a participat întreaga comunitate de credincioşi baptişti din ţara 
noastră şi care a fost adoptată de într-un Congres sau o Conferinţă naţională. 
 
Documentul vine ca un răspuns personal faţă de solicitarea Comunităţii Baptiste din Cluj care a 
cerut ca persoanele ce acceptă asumarea unui rol de slujire în Uniunea Baptistă să propună o 
viziune pentru această slujire. 
 
Familia şi poziţia teologică biblică 

M-am născut în anul 1959 în Bucureşti, am 
crescut într-o familie de credincioşi baptişti şi l-
am primit pe Domnul Isus ca Mântuitor în 
tinereţe. Sunt căsătorit cu Camelia şi avem un 
copil, David.  
 
Am intrat în lucrarea de slujire după anul 1990 
fiind chemat să fiu Păstorul Bisericii Baptiste 
Providenţa din Bucureşti în anul 1991. Împreună 
cu biserica am înfiinţat Proiectul Rut, o slujire 
printre rromi precum şi un proiect misionar în 
Asia Centrală în colaborare cu Colegiul Baptist 
din Chişinău şi cu biserici baptiste din Moldova. 
 

Sunt Profesor de Teologie Istorică la Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea din 
Bucureşti şi Decanul acestei facultăţi. Predau la Institutul Teologic Baptist din Bucureşti unde 
sunt Prorector. Am predat la: Institutul Biblic Emanuel din Oradea (1991-1993), Southwestern 
Baptist Theological Seminary (1993) şi Palm Beach Atlantic University (2000). În fiecare an 
predau în cadrul seminariilor baptiste din Belarus, Moldova, Ucraina şi din alte ţări europene. 
 
Am studiat ingineria mecanică la Institutul de Construcţii Bucureşti, teologia la colegiul baptist 
Regent’s Park College din Oxford şi doctoratul la Institutul Teologic Protestant din Cluj. În 
cadrul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste am slujit ca Secretar General Adjunct timp de patru 
ani şi ca membru în Consiliul Uniunii timp de 12 ani. 
 
Ca şi credincios baptist accept în totalitate autoritatea Sfintelor Scripturi pe care le consider 
norma pentru viaţa creştină. În acelaşi timp afirm Mărturisirea de Credinţă a Uniunii Bisericilor 
Creştine Baptiste din România şi apreciez umblarea cu Dumnezeu pe calea îngustă practicată de 
către baptiştii din România. Cred că este important ca baptiştii din România să împărtăşească 
experienţa relaţiei lor cu Domnul Isus Hristos şi altor credincioşi din ţară şi din lume pentru a 
îmbogăţi experienţa acestora şi pentru a fi îmbogăţiţi în acest proces. Potrivit cu învăţătura 
Scripturii este bine să căutăm părtăşia şi să avem legături cu credincioşi şi comunităţi de 
credincioşi baptişti şi evanghelici pentru a avea un mai mare impact în evanghelizare, misiune şi 
slujire socială. Asemenea contacte şi legături nu trebuie să ducă la pierderea propriei identităţi ci 
la îmbogăţirea acesteia. 



Afirm cu convingere principiul baptist al separării bisericii de stat. Acest principiu al separării se 
referă în primul rând la separarea bisericii de controlul statului în ce priveşte predicarea 
Evangheliei şi trăirea vieţii creştine. Totodată se referă şi la înţelegerea că bisericile nu trebuie să 
se implice în politică ci să promoveze valorile Împărăţiei lui Dumnezeu în lume. 
 
Ca cetăţeni ai ţării, credincioşii baptişti au îndatoriri (cum are fi: plata taxelor, participarea la 
sistemul social) şi beneficii (cum ar fi: beneficii sociale în cazul şomajului şi beneficiile 
sistemului medical). Consider că pentru activităţi cu caracter social: învăţământ, asistenţă socială 
a orfanilor, asistenţa persoanelor cu handicap, asistenţa bătrânilor, bisericile pot recurge la 
resursele oferite de bugetul statului deoarece prin aceasta nu acceptă patronajul statului în 
problemele spirituale ale bisericilor ci doar folosirea resurselor puse la dispoziţia ajutorării 
sociale din bugetul la care au contribuit şi credincioşii baptişti în calitate de cetăţeni. 
 
În ce priveşte salarizarea păstorilor de la stat părerea mea este că aceasta nu este soluţia 
prezentată de către Scriptură. Adunările locale trebuie să poarte grija nevoilor celui care le 
slujeşte iar în cazul misionarilor adunările care s-au angajat în misiune trebuie să îşi asume 
această responsabilitate. Uniunea Baptistă trebuie să fie însă gata să asculte şi glasul celor a căror 
resurse sunt mici, să înţeleagă problemele lor şi să încerce să găsească soluţii (cum ar fi 
încurajarea adunărilor cu resurse să sprijine misiunea). Faţă de această problemă, Uniunea 
Baptistă a avut deja o discuţie urmată de hotărârea de la Conferinţa Naţională din Deva. 
 
Responsabilităţi asumate 
O viziune în cadrul Uniunii Baptiste nu se poate realiza decât prin participarea câtor mai multe 
persoane, adunări şi a tuturor instituţiilor Uniunii Baptiste. Trebuie să existe angajamente cât mai 
clare în acest sens precum şi înţelegerea că succesul unei viziuni depinde de participarea tuturor, 
de rugăciunile şi viaţa creştină autentică a fiecărui credincios baptist. 
 
Prin producerea acestui document mă angajez:  

o Să încurajez un spirit de unitate în Hristos în cadrul Uniunii Baptiste şi nu formarea de 
partide care să ducă la „politizarea” a relaţiilor. 

o Să particip la formularea unei viziuni care să fie caracteristică umblării cu Dumnezeu a 
baptiştilor români şi care să slujească adunările membre ale Uniunii Baptiste. 

o Să ridic problemele convenite (formularea viziunii, aspectele instituţionale necesare 
implementării acesteia) în faţa forurilor care trebuie să le dezbată şi să le adopte 
(Comitetul Executiv, Consiliul Uniunii, Comunităţi, Conferinţa naţională). 

o Să urmăresc implementarea viziunii de către persoanele şi instituţiile din cadrul Uniunii 
Baptiste care şi-au asumat responsabilităţi în slujire. 

o Să mă implic direct la implementarea părţii din viziune ce reprezintă responsabilitatea 
mea de slujire. 

 
Succesul acestui demers depinde de: 

o Îmbrăţişarea viziunii de către persoanele care slujesc în conducere şi de către instituţiile 
Uniunii Baptiste (după discutarea, formularea şi acceptarea acesteia). 

o Participarea activă a slujitorilor şi instituţiilor Uniunii la implementarea părţilor din 
viziune care au fost convenite şi care intră în responsabilitatea lor. 

o Susţinerea viziunii prin post şi rugăciune, printr-o trăire creştină exemplară, prin 
participarea financiară a adunărilor şi prin corectarea ei atunci când este nevoie. 

 
 
 
 
 



Scurt Mesaj Spiritual – O viziune baptistă 
 

Sărbătorire 
Prima parte a viziunii este sărbătorirea. Începând cu o înţelegere trinitariană sărbătorim prezenţa 
Împărăţiei Tatălui, învierea Domnului Isus Hristos şi părtăşia Duhului Sfânt atât în viaţa 
personală cât şi în cea a adunărilor baptiste. Motivele acestea sunt suficiente pentru a sărbători şi 
pentru a-L lăuda pe Dumenezeu pentru ceea ce face în mijlocul nostru.  
 
Recunoscând şi sărbătorind prezenţa lui Dumnezeu ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt reprezintă o 
încurajare ca să continuăm să fim „sarea” şi „lumina” lumii. Cei 150 de ani de mărturie baptistă 
în România reprezintă o dovadă a modului în care Dumnezeu a lucrat prin comunitatea baptistă 
în ţara noastră. 
 
Mărturisire 
Mărturisirea este a doua parte a viziunii. Ca şi credincioşi baptişti, animaţi de înţelegerea că 
„fiecare baptist este un misionar”, trebuie să cultivăm o gândire „misională” şi evanghelistică în 
cadrul adunărilor şi la nivelul credincioşilor. Această gândire trebuie să fie cea care animează 
dorinţa de a duce Evanghelia tuturor celor care au nevoie să o primească. 
 
Împreună cu misiunea şi cu evanghelizarea, promovarea valorilor credinţei creştine baptiste 
reprezintă un aspect principal al mărturiei. Promovarea acestor valori se poate face prin 
exprimarea lor în presă (înfiinţarea unui birou de presă şi apariţia regulată a revistei cultului) şi 
prin discutarea problemelor în forurile existente (Consiliul Uniunii, Conferinţa Naţională). 
 
Slujire 
Slujirea este partea principală a viziunii şi include: slujirea Cuvântului, slujirea adunărilor şi 
slujirea nevoilor lumii. Prin slujirea Cuvântului se promovează unitatea doctrinară a adunărilor 
din Uniune. Mărturisirea de credinţă, o revistă relevantă şi prezenţa unui calendar de studiu 
biblic sunt instrumente ce pot fi folosite pentru întărirea acestei unităţi. Îmbunătăţirea acestor 
instrumente este un proiect la care întreaga comunitatea de credincioşi baptişti trebuie să fie 
invitată să participe. 
 
Slujirea adunărilor trebuie să răspundă nevoilor acestora prin facilitarea unui cadru propice 
pentru discuţii. Când problemele depăşesc competenţa comunităţilor, Consiliul Uniunii este forul 
unde aceste probleme pot fi discutate (consider, de exemplu, că ar fi benefică elaborarea unor 
Regulamente ale Consiliului Uniunii şi a Comitetului Executiv care să stabilească modul de 
funcţionare al acestora şi procesele care trebuie să aibă loc pentru rezolvarea problemelor). 
 
În cadrul slujirii adunărilor se găseşte şi nevoia de pregătire a slujitorilor. Uniunea Baptistă 
trebuie să fie implicată în sprijinirea şi susţinerea educaţiei teologice pentru slujitori dar şi în 
sprijinirea educaţiei celor care doresc să slujească în viaţa adunărilor nefiind angajaţi de acestea. 
Astfel este nevoie de dezvoltarea unei strategii pentru pregătirea celor care predau în şcolile 
duminicale, lucrează cu tinerii, misionari şi pentru alte categorii de slujitori (cum a fost de 
exemplu programul de pregătire al învăţătorilor de şcoală duminicală). 
 
În ce priveşte slujirea nevoilor lumii, rolul Uniunii Baptiste poate fi cel de a facilita un răspuns 
din partea comunităţii de credincioşi baptişti faţă de astfel de nevoi. Pe lângă implicarea fiecărei 
adunări în parte Uniunea poate pune în faţa comunităţii credincioşilor nevoi la care aceştia pot 
răspunde (cum a fost de exemplu situaţia inundaţiilor în care s-au implicat câteva comunităţi). 
 
 
 



Nevoia şi importanţa unei viziuni 
Am apreciat ca binevenită cererea Comunităţii Baptiste din Cluj şi am exprimat faţă de această 
solicitare modul în care înţeleg eu începerea procesului care să ducă la formularea unei viziuni 
posibile pentru Uniunea Baptistă. În momentul de faţă (20 februarie 2007) viziunea propusă  a 
fost împărtăşită cu păstori din Comunităţile: Timişoara, Arad şi Bucureşti. Îmi exprim 
disponibilitatea de a răspunde întrebărilor celor interesaţi şi de a participa la discutarea viziunii. 
Scurtul mesaj spiritual se referă la cele trei părţi ale viziunii: Sărbătorire, Mărturisire şi Slujire.  
Cuvintele sunt de acţiune deoarece este nevoia ca viziunea să fie una dinamică şi nu statică. 
  
O viziune creştină trebuie să fie în primul rând biblică în caracter. Fundamentarea ei potrivit 
învăţăturii Scripturii asigură că în continuare baptiştii din România merg pe calea îngustă, 
conservatoare,  caracteristică vieţii credincioşilor şi a bisericilor din ţara noastră. 
 
În al doilea rând, o viziune a comunităţii de credincioşi baptişti trebuie să se încadreze în ceea 
ce Statutul Uniunii Baptiste stabileşte ca scopuri şi responsabilităţi pentru Uniune şi pentru cei 
implicaţi în slujire. Şansa unei viziuni instituţionale vine şi din înţelegerea procesului prin care o 
asemenea viziune poate fi aplicată de către instituţia respectivă. 
 
În al treilea rând, viziunea trebuie să fie o expresie a modului în care Dumnezeu a vorbit şi 
continuă să vorbească în viaţa credincioşilor şi a adunărilor de credincioşi din România. Sunt 
convins că viaţa spirituală a adunărilor baptiste din România poate fi o inspiraţie pentru 
credincioşii din alte ţări. Părtăşia în lucrare cu alte comunităţi de credincioşi baptişti şi 
evanghelici nu trebuie să ducă la o dependenţă ideologică şi teologică ci să întărească modul în 
care adunările noastre continuă să experimenteze prezenţa lui Dumnezeu. În contextul integrării 
României în Europa şi a prezenţei unei diaspore semnificative, angajarea în slujire cu cei care au 
aceaşi credinţă cu credincioşii români devine o nevoie urgentă şi o resursă importantă. 
 
În încheiere, viziunea trebuie să arate motivaţia personală şi pasiunea, izvorâte din relaţia 
personală cu Domnul Isus Hristos,  a persoanei care acceptă slujirea. 
 
Viziunea trebuie să exprime un viitor posibil pe care în final întreaga comunitate de credincioşi 
îl împărtăşeşte. Din acest punct de vedere, viziunea trebuie să fie realistă, rezultatul 
rugăciunilor, a discuţiilor, şi a dezbaterilor cât mai largi pentru a facilita o implicare cât mai 
amplă la construirea ei. Însuşirea viziunii de către cât mai multe părţi din cadrul Uniunii va 
contribui la dezvoltarea unei voinţe pentru aplicarea viziunii. 
 
În urma adoptării viziunii (de către Congres sau Conferinţa naţională), trebuie stabilită o 
strategie de aplicare şi un calendar, care să exprime în mod cât mai clar ce obiective posibile 
se doresc a fi abordate şi în ce orizont de timp. Totodată, trebuie stabilite responsabilităţile 
instituţionale ale persoanelor şi instituţiilor care sunt implicate în implementarea viziunii. 
 
Procesul de implementare trebuie evaluat periodic pentru a observa progresul făcut şi pentru a 
oferi corecţiile necesare când este cazul. O asemenea „reglare” în funcţie de rezultate va duce 
la o menţinere a procesului de implementare a viziunii pentru atingerea obiectivelor propuse, 
luând în considerare evoluţiile care apar în timp şi care pot influenţa aplicarea viziunii. 
 
Mă rog ca Dumnezeu să dea viziunea Sa credincioşilor baptişti din România, astfel încât 
indiferent care va fi mijlocul prin care această vizine se va înfăptui, numele lui Dumnezeu 
să fie înălţat şi Împărăţia Sa să se extindă în ţara noastră şi în lumea întreagă. 
 
Bunaciu Otniel Ioan 
Păstor, Biserica Baptistă Providenţa, Bucureşti 


