
 

________________________________________________________________________________________________________ 
Str. Dâmboviţa nr. 9-11, Sect. 6, 060842 Bucureşti Tel. 021 430 00 39; E-mail: uniuneabaptista@gmail.com 

 
 

C U L T U L  C R E Ş T I N  B A P T I S T 
UNIUNEA BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE din ROMÂNIA 

 
Nr.181/29.03.2022 

 
 
 

Conferința Națională a Uniunii Bisericilor Creștine  Baptiste din România 
Sibiu, 25 martie 2022 

 
Moțiune cu privire la conflictul militar din Ucraina, 

debutat în 24 februarie, anul 2022 
 
Titlul moțiunii: Compasiune pentru Ucraina și apel pentru încetarea războiului 
 
 
 

A. Contextualizarea Moțiunii 
B. Motivarea 
C. Moțiunea 

 
 

A. Contextualizarea Moțiunii 
 

În 24 februarie, 2022, Federația Rusă a demarat o intervenție militară 
neprovocată și nejustificată, calificată de un număr de 141 de state ale lumii, 
printre care și România, drept o „invazie brutală” (EEAS, 2022), și numită de 
Parlamentul European ca „agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei” (Parlamentul 
European, 2022). Intervenția militară a degenerat într-un conflict armat pe teritoriul 
Ucrainei, căruia i-au căzut victime adevărul, populația civilă din Ucraina, poporul 
rus, echilibrul geopolitic internațional, stabilitatea economică din Europa și Euro-
Asia și, nu în ultimul rând, mărturia creștină, ca urmare a susținerii acestei 
agresiuni de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Federația Rusă (adevărul.ro, 
25/02/22).  

Potrivit unor surse din mass-media, până la data de 18 martie, anul 2022, ca 
rezultat al războiului din țara vecină a fost dislocată o populație de 6,5 milioane de 
civili ucraineni (Ibrahim, et. al., 2022), iar statisticile OHCHR indică faptul că până 
la 21 martie, a.c., 925 de civili și-au pierdut viața, dintre care 75 de copii, 1496 de 
civili au fost răniți (SRD, 2022) și 3,2 milioane de ucraineni s-au refugiat în țările 
vecine (Ibrahim, et. al., 2022), printre care și în România.  

Drept urmare, Bisericile Creștine Baptiste din România, animate de învățătura 
Domnului Isus Hristos, s-au mobilizat pentru a întâmpina nevoile urgente cu care 
s-au confruntat atât refugiații ucraineni care au intrat în România, cât și cei care au 
rămas în satele și orașele din Ucraina distruse de bombardamentele armatei ruse. Și 
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de această dată baptiștii din România au exprimat, faptic și neîntârziat, compasiune 
și caritate față de aproapele. Această mobilizare amplă și imediată este însoțită de 
profunda durere pe care o resimt baptiștii din România față de situația acestor două 
popoare slave beligerante, ucrainean și rus, îngemănate de secole de  cultură și 
istorie, aflate astăzi într-un război a cărui finalitate nu poate fi anticipată și ale cărui 
distrugeri sinistre deja depășesc imaginația.    
 
 

B. Motivarea Rezoluției  
 
Întrucât Unicul Dumnezeu adevărat este Dumnezeul păcii (1 Corinteni 14:33),  
 
Întrucât Domnul Isus, „Soarele care răsare din înălțime” (Luca 1:79), a venit pe 
pământ pentru a „ne îndrepta picioarele pe calea păcii,” nu pe cea a războiului,  
 
Întrucât Domnul și Mântuitorul Isus a proclamat și promovat pacea (Marcu 9:50), 
i-a fericit pe făcătorii de pace (Matei 5:9) și a cerut ucenicilor Săi să nu reacționeze 
la ostilitate cu răutate, ci să acționeze cu înțelegere și iubire (Matei 5:38-42), 
 
Întrucât Domnul Isus i-a avertizat pe cei care pornesc conflictul de faptul că din 
pricina conflictului vor pieri (Matei 26:52),   
 
Întrucât învățătura Domnului Isus promovează iubirea față de dușmani și 
binecuvântarea celor care asupresc (Matei 5:43),  
 
Întrucât Duhul Sfânt este Duhul păcii care aduce pacea în inima credincioșilor 
(Galateni 5:22), 
 
Întrucât învățătura apostolică promovează pacea și respinge discordia și conflictul 
(Romani 12:18, 14:19, Evrei 12:14), 
 
Întrucât învățătura apostolilor lui Hristos pretinde stăruința asupra lucrurilor „care 
duc la pacea și zidirea noastră,” (Romani 14:19),   
 
Întrucât învățătura apostolilor reiterează abținerea de la comportamentul agresiv (1 
Tes. 5:15, 1 Petru 3:8),   
 
Întrucât peste 300 de preoți ortodocși ruși (AKTUAL24), peste 300 de pastori 
baptiști și penticostali din Rusia (Știripesurse, 9 martie 2022) și Secretarul General 
al Alianței Evanghelice Ruse (Știripesurse, 15/03/220) au condamnat în mod 
deschis agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, 
 
Delegații Bisericilor Creștine Baptiste din România, prezenți la Conferința 
Națională a Uniunii adoptă următoarea moțiune: 
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C. Moțiunea 
 
Noi, delegații Bisericilor Creștine Baptiste din România, întruniți în Conferință 
Națională la Sibiu în data de 25 martie 2022, 

 
Ne exprimăm convingerea că războiul de agresiune din Ucraina este străin de 

dragostea lui Dumnezeu Tatăl, contrar harului divin oferit prin Isus Hristos, și 
potrivnic lucrării Duhului Sfânt; 

 
Credem că în baza celor două dimensiuni fundamentale ale credinței creștine – 

iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni – toate diferențele între oamenii 
și popoarele lumii pot fi și trebuie să fie soluționate pe cale pașnică;   

 
Dezaprobăm și respingem atât acțiunile militare ale Federației Ruse care aduc 

atingere integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei, cât și 
retorica rusă care face trimitere la posibilitatea recurgerii la arme de distrugere în 
masă și la eventualitatea escaladării nucleare a conflictului militar; 

 
Condamnăm în termenii cei mai fermi vărsarea de sânge, privarea oamenilor 

de apă, hrană și adăpost, distrugerea centrelor de sănătate publică și de plasament 
pentru copii, a clădirilor publice și rezidențiale, bombardarea infrastructurilor 
civile, devastarea lăcașurilor de cult, distrugerea valorilor culturale și poluarea 
mediului înconjurător;  
 

Deplângem cu inimile cernite de durere suferințele umane ale războiului 
ilustrate de: 

• moartea miilor de oameni – copii, tineri, bărbați și femei în floarea 
vârstei, și bătrâni; 

• sutele de mii de răniți și mutilați pe viață; 
• milioanele de refugiați care au ajuns să rabde de frig, de foame și sete, 

de boli și lipsuri, și mai ales de despărțirea de cei apropiați. 
 

 
Amintim liderilor politici implicați în conflictul armat că, atât națiunile, cât și 

conducătorii responsabili de producerea acestor tragedii vor trebui să dea socoteală 
în fața Judecătorului Drept și Atotcunoscător de toate planurile și acțiunile lor;    

 
Chemăm insistent părțile beligerante să revină la calea dialogului și a bunei 

înțelegeri, să accelereze negocierile de pace, să contribuie semnificativ și concret la 
retragerea definitivă și neîntârziată a forțelor militare și paramilitare din zonele de 
conflict, pentru a salva atât poporul ucrainean, cât și poporul rus, de vărsare inutilă 
de sânge, de sufocarea conștiinței morale, de foamete și boli, de suferințe și 
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tragedii care nu vor putea fi șterse nici de pe paginile istoriei și nici din Cartea lui 
Dumnezeu care consemnează în detaliu faptele și planurile tuturor oamenilor;  
 

Ne angajăm cu hotărâre să continuăm rugăciunile de mijlocire înaintea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, pentru pacea lumii și încetarea conflictului 
militar din Ucraina, pentru mângâierea celor care suferă, pentru reunificarea 
familiilor și refacerea satelor și orașelor distruse de bombardamente. În mod 
special, ne rugăm pentru unitatea în dragoste și adevăr a credincioșilor din Rusia și 
Ucraina în lupta lor pentru promovarea păcii și reconcilierii între popoarele lor.  
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