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ANEXA 
Iuliu Maniu 

 
                S.S.I 
          2 August 1941 

NOTA352 
 
 În legătură cu întrevederea care a avut loc în ziua de 16 Iulie a.c. între Maniu şi principele 
Rohan, cercurile naŃional-Ńărăniste dau următoarele versiuni: 
 Principele Rohan a început prin a arăta că faŃă de noua situaŃie ce se va creea prin 
distrugerea comunismului, satisfacerea revendicărilor teritoriale româneşti prin recâştigarea 
Basarabiei şi Bucovinei de Nord şi prin stăpânirea definitivă a întregului spaŃiu european de către 
Reich, toŃi oamenii de Stat europeni vor trebui să-şi modifice atitudinea lor şi să ia contact cu 
noile realităŃi. 
 Pentru România, această nouă ordine europeană este mai interesantă şi mai vitală decât 
alte State, fiindcă Ńara românească îşi va găsi satisfacerea intereselor sale economice, în cadrul 
unui echilibru stabil, care o va feri de orice crize economice şi sociale. 
 Pentru un Stat agrar, care are încă de parcurs zeci de ani drumurile civilizaŃiei, se naşte o 
situaŃiune în care se va putea dezvolta şi prospera. 
 În ce priveşte problema Ardealului – a afirmat principele de Rohan – la sfârşitul 
războiului se vor găsi soluŃii de natură să satisfacă ambele părŃi, deci pentru moment, nu se pot 
produce noui perturbări printr-o nouă revizuire de teritoriu. 
 Punctul de vedere al cancelarului Hitler este însă cunoscut: delimitările teritoriale în Sud-
Est au un caracter provizoriu, deoarece la pacea generală se vor fixa teritoriile definitive. 
 Reichul va Ńine seamă la sfârşit de aportul fiecărei Ńări, la acŃiunea sa militară şi politică. 
 Maniu a replicat – în esenŃă – următoarele: 
„N-aşi putea să vă tăinuiesc convingerile mele, fiindcă acestea sunt îndeobşte cunoscute.  Am 
fost şi rămân anglo-fil.  Şi aceasta, nu numai fiindcă există o filiaŃiune între convingerile şi 
ideologia mea cu cele ale lumii anglo-saxone, dar mai ales fiindcă Anglia a fost în mod constant 
prietena şi protectoarea Ńării mele. 
 România a avut o înŃelegere cu Anglia în 1916 şi Marea Britanie a rămas fidelă acestei 
înŃelegeri. 
 Realitatea aspiraŃiilor naŃionale româneşti s-a făcut cu sprijinul FranŃei, Angliei şi 
Americei, iar de atunci, în toate împrejurările, Anglia a sprijinit România. 
 În niciuna dintre convenŃiile şi înŃelegerile intervenite între Anglia şi România, Marea 
Britanie n-a înşelat România. 
 VeŃi fi de acord cu mine – a spus Maniu – că Germania a avut o atitudine potrivnică 
României. 
 Noi n-am fost niciodată împotriva Germaniei, iar în trecutul războiu eram în conflict cu 
imperiul austro-ungar care deŃinea provincii locuite în majoritate sdrobitoare de către români şi 
dacă am intrat în conflict cu Germania, este fiindcă aceasta a fost aliata Austro-Ungariei. 
 Imediat după războiu, guvernul român a căutat să reia raporturi bune cu Germania şi de 
atunci ne-am străduit să menŃinem o colaborare economică, ca şi raporturi politice corecte. 
 Noi însă vrem să ne păstrăm Ńara, câştigată cu lupte şi suferinŃe mari, iar Dvs. v-aŃi aflat 
de cealaltă parte. 
 Din cauza Germaniei am pierdut Basarabia şi Bucovina de Nord, prin hotărârea puterilor 
Axei s-a făcut României cea mai mare nedreptate care s-a făcut vreodată în istorie, răpindu-i-se o 
parte din Ardeal, provincia cea mai românească cu o populaŃie majoritară românească, având 
conştiinŃa naŃională desvoltată în mod puternic. 
 Dacă ve-Ńi judeca obiectiv, ve-Ńi înŃelege temeiurile acŃiunei noastre”. 

                                                 
352 ACNSAS, D 8146, f. 10-13. 



 

 

201 

 Pincipele de Rohan a replicat că această situaŃie s-ar putea schimba şi că depinde de 
bărbaŃii de Stat români ca lucrurile să poată lua într-un viitor apropiat altă desfăşurare. 
 Maniu a replicat că poporul român a avut deseori decepŃiuni în relaŃiile cu marile puteri, 
iar conducătorii săi trebuie să fie prudenŃi, fiindcă au astăzi o imensă răspundere, nu poate să dea 
răspunsul imediat, dar va reflecta şi va răspunde prin Mihai Popovici, care are relaŃiuni cu 
personalităŃi germane din Bucureşti. 
 
 Maniu, relatând intimilor săi conversaŃia, a declarat: 
 „N-am nici o încredere în făgăduinŃele lui Hitler, deoarece i-a înşelat pe toŃi. 
 Germania se află astăzi într-o situaŃie dificilă şi deaceea vrea să profite de acŃiunea anti-
comunistă, pentru a strânge în jurul său toate Statele şi toate partidele burgheze. 
 România trebuie să aibă în vedere numai interesele sale şi trebuie să Ńină seama că 
şansele Angliei au crescut şi mai mult. 
 Cu Germania este Generalul Antonescu şi deşi dintr-un punct de vedere i se poate reproşa 
că nu rezistă suficient penetraŃiei economice germane, totuşi are un rol însemnat. 
 Noi trebuie să apărăm interesele Ardealului, şi aceste interese nu ni le poate satisface 
Germania. 
 Cu atât mai mult trebuie să lucrăm alături de Anglia, cu cât Ungaria exercită o 
propagandă extraordinară în America, Anglia şi ElveŃia.” ... 
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ConstituŃia Stalinistă353 

 
 

                                                 
353 Nicoară Macavei, „ConstituŃia Stalinistă”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an VII, nr.1, 1952, p. 7. 
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ANEXA 
Documentul „LI WEI HAN” 

 
 
 
DOCUMENTUL „LI WEI HAN” 354  
 
Publicat în 1959 de Presa de Limbi Străine din Pekin pentru secŃiunea Latino-Americană a 
Departamentului de Coordonare a Partidului Comunist Chinez. 
 
Acest document defineşte în cuvinte proprii diferitele stadii de dezvoltare ale „luptei dialectice 
cu religia cu scopul de a înlocui progresiv elementul religios cu elementul marxist, *** şi de a 
conduce catolicii să distrugă, din proprie iniŃiativă, imaginile divine pe care şi le-au creat.” 
 
Biserica Catolică şi Cuba 
(program de acŃiune) 
 

Biserica Catolică, care are sediul central în Roma, este o organizaŃie reacŃionară care 
stârneşte activităŃi contra-revoluŃionare în mijlocul democraŃiilor Poporului.  Pentru ca 
democraŃiile populare să continue avansarea via socialism şi comunism, este necesar mai întâi de 
toate să anihileze influenŃa Bisericii Catolice şi activităŃile pe care aceasta le depune.  Biserica 
Catolică nu este sterilă, nici impotentă, ci din contra, puterea ei trebuie recunoscută şi trebuiesc 
luate o seamă de măsuri pentru blocarea căii ei. 
 Atunci când lupta politică şi forŃele de producŃie vor fi atins un nivel ridicat de producŃie 
[rată de productivitate] va fi posibilă distrugerea ei [Bisericii].  Acesta este obiectivul ce trebuie 
atins şi pentru aceasta luptăm.  A ataca-o frontal şi a lovi-o pe faŃă, pe când suntem slab echipaŃi 
şi pe când nu am educat masele îndeajuns, ar rezulta doar în creşterea controlului Bisericii asupra 
maselor, întrucât acestea ar simpatiza cu ea şi ar susŃine în mod clandestin activităŃile ei contra-
revoluŃionare.  De asemenea trebuie să prevenim ca liderii contra-revoluŃionari ai Bisericii să fie 
percepuŃi ca şi martiri.  Linia de acŃiune ce trebuie urmată împotriva Bisericii constă în 
instruirea, educarea, înduplecarea, convingerea şi, în mod gradat, trezirea şi dezvoltarea deplină a 
conştiinŃei politice a catolicilor prin obŃinerea participării lor în grupuri de studiu şi activităŃi 
politice.  Trebuie să ne angajăm în lupta dialectică cu religia prin instrumentalitatea „activiştilor” 
(comuniştii militanŃi).  Noi vom înlocui progresiv elementul religios cu elementul marxist, vom 
schimba treptat conştiinŃa falsă într-o adevărată conştiinŃă, astfel că catolicii, în cele din urmă, 
vor distruge cu acordul lor şi din proprie iniŃiativă imaginile pe care ei înşişi le-au creat.  Aceasta 
este linia noastră de acŃiune în lupta pentru victorie împotriva Bisericii Catolice contra-
revoluŃionare. 
 Mai mult, vom prezenta un program de tactici, aplicate cu succes în Republica Populară 
Chineză pentru eliberarea poporului chinez de sub influenŃa Bisericii Catolice Imperialiste a 
Romei. 
 Biserica şi credincioşii ei trebuie induşi în a lua parte în Guvernul Poporului astfel ca 
masele să-şi exercite influenŃa asupra lor.  Nu se poate permite Bisericii să îşi păstreze caracterul 
supra-naŃional care o plasează deasupra voinŃei maselor.  Trebuie creat în cadrul Guvernului 
Poporului un Birou care să aibă autoritate peste organizaŃiile şi activităŃile religioase.  Prin 
impunerea procesului centralismului democratic asupra Bisericii, drumul este deschis, prin 
instrumentalitatea maselor, spre măsurile patriotice care vor slăbi Biserica şi vor scădea 
prestigiul ei.  Acest Birou va organiza asociaŃii locale, regionale, naŃionale care vor grupa 

                                                 
354 Appendix, Elizabeth Hanunian, tr., Communist Exploatation of Religion: Hearing Before the Subcommittee to 
Investigate the Administration of the Internal Security Act and Other Internal Security Laws of the Committee of the 
Judiciary United States Senate Eighty-Ninth Congress – Testimony of Rev. Richard Wurmbrand, Diane Books 
Publishing Co., 1982, pp. 27-30. 
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catolicii în organisme patriotice.  Fiecare asociaŃie va manifesta supunerea ei faŃă de legile 
naŃiunii şi va manifesta voinŃa ei de a le respecta. 
 Atunci când au fost create aceste asociaŃii şi acestea au demonstrat supunerea lor faŃă de 
legile naŃiunii, atunci este momentul când reacŃionarii şi contra-revoluŃionarii vor păşi în faŃă.  
Aceşti contra-revoluŃionari, ridicaŃi din interiorul Bisericii Catolice, sunt primii care vor fi smulşi 
cu hotărâre, totuşi, fără uz de forŃă.  În orice eventualitate, măsurile luate trebuie să fie în 
concordanŃă cu legea.  AspiraŃiile contra-revoluŃionare, prin natura lor intrinsecă, duc la acŃiuni 
împotriva guvernului.  Acest principiu ne indică ce fel de legi trebuie aplicate celor care 
protestează.  Ei trebuie consideraŃi ca fiind criminali nepatriotici care urmează indicaŃiile 
imperialiştilor transmise de la comandamentul Bisericii Catolice, de către Oraşul Vatican.   
 Pe timpul acestei faze, masele vor experimenta un conflict psihologic deoarece, pe 
deoparte, ei vor simŃi loialitatea faŃă de Biserică şi cler şi, pe de altă parte, patriotismul lor îi va 
împinge să susŃină Guvernul Poporului.  Acest conflict va fi explorat şi studiat cu atenŃie.  Dacă 
va acŃiona cineva în mod precipitat fără să Ńină cont de intensitatea acestui conflict psihologic 
riscă să înstrăineze implicarea maselor.  Dacă legăturile dintre mase şi biserică sunt  foarte 
strânse se va urma principiul: doi paşi înainte şi unul înapoi.  Făcând un pas înapoi, Guvernul 
Poporului trebuie să afirme că el apără libertatea religioasă şi că prin voinŃa maselor el stabileşte 
comitete de reformă în cadrul asociaŃiilor astfel ca masele patriotice să poată să se exprime mult 
mai direct în conducerea şi viaŃa Bisericii. 
 Să veghem!  MilitanŃii Partidului trebuie să direcŃioneze lucrarea comitetelor de reformă.  
Ei trebuie să elimine reacŃionarii care vor fi găsiŃi printre mase.  Pentru această lucrare, trebuie 
urmate aceste slogane: este patriotic să aderi la guvern şi să respecŃi legile; nesupunerea este 
nepatriotică; asociaŃiile trebuie să-şi practice patriotismul lor; elementele nepatriotice trebuie 
eliminate din asociaŃii şi judecate ca criminali de către mase; căci este datoria fiecărui cetăŃean să 
pedepsească criminalii.  MilitanŃii trebuie să stârnească masele împotriva elementelor criminale.  
De îndată ce masele au condamnat criminalii şi i-au eliminat din asociaŃii, aceştia trebuie 
judecaŃi sub prevederile legilor Guvernului Poporului.  În acelaşi timp, asociaŃiile vor trebuie să-
şi exprime din nou supunerea faŃă de legi şi trebuie să facă eforturi pentru a descoperi activităŃi 
contra-revoluŃionare ascunse printre membrii lor. 
 Deşi au fost descoperiŃi reacŃionarii, conflictul psihologic printre mase trebuie să 
continue.  Este important ca autorităŃile ecleziale şi liderii bisericii să le asigure pe acestea că 
religia a devenit mai pură acum când a fost eliberată de elementele criminale şi nepatriotice.  
MilitanŃii noştri, care sunt membri ai acestor asociaŃii, au sarcina importantă de a cauza liderii 
Bisericii să facă aceste declaraŃii.  BineînŃeles, în timpul acestei faze, se vor ridica alte 
neînŃelegeri.  Dacă se acŃionează în mod arbitrar se va pierde controlul asupra mişcării maselor.  
Guvernul Popular trebuie să ducă în profunzime discutarea tuturor neînŃelegerilor.  Pe durata 
acestor discuŃii, se va avea în vedere descoperirea contra-revoluŃionarilor care au trecut 
neobservaŃi mai înainte.  În timpul acestei faze, precum şi în cea premergătoare, aceleaşi slogane 
vor fi invocate: este patriotic să respecŃi legile; nesupunerea este nepatriotică şi criminală.  
Masele trebuiesc informate, de asemenea,  despre rezultatele conversaŃiilor dintre Stat şi 
Biserică, precum şi despre renaşterea patriotică a maselor religioase în procesul înlocuirii 
sentimentelor decadente, imperialiste şi nepatriotice.  Cu excepŃia chestiunilor spirituale, orice 
indiciu sau expresie de coordonare cu Oraşul Vatican va trebuie să fie ponegrită ca fiind 
motivată de interese imperialiste şi de susŃinere a activităŃilor contra-revoluŃionare.  ExperienŃa 
din Ńările surori demonstrează că Biserica Catolică a susŃinut întotdeauna activităŃi contra-
revoluŃionare.  Luând în considerare scopul universal al Bisericii Catolice, aceste experienŃe 
constituie evidenŃe de netăgăduit ale conspiraŃiei ei.  Pe durata acestei perioade, Oraşul Vatican 
este de aşteptat să protesteze împotriva campaniei noastre.  Aceste proteste trebuie utilizate ca 
evidenŃe suplimentare în favoarea conspiraŃiei Bisericii sub îndrumarea Oraşului Vatican. 
 Aceasta conduce la următoarea fază a atacului nostru: Ńinta lui este legătura care există 
între Biserică şi Oraşul Vatican.  Trebuie anticipat că în cursul atacului clerul va reacŃiona 
violent întrucât acesta simte că a fost lovit chiar la temelie şi chiar la sursa puterii lui.  Trebuie 
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reamintit Bisericii că protestele ei împotriva atacurilor, al căror obiect este, din cauza 
ataşamentului ei faŃă de Vatican, sunt nepatriotice şi împotriva legii şi Statului.  Trebuie de 
asemenea făcută să simtă că ceea ce întruchipează este nepatriotic.  Este misiunea militanŃilor 
noştri să convingă masele că individul poate avea religia sa, fără ca Oraşul Vatican să 
direcŃioneze viaŃa tuturor bisericilor lumii.  MilitanŃii noştri trebuie de asemenea să explice 
principiul coexistenŃei patriotismului cu religia.  În felul acesta, cei care ascultă ordinele 
Vaticanului să fie smulşi dintre mase, astfel deschizând calea creării unei Biserici independente. 
 Înainte ca o Biserică să fie proclamată independentă, trebuie dusă o campanie 
pregătitoare.  Clericii care nu pot fi convinşi să se supună voinŃei guvernului vor fi denunŃaŃi 
înaintea maselor.  Protestele lor vor fi folosite pentru distrugerea influenŃei lor asupra maselor.  
Cea mai bună tactică pentru aceasta va fi acŃionarea simplă şi anonimă.  MilitanŃii noştri vor face 
denunŃuri împotriva acestor persoane.  Istoria abundă în dovezi cu privire la posibilitatea 
acŃiunilor legale îndreptate împotriva celor care se opun separării dintre Biserică şi Vatican.  Pe 
durata acestei faze toate argumentele necesare trebuie să fie colectate pentru a convinge 
intelectualii catolici că ruperea de Vatican este nu un pas înapoi ci un pas înainte.  Prevederile 
legii care protejează toate religiile şi istoria diverselor mişcări protestatare va ajuta la 
convingerea acestor intelectuali.  Concomitent, va fi sarcina militanŃilor noştri să conducă 
asociaŃiile catolice într-o mişcare deplină (comprehensivă), solicitând Guvernului Poporului 
autorizaŃia de a stabili o Biserică independentă pentru a îndepărta de pe asociaŃiile catolice orice 
pată nepatriotică cauzată de elemente care mai sunt ataşate faŃă de Vatican.  Guvernul Poporului 
va da autorizaŃia şi Biserica independentă va fi organizată.  Trebuie păstrat în atenŃie faptul că 
ruptura dintre Biserica Catolică şi Vatican este o chestiune importantă doar pentru teologi.  
Masele, în practicarea religiei lor, sunt doar vag legate de Vatican. 
 Iar acum am ajuns la ultimul stadiu.  Separarea Bisericii de Vatican fiind realizată, putem 
trece la consacrarea liderilor Bisericii aleşi de către noi.  Aceasta va stârni proteste amplificate 
ale Vaticanului şi excomunicări majore.  Trebuie făcut clar că lupta este dusă departe de 
credincioşi şi nicidecum din mijlocul lor (din afara şi nu din interiorul grupului de credincioşi).  
AsociaŃiile catolice vor continua să opereze iar masele vor fi încurajate să îşi practice religia în 
noua Biserică.  Dacă se acŃionează cu tact şi înŃelepciune nu se va distruge liturghia şi masele vor 
observa doar deosebiri minuscule în noua biserică; protestele Vaticanului împotriva consacrării 
episcopilor vor ajunge doar la urechile ierarhiei Bisericii iar Guvernul Poporului îşi va asuma 
respingerea reclamaŃiilor Vaticanului.  Astfel, „vechea gardă” a Vaticanului va fi izolată în mod 
gradat.  Izolată astfel, acŃiunea împotriva ei va deveni din ce în ce mai legală; căci aceasta va 
simŃi nevoia violentă de a protesta şi de a se da drept martiră.  Ca rezultat al acestei atitudini, 
poate doar să se compromită prin acŃiuni nepatriotice. 
  Cu toate că lupta noastră împotriva Bisericii Catolice poate fi victorioasă, trebuie să 
folosim forŃa persuasiunii faŃă de ariergarda clerului.  Această atitudine moderată va face masele 
să înŃeleagă că Guvernul Poporului este cu adevărat preocupat să garanteze tuturor libertatea de 
religie.  Şi, în acelaşi timp, protestatarii sunt puşi în rând cu cei care sunt în opoziŃie cu 
simŃămintele poporului şi guvernului. 
 Odată ce poziŃiile cheie ale clerului sunt în mâinile noastre şi cedate Guvernului 
Poporului, se va trece la eliminarea progresivă din liturghie acele elemente care sunt 
incompatibile cu Guvernul Poporului.  Primele schimbări vor afecta sacramentele şi rugăciunile.  
Apoi, masele vor fi protejate împotriva tuturor presiunilor şi tuturor obligaŃiilor de a frecventa 
biserica, de a practica religia sau de a organiza asociaŃii de grupuri diverse religioase.  Noi ştim 
prea bine că atunci când practicarea religiei devine nimic mai mult decât o responsabilitate 
individuală, aceasta este încet, încet uitată.  Noi generaŃii vor urma celor vechi şi religia va fi 
nimic mai mult decât un episod al trecutului, vrednic de a fi tratat în cărŃile de istorie ale Mişcării 
Comuniste Mondiale. 
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KGB (Staatssicherheitsdienst der UdSSR) în Pastorenrolle 
de Georgi P. Vins 

 
(Traducere aproximativă din limba germană) 
 
 Prezenta broşură este rodul multor ani de meditaŃii şi rugăciuni.  Cu durere am fost 
martorul tulburătoarei activităŃi a organelor KGB-ului printre creştini. 
 Ateiştii din URSS au puterea statală în mâinile lor de aproape 67 de ani şi dirijează o 
campanie dură împotriva credinŃei în Dumnezeu şi împotriva credincioşilor.  Acest război 
declarat deschis împotriva Bisericii lui Christos, care se foloseşte de armată, miliŃie, lagăre de 
concentrare, închisori, unităŃi psihiatrice etc., nu a încetat în nici un moment.  Totuşi, unealta 
principală a ateismului statal sovietic, în lupta sa împotriva Bisericii, este KGB-ul – Serviciul 
securităŃii statale a URSS. 
 Rolul KGB-ului nu constă doar în dirijarea persecuŃiei creştinilor.  KGB-ul este implicat 
de către statul ateist în lupta de a otrăvi sufletele credincioşilor, de ai separa de Christos, de a-i 
supune puterii lor şi de a-i transforma în unelte docile care să lupte împotriva lui Dumnezeu. 
 Scopul final al ateismului statului sovietic este să ducă Biserica lui Christos din lumea 
întreagă la o prăbuşire totală pentru a înscăuna în locul ei pe tronul lumii ateismul – infamia.  
Aceste planuri ale ateiştilor mă obligă acum să depun mărturie despre activitatea KGB-ului. 
G. Vins 
 
„Ştiu bine că după plecarea mea se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruŃa turma.  Şi se 
vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăŃa lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de 
partea lor.  De aceea veghiaŃi... şi acum fraŃilor, vă încredinŃez în mâna lui Dumnezeu şi a 
Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toŃi 
cei sfinŃiŃi.”  Din predica de despărŃire a Apostolului Pavel, care se găseşte în Faptele Apostolilor 
20,29-32. 
 
 
ApariŃia Consiliului Unional al Bisericilor [VSEHB] 
 
 ViaŃa şi problemele credincioşilor din URSS îmi sunt cunoscute din proprie experienŃă, 
pentru că am trăit acolo 50 de ani.  Nu împlinisem încă vârsta de un an, când la 8 aprilie 1929 a 
fost emisă legea ridicolă a uniunilor religioase, care foloseşte drept suport persecuŃiilor 
creştinismului în URSS.  Şi familia noastră a fost afectată de aceasta.  Tatăl meu a fost închis de 
trei ori (ultima dată pe când eu aveam 8 ani).  După cea de a treia sa arestare, nu s-a mai întors 
niciodată – conform clarificărilor oficiale ale organelor sovietice el ar fi murit în 1943 într-una 
din închisori.  Şi în felul acesta ni s-a întâmplat nu numai nouă, ci unor mii de alte familii 
creştine din URSS. 
 În „Bratiskij Listok” Nr. 4/1981 este foarte bine descrisă situaŃia de atunci cât şi 
dezvoltarea ulterioară a creştinilor.  Îmi permit astfel să citez în continuare un paragraf de acolo: 
„Prin anii 1925, din mai bine de 5000 de Adunări ale Evanghelicilor-Baptişti, din întreaga Ńară, 
nu mai rămăseseră nici măcar 10 la dispoziŃie.  Şi până la începerea războiului din 1941, 
majoritatea creştinilor trăiau  sub o continuă represiune, fără a avea posibilitatea să se 
întrunească la serviciile divine. 
 Se poate spune că ambele frăŃietăŃi (ale creştinilor evanghelici şi baptişti) au încetat să 
mai existe spre jumătatea anilor treizeci, sub forma unor adunări închise.  Astfel se poate naşte 
întrebarea: Cum s-a putut naşte atunci Consiliul Unional al Bisericilor Creştine Evanghelice-
Baptiste (VSEHB)?  Unde – şi ce este mai important – de către cine au fost puse bazele ei?  Este 
sigur că nu ca o urmare a îndurării de sus luat fiinŃă VSEHB şi nici ca urmare a rugăciunilor şi 
discuŃiilor fraŃilor, ci că a fost special creată de către organele regimului.  Cum s-a ajuns la 
aceasta? 
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 Grijile celui de al doilea război mondial au deşteptat, într-o mare măsură, o puternică 
căutare a lui Dumnezeu.  În multe localităŃi dintr-o dată – precum un lăstar odrăsleşte prin asfalt 
– a izbucnit din Dumnezeu o nouă putere de viaŃă; şi sub presiunea din afară – nu de puŃine ori 
chiar şi în piatră sau beton – puterea credinŃei şi a adunărilor credincioşilor a devenit tot mai 
puternică.  În întreaga Ńară s-au născut din creştini hotărâŃi mici adunări precum şi unităŃi mai 
mari de credincioşi.  Aceasta a stârnit bineînŃeles, suspiciunea mai marilor puterii, a ateiştilor.  
Pentru a împiedica o eventuală coagulare a acestor grupări  sub o conducere a fraŃilor lor, care să 
nu fie docilă statului, înaltele organe sovietice au hotărât atunci să înfiinŃeze ele însăşi o instituŃie 
conducătoare, care ca o «mână puternică» a statului, să poată lua sub controlul lor Adunările 
credincioşilor.  Acest organ conducător trebuia să fie compus din membri ai bisericilor, care erau 
cunoscuŃi de către credincioşi şi aveau autoritate, dar care erau, în acelaşi timp, dispuşi să 
colaboreze şi cu statul. 
 Unde ar fi putut fi găsiŃi aceştia?  Majoritatea fraŃilor cu răspundere se găseau închişi în 
închisori şi în lagăre de concentrare, iar mulŃi dintre ei îşi găsiseră moartea acolo.  AutorităŃile au 
căutat în lagăre pe aceia care mai rămăseseră în viaŃă, slujitori ai lui Dumnezeu aflaŃi în foame şi 
frig şi i-au eliberat pe aceia dintre ei care s-au dovedit dispuşi, ca sub lozinca puterii, să activeze 
în «libertate».  MulŃi dintre aceşti fraŃi au acceptat, înaintea eliberării lor din lagăr, să declare în 
scris că vor fi de acord cu înfiinŃarea unei federaŃii, ordonată de guvern, care să se alcătuiască din 
membrii frăŃietăŃilor dizolvate a creştinilor evanghelici şi baptişti şi să fie, de asemenea, de acord 
ca să colaboreze cu puterea sovietică. 
 În anul 1944 s-a înfiinŃat într-adevăr, Consiliul Unional al Bisericilor Creştine 
Evanghelice-Baptiste (VSEHB, sau Uniunea Generală n.a.).  Şi aceia dintre foştii martori 
credincioşi, a căror speranŃă creştină fusese zdrobită de torturile închisorii, au preluat sub această 
nouă formă a «libertăŃii», ca nişte renegaŃi, conducerea federaŃiei, instituŃie înfiinŃată de către mai 
marii puterii şi denumită Consiliul Unional al Bisericilor Creştine Evanghelice-Baptiste – 
VSEHB.  BineînŃeles că toŃi aceştia nu aveau voie, în această nouă instituŃie, să facă nici un 
singur pas din propria lor iniŃiativă. 
 Dacă, la timpul acela, frăŃietatea ar fi înŃeles ce se petrecea, l-ar fi rugat pe Dumnezeu să-
i ocrotească şi să nu îngăduie acestea.  Însă, întrucât credincioşii au fost naivi, ei I-au mulŃumit 
lui Dumnezeu cu lacrimi de fericire pentru această libertate.  Ei nu bănuiau atunci că aceasta nu 
fusese o victorie a frăŃietăŃii ci o victorie asupra frăŃietăŃii. 
 Putem vedea, în felul acesta, că Uniunea Generală şi subordonata ei FederaŃie nu a avut 
un izvor divin.  Planul înfiinŃării ei s-a născut în birourile organelor puterii care lupta împotriva 
bisericilor; şi începuturile împlinirii lor s-a născut în închisorile de muncă din timpul războiului. 
 Se poate bănui că unii dintre fraŃi, cu toată disponibilitatea  colaborării lor cu organele de 
stat, au avut totuşi intenŃia de a-I rămâne credincioşi Domnului şi de a se întoarce, eventual după 
un timp, pe calea adevărului; însă ulterioara lor activitate dovedeşte că aceasta le-a fost imposibil 
şi că drumul pe care o porniseră era unul de pe care nu mai putea exista nici o întoarcere.” 
 
 Aş dori să menŃionez în continuare că sub denumirea de Uniune Generală, noi înŃelegem: 
conducătorii şi colaboratorii centralei creştinilor evanghelici şi baptişti din Moscova cât şi 
reprezentanŃii lor din republicile unionale şi regiunile respective – aşa numiŃii conducători ai 
uniunilor, împreună cu colaboratorii lor.  Aceşti membri ai adunărilor înregistrate a creştinilor 
evanghelici şi baptişti ai federaŃiei (uniunii) VSEHB, sunt obligaŃi să renege conştient poruncile 
creştine şi deci, ca agenŃi ai KGB-ului, din păcate, ei trebuie să fie deosebiŃi de ceilalŃi – 
majoritatea credincioşilor adunărilor înregistrate.  Pe credincioşii fiecărei dintre aceste adunări 
ale noastre, noi îi privim ca pe nişte fraŃi şi surori în Domnul nostru Isus Christos, care au 
aceleaşi nevoi ca şi noi de rugăciunile noastre şi de spiritualitatea comună creştină. 
 Multe fapte şi documente care înfăŃişează activitatea antichristică a VSEHB, ne îngăduie 
să presupunem că acolo unde începe (să acŃioneze) VSEHB, încetează biserica lui Christos. 
 Cine sunt însă conducătorii acestei VSEHB?  Vor fi caracterizaŃi în continuare cinci 
dintre cei mulŃi membri ai VSEHB. 
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- Stojan Alexei N.    
Stojan A.N. este conducătorul „SecŃiei InternaŃionale” a VSEHB.  În puterea lui  se găsesc mai 
toate contactele importante cu străinătatea şi întreaga activitate internaŃională a lor.  Toată 
corespondenŃa şi întrunirile, cât şi schimburile de vizite cu bisericile din străinătate sunt nu 
numai controlate ci şi dirijate de Stojan şi colaboratorii serviciului său. 
Stojan semnează în numele VSEHB invitaŃiile pentru unii credincioşi cunoscuŃi din vest care 
sunt chemaŃi să viziteze URSS-ul.  În aceste cazuri, VSEHB preia toate cheltuielile care sunt 
legate de şederea musafirilor în URSS.  Vom publica în continuare una dintre scrisorile lui 
Stojan: 
„Stimate frate în Domnul,    
Consiliul Unional al Bisericilor Creştine Evanghelice-Baptiste din URSS invită din inimă pe 
fraŃii... ca oaspeŃi pentru două săptămâni spre a vizita URSS-ul.  Sus numiŃii fraŃi vă vor face pe 
timpul şederii dumneavoastră în US cunoştinŃă cu viaŃa statului şi a bisericilor noastre.   
Toate cheltuielile care sunt legate de prezenŃa dumneavoastră în URSS – ca hotelul, sejurul şi 
mijloacele de comunicaŃie – vor fi suportate de către VSEHB... 
  Conducătorul secŃiei internaŃionale 

ss. A. N. Stojan” 
 
Multe prominenŃe creştine din vest primesc cu plăcere asemenea invitaŃii.  Este de presupus 
astfel, că ei se vor întoarce în patria lor precum nişte transformaŃi sau chiar „cumpăraŃi” ai KGB-
ului. 
 Eu l-am cunoscut personal pe Stojan la Kiev, încă din anul 1955.  Pe atunci cântam în 
corul bisericii oficiale.  Odată, la sfârşitul serviciului divin, predicatorul nostru a propus primirea 
unui [nou membru] credincios în adunarea noastră, care s-ar fi întors la Kiev din regiunea 
transcarpatică.  Pe atunci era un lucru obişnuit la noi admiterea în adunarea noastră, la sfârşitul 
serviciului a unui nou venit.  De obicei nimeni nu avea ceva împotrivă, din pricină că acesta nu 
este cunoscut mai de nimeni.  ToŃi îşi dau atunci asentimentul prin ridicare că sunt de acord cu 
propunerea de admitere a noului venit.  Şi astfel a fost şi atunci cu privire la Stojan. 
 Unul dintre dirijori ne-a spus în şoaptă că persoana care tocmai fusese primită în biserica 
noastră ar fi un candidat al Bisericii care primise aprobarea de a studia teologia într-un seminar 
baptist din Anglia.  Aceasta a fost o noutate plăcută pentru noi toŃi!  Într-un mod special s-au 
bucurat tinerii corişti, s-au bucurat pentru că fusese în sfârşit deschis drumul şi pentru 
credincioşii din URSS de a studia teologia în Anglia. 
 L-am înconjurat pe Stojan şi l-am felicitat la sfârşitul adunării cam aşa:  „Ce bine este 
frate dragă că vei putea studia într-un seminar baptist; du-te şi învaŃă şi noi ne vom ruga pentru 
tine ca Domnul să te însoŃească în timpul studiului tău cât şi în viitoarea ta activitate în via 
Domnului!”  Stojan a sărit atunci la noi precum un sălbatic.  Nu i-a înflorit nici un măcar un 
cuvinŃel creştinesc pe buze.  Mult mai târziu am aflat noi că Stojan era departe de Dumnezeu, că 
nu biserica ci KGB-ul îl trimisese să studieze în Anglia şi că atunci, la acea primire a sa în 
biserică, se aflase probabil pentru prima oară în viaŃa sa în rolul unui „creştin” în adunare – 
bineînŃeles că pe atunci el încă nu poseda nici un fel de frază creştinească în vocabularul său. 
 În vacanŃa primului an de studiu din timpul verii Stojan s-a întors la Kiev.  În după-
amiaza primei duminici de la întoarcerea sa i s-a propus să Ńină o scurtă predică.  Întreaga 
adunare aştepta cu emoŃie mesajul studentului teolog.  El şi-a dat de altfel toată osteneala, dar 
ceea ce a ieşit din gura sa nu era nici un mesaj.  Erau numai fraze incoerente, care exprimau 
mulŃumirile aduse VSEHB-ului pentru posibilitatea de a studia în străinătate.  Ce s-ar fi 
întâmplat dacă profesorii seminarului ar fi intuit adevărul despre tânărul student din URSS 
rămâne un mister... 
 De nu mai puŃin de 30 de ani conduce Stojan activitatea internaŃională a Uniunii.  El 
participă în calitate de pastor şi reprezentant la VSEHB-ului la diferite conferinŃe creştine sau 
politice în vest.  În iunie 1983, de exemplu, a condus în Germania de Vest delegaŃia sovietică şi a 
luat parte, printre altele, în Hanovra la colocviul Academiei privind consultaŃiile germano-
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americane pe tema „Căi pentru pacea şi pentru destinderea internaŃională şi înŃelegerea dintre 
popoare”.   
 La 30 mai 1983 Stojan a Ńinut la Dortmuth un referat cu tema „Biserica Baptistă în 
Uniunea Sovietică: Izvoarele puterii, ViaŃa bisericească, Serviciile de pace”.  Între timp, el 
învăŃase să se adreseze credincioşilor cu „frate” şi „soră” în Christos.  De ce are nevoie Stojan să 
facă asta?  Nu există decât un singur răspuns:  pentru a induce în eroare pe credincioşii din vest, 
pentru a se introduce în cercurile şi în bisericile creştine spre a le inocula acestora influenŃa 
sovietică şi pentru a le face în acest mod pe personalităŃile creştine din vest să se transforme în 
persoane care deservesc interesele sovietice în Occident.   
 Fiecare colaborator al VSEHB-ului trebuie să-i predea, la fiecare întoarcere a sa din vest, 
un raport amănunŃit despre toate întâlnirile pe care le-a avut cu credincioşii din vest, concluziile 
importante pe care fiecare pastor din vest le-a tras din discuŃiile pe care respectivul colaborator 
le-a purtat cu acesta.  Sunt raportate totodată caracterul convorbirii şi o descriere amănunŃită a 
fiecărei biserici sau cerc creştin vizitat.  Stojan le poate da colaboratorilor VSEHB, care 
călătoresc în străinătate, şi alte sarcini cu un caracter mai special.  Aşa de exemplu, a adunat 
Mihail Schidcov, în timpul studiului său în Canada, între anii 1961-1962, informaŃii despre 
persoanele din conducerea băncilor majore canadiene.  Aceasta este desigur o sarcină care 
depăşeşte vizibil orice legătură cu creştinătatea.  De aceea trebuie ca toŃi credincioşii din întreaga 
lume să cunoască că atunci când ei iau contact scris sau verbal sau de orice altă natură cu 
conducătorii VSEHB ei se pun într-adevăr în legătură cu un organ sovietic care poartă însemnul 
KGB-ului!  Stojan este unul dintre ofiŃerii superiori ai KGB-ului – aceasta reiese din toată 
activitatea sa.  În baza îndrituirii sale şi a importanŃei pe care puterea sovietică i le acordă în 
cadrul VSEHB, se poate presupune că el are rangul unui ofiŃer superior.  
 ViaŃa sa particulară este necunoscută membrilor bisericii baptiste din Moscova.  El este 
văzut extrem de rar la serviciile divine, sau la propovăduirea Evangheliei el nu ia niciodată parte.  
Însă în străinătate el este prezentat ca pastor şi colaborator duhovnicesc al VSEHB.   
 
- Pjotr Komendat 
 Cel de al doilea din această serie, Pjotr Komendat, a clarificat că într-adevăr ar exista în 
URSS credincioşi în închisoare, respectiv atunci când ei încalcă legea; aici e de menŃionat că 
numărul puşcăriaşilor necredincioşi din URSS este mult mai mare decât cel al credincioşilor 
întemniŃaŃi.  Cu această concluzie, cum că în URSS nimeni nu ar fi lipsit de libertate din cauza 
credinŃei a revelat comandantul rolul VSEHB – probabil că unii colaboratori ai VSEHB transmit 
dezinformări. 
 
- Orlow Ilja M. 
 Orlow Ilja M. este de mulŃi ani un colaborator al serviciului internaŃional al VSEHB.  În 
1955 el a înaintat o cerere la VSEHB ca să fie trimis la un studiu teologic în Anglia la un colegiu 
baptist.  În acea cerere este menŃionat printre altele că: „Marxism-leninismul este singura 
învăŃătură adevărată, superioară; ea este culmea înŃelepciunii şi a adevărului.” 
 Această cerere a fost arătată ca mostră multor tineri baptişti care, din anul 1955 încoace, 
şi-au exprimat dorinŃa de a studia teologia în străinătate, pentru ca ei să nu se abată de la 
respectarea tipicului în cazul cererilor pe care le redactau în nume propriu.  În acest mod a 
început VSEHB „înarmarea spirituală” a viitorilor tineri slujitori ai bisericii, în spiritul credinŃei 
– nu faŃă de Dumnezeu ci faŃă de materialism – al devotamentului ateistic.   
 Orlow poartă deci titlul unui pastor, deşi la început i-a fost desemnat un alt rol, ca şi altor 
tineri teologi baptişti, de altfel. 
 Prin anii 1950 KGB-ului i-a reuşit să oblige pe unii preoŃi ortodocşi să se lepede de 
credinŃa în Dumnezeu, este cazul profesorilor de teologie a Sfintei Academii Teologice 
Moscovite: Ossinov şi preoŃii Duluman şi Dalmansky.  Aceştia au apărut la televiziune şi au 
scris articole în ziare în care ei menŃionează că ei nu cred în existenŃa în Dumnezeu şi că nici 
înainte nu au crezut în Dumnezeu, ci pur şi simplu au înşelat poporul.  Această atitudine de 



 

 

210 

trădare a foştilor preoŃi a adus multă durere creştinilor din URSS.  Un asemenea rol a regizat 
KGB-ul şi tânărului baptist, trimis la studiu în Anglia.   
 Mişcarea de reînnoire de la începutul anilor 60, aşa numita mişcare a iniŃiativelor, a 
Comitetului de IniŃiativă al întregii frăŃietăŃi CEB (Creştinii Evanghelici-Baptişti, n.a.), prin care 
piedicile din calea practicării credinŃei să poată fi discutate, a zădărnicit însă planurile ateiştilor.  
Întrucât dintr-o negare oficioasă a lui Dumnezeu n-a rezultat nimic, drept consecinŃă a fost 
întemeiată „SecŃia InternaŃională” a VSEHB, în care Orlow, Stojan şi alŃii sunt lucrători, pentru a 
putea înfăptui pe plan internaŃional planurile ateiste. 
 Michail Orlow, tatăl lui Ilja Orlow – a slujit de asemeni credincios, ani în şir KGB-ul.  
După ce în anul 1939 partea de vest a Ucrainei şi Rusia albă au fost alipite URSS-ului, el a 
vizitat bisericile de acolo.  La puŃine zile după vizita lui Orlow acolo au fost arestaŃi mulŃi 
predicatori – printre ei şi, pe atunci renumitul evanghelist, Luka Schekuz Malej din Brest.  Încă 
înainte de aceasta, prin anii 1932-1936, Mihail Orlow vizitase peste 30 de state din URSS, 
începând cu Harkov (Ucraina) până în Irkutsk (Siberia de Răsărit).  După aproape fiecare vizită 
sau convorbire a sa cu credincioşii urma câte o arestare. 
 Ilja Orlow este, în domeniul colaborării cu KGB-ul, un urmaş demn al tatălui său.  El însă 
a extins teritoriul activităŃilor sale şi în domeniul internaŃional.  Ca predicator baptist, el 
călătoreşte prin lumea largă şi adună pentru KGB informaŃii despre creştinii din vest.   
 
- Duchontschenko Jakov K. 
 Duchontschenko Jakov K. Este preşedintele Uniunii VSEHB în Ucraina şi totodată şeful 
adunărilor baptiste înregistrate din str. Jamaskaja din Kiev.  În cadrul întregii strategii a falselor 
călătorii în cercurile creştine din vest, baptistului ucrainian i-a fost încredinŃată o sarcină mai 
specială.  Aceasta depinde în mod special de faptul că în SUA, Canada şi America Latină, trăiesc 
peste trei milioane de ucrainieni, care, în marea majoritate, sunt într-un mod deosebit neliniştiŃi 
de situaŃia lipsei de drepturi şi cumplitei persecuŃii a credincioşilor din URSS. 
 În scopul de a-i linişti pe credincioşii din vest – în mod special pe ucrainieni – 
Duchontschenko dirijează foarte frecvent mijloacele de dezinformare.  El împrăştie informaŃii 
false despre situaŃia creştinilor din Ucraina.  În felul acesta el ascunde faptul că aprox. 70 
membri ai adunărilor CEB...[probabil, erau arestaŃi, lipseşte un fragment n.a.] ... 
 
................................................................................................................. 
 
 
...discuŃia care a avut loc între patru ochi, în direcŃia VSEHB (pe atunci eu eram diacon în 
adunarea Uslovaia din Tula).  În timpul discuŃiei Karev m-a întrebat: „Ei, frate dragă, cum mai 
merge treaba matale în adunare?  Ce greutăŃi aveŃi de întâmpinat?”  Eu i-am răspuns: „Slavă 
Domnului, totul e bine, numai că eu sunt invitat în mod regulat de către funcŃionarii KGB-ului”.  
„Ei, şi ce vor de la dumneata?”  „Vor să le povestesc totul din viaŃa bisericii: unde au loc 
întâlnirile, cine sunt cei mai activi în conducerea tineretului, ce temă am avut la predică, cine 
dintre predicatorii «călători» au mai vizitat biserica, cine şi ce a spus în sfatul fraŃilor etc.”  
Karev a întrebat: „Şi cum te-ai comportat matale, frate dragă, faŃă de toate acestea?”  „Normal” i-
am răspuns „pot eu în calitatea de creştin să nu împlinesc această cerinŃă?  Domnul îmi dăruieşte 
putere să apăr credinŃa.”   
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355  
El a tăcut o clipă şi apoi a spus: „ŞtiŃi ce aş dori eu să vă spun, dragă frate: dumneavoastră aveŃi o 
teamă neîntemeiată faŃă de obligaŃii.  În situaŃia noastră fiecare lucru este într-un fel oarecare un 
serviciu foarte important, indisolubil legat de obligativitate – fie el o sarcină de diacon, 
conducător al bisericii, dirijor de cor sau predicator.  Şi în afară de asta, sinceritatea dumitale nu 
aduce nimic.  Dacă nu veŃi spune nimic o va face altul, însă asta te va costa înlăturarea 
dumitale.”   
Până în străfundurile sufletului am fost atunci zdruncinat de halul în care decăzuse frăŃietatea.  
Pentru că dacă toŃi aceşti „slujitori” sunt cu „ăia” – cu aceia din lume – atunci sunt toŃi lipsiŃi de 
Dumnezeu, sunt toŃi împotriva lui Dumnezeu.  În locul Bisericii a fost creată o „Anti-Biserică”.  
Până atunci am mai crezut că nu toŃi, ci numai câŃiva dintre conducătorii VSEHB desfăşoară o 
dublă activitate. 
În ce-l priveşte pe Karev, el a fost întotdeauna pentru mine un om cu totul excepŃional.  M-a 
trezit la realitate încă de atunci, când s-a îndreptat spre birourile conducerii.  Mie însă mi-era 
foarte clar de atunci că din acele încăperi ies afară numai cuvinte bombastice, lucrurile 
importante se hotărăsc aici, (în cancelaria VSEHB) şi în birourile KGB-ului. 
 O atenŃie deosebită însă îi este acordată lui Duchontschenko, în domeniul Uniunii 
Baptiste Ucrainiene din SUA şi Canada.  Scopul de bază al KGB-ului este ca, folosindu-se de 
ajutorul unor colaboratori VSEHB – şi în mod special al lui Duchontschenko – să aducă sub 
controlul său sau să facŃioneze Uniunea Ucraineană. 
 
- Melnik Matvej W. 
 Melnik Matvej W. Este asistentul conducerii uniunii VSEHB pentru Ucraina.  Şi el 
călătoreşte de mulŃi ani prin Ńările Americii şi Europei de vest.  El este un participant regulat la 
conferinŃele creştine internaŃionale.  În sarcinile sale, se află în primul rând, ajutarea organelor 
KGB-ului în a se infiltra în organizaŃiile internaŃionale creştine, pentru ca aceste organe să-şi 
poată exercita influenŃa – în scopul folosirii ulterioare a respectivelor organizaŃii în interesele 
statului sovietic.   
 În 1962, a participat activ la calomnierea şi excluderea din adunările VSEHB înregistrate 
din Ucraina a acelor credincioşi care luptau pentru o reînnoire a spiritualităŃii.   
 În urma denunŃurilor făcute de Melnik au fost concediaŃi credincioşi cu studii superioare, 
care nu au mai putut găsi niciodată un serviciu în specialitatea lor.  (În aşa numita perioadă a 

                                                 
355 Foto Îndrumătorul Creştin Baptist cu ocazia Congresului Jubiliar al FederaŃiei Baptiste Europene 1958.  
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„dezgheŃului” după moartea lui Stalin, când se permitea cu uşurinŃă chiar şi credincioşilor să 
urmeze studii universitare.) 
 În anul 1963, de exemplu, o profesoară ce preda limba engleză într-o şcoală, s-a îndreptat 
la sfârşitul unui serviciu divin spre nişte vizitatori străini care se aflau acolo şi le-a relatat 
acestora despre arestarea credincioşilor.  Melnik, care cunoştea de asemenea limba engleză, s-a 
apropiat imediat de grupul oaspeŃilor şi a ascultat-o cu atenŃie.  Câteva zile după aceea, 
credincioasa a fost concediată din serviciul ei. 
 Eu l-am cunoscut pe Melnik în anul 1954.  Pe atunci el dădea impresia unui creştin 
sincer.  Amândoi am participat la nişte servicii de predicare într-o mică biserică baptistă din 
Kiev.  Melnik îşi făcea griji mari despre situaŃia periculoasă a bisericilor înregistrate în care se 
infiltraseră agenŃi KGB.  Fără acordul bisericilor, autorităŃile ateiste instalaseră ca conducători ai 
bisericilor pe agenŃii lor.  Aceştia au interzis, de exemplu, activităŃi ale tineretului şi copiilor, 
făceau liste cu acei care se hotărau să fie botezaŃi şi le înaintau KGB-ului care hotăra mai apoi 
cui i se permitea şi cui nu i se permitea să se boteze.   
 După aceea lui Melnik i s-a oferit să studieze teologia în Anglia.  Mai înainte au existat 
discuŃii ale acestuia cu oficialii KGB-ului.  AtracŃia permisiunii de şedere în străinătate a devenit 
pentru Melnik irezistibilă şi aşa a consimŃit, ca pentru aceasta, să-şi ofere în schimb serviciile 
KGB-ului.  În urma acestui acord a primit permisiunea de a călători în Anglia.  Loialitatea faŃă 
de credinŃă a pierdut-o mai apoi.  De atunci a început el să fie un alt om – un sclav al KGB-ului.  
Unei probe asemănătoare a trebuit să fie supus Gennadij Krjutschkov, el a rămas însă tare.  El 
descrie următoarele despre aceasta în Bratskij Listok, Nr. 4, 1981: „Aici trebuie să abordez o 
temă care, cu toată inflamabilitatea ei, este inevitabilă, pentru că fără aceasta nu se poate înŃelege 
marele pericol care ameninŃă toate uniunile creştine.  Este un subiect care pare a avea numai o 
însemnătate personală, dar priveşte întreaga creştinătate.   
 Era în 1956.  Aveam 30 de ani.  Secretarul general al VSEHB, A.V. Karev mi-a cerut să-
mi scriu autobiografia în eventualitatea trimiterii mele la un curs biblic în străinătate şi mi-a dat 
ca mostră o mapă cu biografiile unora deja înscrişi la aceste cursuri ca, M. Schitkow, J. Orlow, 
A. Kirjuchanzew, M. Melnik.  Eu mi-am scris autobiografia şi i-am dat-o lui Karev.  Nu mult 
după aceea am fost invitat în scris la serviciul de recrutare şi de acolo am fost condus la o 
conversaŃie în biroul KGB-ului.  Şi de data aceea, ca şi în alte dăŃi anterioare, am refuzat total 
propunerile de colaborare.  După o convorbire lungă mi s-a spus: «Noi nu intenŃionăm să te 
lămurim în locul altuia.  Dumneata eşti un om cu vederi mature şi nouă ne este cunoscut că şefii 
religioşi intenŃionează să-Ńi înlesnească o echipare religioasă, să te lase astfel să progresezi pe 
nişte poziŃii înalte sfinte.  De aceea noi vrem să-Ńi spunem că faceŃi o greşeală fatală avînd o 
teamă neîntemeiată faŃă de noi.  Fără noi însă, nu veŃi putea face nici măcar un pas înainte în 
slujba dumneavoastră.» 
 Eu am fost foarte tulburat de faptul că, după dovada dată de organe, fiecare dintre aceia 
care intenŃionează să devin un slujitor într-o biserică trebuie să-şi cadenŃeze toŃi paşii care-i face 
după ei.  Şi cu toate acestea, asta nu a exercitat asupra mea o asemenea impresie că aş fi fost 
distrus, cât mai ales faptul că la aceasta ne îndeamnă chiar slujitorii lui Christos, să colaborăm cu 
aceştia în acest fel.” 
 În anul 1965 am vizitat adunarea înregistrată din Uman – Ucraina, unde Domnul, prin 
intermediul fraŃilor din adunarea neînregistrată a declanşat o trezire spirituală.  În această 
adunare era membru şi Vasilij Melnik, tatăl lui Matvej Melnik.  În plus el era şi membru al 
comitetului fraŃilor.  În urma dovezilor şefului bisericii şi ale comitetului, din cauza lui Vasilij 
Melnik – fără îndoială un om al KGB-ului – adunarea locală a avut mult de suferit.  El informa 
în mod curent KGB-ul despre toate convorbirile şi hotărârile pe care le lua comitetul bisericii.  
De multe ori i s-a interzis să participe la întrunirile comitetului, dar de fiecare dată autorităŃile au 
hotărât ca el să fie îngăduit a lua parte la aceste întruniri. 
 Transformarea interioară a lui Matvej Melnik, mi-a devenit mai evidentă prin această 
informaŃie.  Fiul a continuat drumul tatălui său. 
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- Bytschkow Alexej M. 
 Bytschkow Alexej M. este secretar general al VSEHB.  El a fost unul dintre cei mai 
necunoscuŃi oameni, din punctul de vedere că ar fi fost conducător de biserică sau măcar 
predicator pe undeva în vreo CEB din URSS, atunci când a fost ales din senin ca membru al 
prezidiului şi înlocuitor al reprezentantului VSEHB.  Abia după aceea, în mai 1971, el a fost 
ordinat ca pastor.  O jumătate de an mai târziu, în decembrie 1971, el a fost numit în funcŃia de 
secretar general al VSEHB în locul lui Karev, care decedase între timp. 
 În această funcŃie, el participă la multe conferinŃe creştine din străinătate.  Cu această 
ocazie el Ńine deseori cuvântări şi ia parte în mod activ la activităŃile diferitelor grupe pentru 
apărarea drepturilor omului.  Cu toate acestea, însă, Bytschkow nu vorbeşte niciodată despre 
încălcarea drepturilor omului din URSS.  Dimpotrivă, el încearcă în mod regulat să convingă pe 
creştinii din vest că în URSS nu există nici persecuŃie a creştinismului şi nici arestaŃi pentru 
propovăduirea Evangheliei sau a convingerilor religioase. 
 Am în faŃă câteva ziare în care sunt citate spusele lui Bytschkow.  Ziarul canadian The 
Globe and Mail, din 12.07.1980, informează de exemplu: „La începutul acestei săptămâni, unul 
din delegaŃii sovietici la Congres, pastorul Alexej Bytschkow a afirmat că baptiştii neînregistraŃi 
ar fi singurii vinovaŃi de faptul că sunt persecutaŃi în URSS, pentru că ei refuză să se supună 
legilor statului.” 
 Ziarul baptist american The Illinois Baptist din 16.07.1980 îl citează astfel pe Bytschkow: 
„Gruparea baptiştilor neînregistraŃi doreşte să fie persecutată şi câŃiva dintre ei au mers până într-
acolo încât au refuzat să fie eliberaŃi din închisoare.” 
 În octombrie 1982, la o conferinŃă din Evanston, Chicago, Bytschkow a spus în engleză: 
„Breschnev once said we need to work with the churches – so Breschnev is cooperating with 
God.” (Odată Brejnev a spus că trebuie să lucrăm împreună cu bisericile – astfel Brejnev 
colaborează cu Dumnezeu). 
 Cum poate deci, astfel mişcat, creştinul din vest să nu se bucure pentru că: „Slavă 
Domnului! Brejnev s-a întors la Dumnezeu!”. 
 Presa sovietică însă, publică cu totul altceva despre poziŃia puterii sovietice împotriva 
credinŃei: „Marxismul este materialism, a scris V.I. Lenin.  În felul acesta el este religiei un 
duşman la fel de neîndurător precum este materialismul de duşman enciclopediştilor secolului al 
XVIII-lea sau materialismului lui Feuerbach.” (Komsomolskaja Pravda, din 18.11.1983) 
 În timp ce Bytschkow şi alŃi colaboratori ai VSEHB vorbesc despre presupusa libertate a 
creştinilor din URSS, în însăşi adunarea ce aparŃine VSEHB, din Moscova, situaŃia este tragică.  
În timpul serviciilor divine sălile sunt destul de pline dar, în majoritate sunt bătrânii care vin la 
slujbe – copiii aproape că nu mai pot fi văzuŃi, iar tineretul numai într-un număr foarte redus.  
Acesta este rezultatul colaborării timp de un număr îndelungat de ani a VSEHB cu KGB. 
 După cum am observat, statul sovietic acordă o mare importanŃă VSEHB-ului.  În 
străinătate, VSEHB pătrunde din ce în ce mai multe şi diferite organizaŃii creştine şi încearcă, 
prin intermediul acestor credincioşi să-şi creeze simpatizanŃi ai regimului sovietic în întreaga 
populaŃie. 
 În URSS, VSEHB se străduieşte să aducă sub controlul său toate adunările ECB pentru a 
le putea transforma încetul cu încetul în nişte biserici moarte, din care copiii şi tinerii să fie 
îndepărtaŃi. 
 Iar dacă această intenŃie îi va reuşi într-adevăr puterii sovietice, să aducă sub influenŃa 
puterii VSEHB toate bisericile CEB, va urma fără îndoială, numaidecât, începerea unei campanii 
de distrugere a bisericii, la care va sări în ajutor chiar VSEHB – întocmai cum în anii 1950-1960 
a emis scrisoarea ce cuprindea InstrucŃiunile care paralizau viaŃa duhovnicească a bisericii. 
 Noi ştim însă că adevărata credinŃă în Dumnezeu nu va putea fi nimicită niciodată.  
Numai existenŃa morŃii, care (încă mai poartă aparenŃa autenticului) va putea fi învinsă. 
 Şi Domnul nostru Isus Christos este şi va rămâne Biruitorul. 
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ANEXA 
ExperienŃa fraŃilor ru şi 

 
 
EXPERIENłA FRAłILOR DIN URSS 
 

Creştinii din Uniunea Sovietică au fost cei care au cunoscut comunismul şi consecinŃele 

acestuia înaintea celor din România, dar mai acut, şi pentru o perioada mult mai lungă.  

Analizarea succintă a felului cum a procedat biserica baptistă din URSS în timpul comunismului 

poate oferi un model comparativ ajutător în analizarea situaŃiei Cultului Creştin Baptist din 

România.  Se vor folosi mai multe citate pentru a ilustra situaŃia cât mai mult prin înseşi 

cuvintele fraŃilor din URSS. 

După RevoluŃia Bolşevică din 1917 şi încheierea războiului civil dintre 1918-1921 care a 

urmat, guvernarea comunistă a dus o luptă aprigă pentru exterminarea creştinismului.  Încă de la 

venirea lor la putere bolşevicii au confiscat moşiile bisericilor, au naŃionalizat şcolile, au sistat 

subvenŃiile statului şi au transferat în domeniul civil căsătoriile.  ToleranŃa şi oferirea unei 

libertăŃi limitate s-a acordat numai acelor grupuri care puteau dovedi loialitatea lor faŃă de 

regimul comunist. În 1925 s-a înfiinŃat Liga Ateiştilor, care a început o propagandă acerbă 

împotriva religiei prin diferite mijloace de discreditare şi ridiculizare.  ConstituŃiile Rusiei din 

1918 şi 1925 specificau libertatea propagandei religioase şi anti-religoase.  Cu toate că se 

preciza libertatea propagandei religioase, distrugerea comunistă era de neimaginat.  Pe la 

mijlocul deceniului 20 distrugerea era aşa mare încât supravieŃuirea creştinismului părea 

îndoielnică.  Spre exemplu, din peste 5000 de biserici evanghelice–baptiste rămăseseră 

aproximativ 10 în funcŃiune oficială.356  Din 1929, prin legea cu privire la asociaŃiile religioase, 

s-au impus limite stricte activităŃilor bisericilor.  Orice influenŃă asupra societăŃii era interzisă.  În 

anii 1930 s-au abătut persecuŃii crunte asupra bisericilor, în aşa fel că majoritatea liderilor 

mureau prin închisori şi prin Ńinuturile în care au fost deportaŃi.  Bisericile erau distruse sau 

transformate în fabrici, cinematografe, muzee, case de locuit etc., iar creştinii erau subiectul unui 

spectacol public de batjocură.  „Mii de feŃe bisericeşti au fost închise sau lichidate în timpul 

colectivizării agriculturii şi epurărilor lui Stalin... Punerea rigidă în aplicare a legilor anti-

religioase, a propagandei ateiste şi a terorii staliniste aproape a anihilat luteranii şi a distrus 

denominaŃiile baptiştilor şi evanghelicilor.”357   

 Pe la începutul anilor ’40, probabil datorită situaŃiei celui de al doilea război mondial, are 

loc o schimbare în tactica abordării religiei.  Pentru a da o înfăŃişare de libertate religioasă, dar în 

                                                 
356 Georgi P. Vins, KGB (Staatssicherheitsdienst der UdSSR) in Pastorenrolle, Indiana: Eikhatt, manuscris sub 
formă de broşură. 
357 Richard Pierard, An age of ideology, The History of Christianity, Tim Dowley, ed., Herts: Lion Publishing, 1983, 
p. 582. 
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acelaşi timp păstrând dominaŃia oprimantă, statul facilitează crearea unei Uniuni baptiste oficiale 

care trebuia să fie în totalitate aservită regimului.  Se înfiinŃează în anul 1944 Consiliul Unional 

al Bisericilor Evanghelice-Baptiste (VSEHB) cu ajutorul unor figuri proeminente dintre baptiştii 

aflaŃi prin închisori dar care fuseseră îngenunchiaŃi prin torturi şi metode dure.  Aceştia au 

devenit conducătorii acestei uniuni înfiinŃată de puterea sovietică şi care funcŃiona oficial, în 

„libertate”, dar ca nişte „renegaŃi”.  Proaspăta conducere nu avea voie să facă nici măcar o 

mişcare din proprie iniŃiativă.358 Pentru validarea acestei organizaŃii şi de asemenea pentru 

discreditarea şi anihilarea celor „neînregistraŃi”, acestei Uniuni (VSEHB) i se permitea 

funcŃionarea oficială şi Ńinerea de congrese.    

„La 17-18 octombrie anul 1963 la Moscova a avut loc consfătuirea unională a slujitorilor VSEHB-ului, în 
cursul desfăşurării dându-i-se denumirea de congres.  Menirea principală a congresului, potrivit afirmaŃiei 
preşedintelui Consiliului pentru religie A. Puzin, constă în următoarele: «PermiŃând desfăşurarea 
congresului CEB, Consiliul pentru religie a avut în vedere necesitatea de a submina poziŃiile rascolnicilor 
[a slujitorilor Grupului de IniŃiativă – nota aut.], de a-i lipsi de încrederea şi de susŃinerea credincioşilor... 
de a-i izola de masele de bază ale credincioşilor şi, în felul acesta, a se uşura lupta cu activitatea ilegală a 
organizaŃiilor religioase.». (Directivele Preşedintelui Consiliului pentru religie trimise împuterniciŃilor 
Consiliului cu data de 17.10.’63)359 
 
   Aşa cum s-a întâmplat şi în România, conducerea VSEHB-ului emite în anul 1960, sub 

directiva autorităŃilor, nişte documente numite Noul Regulament şi, ceva mai târziu, Directive, 

care sugrumau şi subminau viaŃa bisericilor.  Se impuneau restricŃii cu privire la evanghelizare şi 

la educarea şi acceptarea copiilor şi tineretului în biserici.  Bisericile care funcŃionau în 

ilegalitate trebuiau să se înregistreze, iar păstorii (prezbiterii, episcopii) lor trebuiau să fie 

colaboratori obedienŃi ai regimului şi organelor sale.  ReacŃia bisericii evanghelice-baptiste din 

URSS s-a manifestat în două direcŃii: unii au acceptat condiŃiile şi au funcŃionat în biserici 

oficiale supunându-se restricŃiilor, alŃii au ales calea de funcŃionare în ilegalitate, calea crucii. 

Majoritatea păstorilor din prima categorie a fost colaboratoare cu KGB-ul.  Cei din a doua 

categorie, călăuziŃi de cuvântul Scripturilor şi îndemnul Duhului Sfânt, s-au repliat într-o 

organizaŃie paralelă care a fost tot timpul vânată, şicanată şi persecutată, dar şi-au păstrat 

vitalitatea, şi-au îndeplinit menirea evanghelică şi au trăit adevărata libertate în Christos, 

făcându-se părtaşi suferinŃelor Lui.  

 „În bisericile unde mai pâlpâia măcar cât de cât viaŃa duhovnicească şi se acorda atenŃie 
tineretului şi copiilor – începea frământarea, care crescu mai apoi într-o nemulŃumire deschisă faŃă de 
instrucŃiunile antievanghelice ale acestor documente.  Tot mai mulŃi credincioşi au început să vadă în ele 
căderea conducerii VSEHB-ului.  Legând conştient cu lumea biserica lui Hristos – acest loc preasfânt al 
Domnului, această mângâiere pentru suflete a mii de păcătoşi – ei o lipseau de puterea duhovnicească şi, 
alungând tineretul, o lipseau de viitor.  Dar Dumnezeu nu i-a părăsit pe copiii Săi adevăraŃi.  Prin 
slujitorii care vegheau, care au înfiinŃat Grupul de IniŃiativă, Duhul Sfânt îi chema pe toŃi cărora le era 
scumpă lucrarea de sfinŃire a bisericii şi de mântuire a sufletelor lor să-şi înalŃe glasul pentru reînnoirea 
slujirii evanghelice.  Către  fiecare membru al bisericii răsuna chemarea de a-şi cerceta umblarea sa 
înaintea lui Dumnezeu.  Câtă zdrobire a fost atunci în suflete, câtă pocăinŃă sinceră a adus poporul 

                                                 
358 Vins, p. 6. 
359 UrmaŃi-le credinŃa 1961-2001: 40 de ani ai frăŃietăŃii trezite, Consiliul InternaŃional al Bisericilor CEB, 2003, p. 
18. 
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Domnului pentru nepăsare şi neglijenŃă, pentru că a îngăduit să fie atât de înjosită şi devastată Biserica lui 
Hristos, pentru că nu s-a ridicat în mijlocul spărturii şi n-a apărat lucrarea Domnului, ca să rămână «tari 
în luptă, în ziua Domnului» (Exec. 13.5).  În acei ani memorabili mii de suflete şi-au reînnoit consacrarea 
lor deplină lui Dumnezeu şi au trecut biruitori prin o mare luptă a suferinŃelor pentru credincioşia şi râvna 
lor.”360  
  
Datorită acestei alegeri extrem de dificile, de a urma pe Domnul Isus Christos şi 

învăŃaturile Lui indiferent de preŃul care trebuia plătit, o mare trezire a izbucnit şi a adus din nou 

suflul de viaŃă în biserica amorŃită, timorată în agonie.   Agenda acestor oameni ai lui Dumnezeu 

era simplă: curăŃare şi sfinŃire, o biserică necompromisă cu lumea, şi libertatea predicării 

Evangheliei.  Prin luna august 1961 a început o mişcare de însănătoşire a bisericilor dirijate de 

stat pornită din interiorul bisericii.  

 „Grupul de IniŃiativă, al cărui program binecuvântat era: a-L urma pe Domnul cu stricteŃe– a unit 
în chip minunat şi tocmai la momentul oportun într-un torent puternic năzuinŃele sfinte ale poporului lui 
Dumnezeu spre curăŃarea bisericii şi, condus de Duhul Sfânt, le-a îndreptat pe făgaşul cuvenit.”361  „În 
timpul acesta [1963] Duhul Sfânt a îndemnat inimile creştinilor s-o rupă cu religia moartă.  Era vremea 
trezirii duhovniceşti.  A început  o luptă perseverentă pentru libertatea în Hristos care fusese pierdută, 
pentru predarea pe deplin Domnului.  În pofida eforturilor enorme ale conducerii oficiale apostate a CEB 
[Cultului Evanghelic Baptist], care stătea în fruntea puterilor ce înlocuiau Adevărul cu minciuna; în pofida 
represiunilor din partea lumii – mişcarea de trezire creştea şi se întărea, căci era condusă de Dumnezeu!”362 

 
Cum percepeau însă unii credincioşi Noul Regulament şi Directivele (InstrucŃiunile) 

trimise de la centru?  Erau unii care şi-au dat seama de la început de situaŃia negativă formată de 

acestea, însă au fost şi alŃii care şi-au dat seama treptat de implicaŃiile grave ale acestor restricŃii.   

„ Însă „Noul regulament” este o piatră murdară, care ne împiedică să împlinim voia lui 
Dumnezeu, de aceea nu trebuie să ne resemnăm cu lucrul acesta.   Însă preşedintele sfatului Bisericii, A.V. 
Bâcov, considera: dacă „Regulamentul” a fost elaborat de fraŃii noştri mai mari, atunci trebuie să-l 
acceptăm: ei răspund înaintea lui Dumnezeu, înaintea autorităŃilor şi înaintea întregului popor pentru 
acest document.  Şi luptă cu tărie pentru el. 
Împuternicitul, confirmându-l pe Bâkov ca preşedinte al sfatului bisericii, îl cunoştea puŃin şi după aceea a 
hotărât să se ocupe de „educaŃia” lui.  Îl chema la el şi, treptat, îi descoperea în ce constă sarcina 
conducerii contemporane a bisericii: să nu fie lăsaŃi copiii la adunare, să nu se Ńină predici de îndemn la 
pocăinŃă, tineretul să fie iniŃiat în cultură vizitând cinematograful ş.a.m.d.  Şi când l-a chemat pentru a 4-a 
oară, i-a spus deschis: „Noi mergem spre comunism şi chestiunea religiei trebuie isprăvită”.  Şi abia 
atunci lui Bâkov i s-au deschis ochii şi a înŃeles ce daună aduce bisericii „Noul Regulament” al VSEHB-
ului şi că el duce biserica la distrugere.  Supunându-se împuternicitului, biserica s-a lipsit de Capul ei – de 
Hristos.363 
 
Care a fost atitudinea bisericii prigonite faŃă de cei care implementau în biserici 

programul ateu al regimului ?   
 
ConfruntaŃi cu realitatea rătăcirii bisericii, aceştia au aplicat disciplina bisericească.  Spre 

exemplu, Srebrennikov Piotr Aleksandrovici, unul din liderii bisericii din Ivanovka, relatează 

despre excomunicarea celor care îmbolnăveau biserica şi o duceau în rătăcire.   

                                                 
360 UrmaŃi-le credinŃa 1961-2001: 40 de ani ai frăŃietăŃii trezite, Consiliul InternaŃional al Bisericilor CEB, 2003, 
pp. 254,255. 
361 Ibidem,  p. 169. 
362 UrmaŃi-le credinŃa 1961-2001: 40 de ani ai frăŃietăŃii trezite, Consiliul InternaŃional al Bisericilor CEB, 2003, p. 
179. 
363 Ibidem, p. 38. 
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„Eu am explicat poporului lui Dumnezeu că slujitorii necredincioşi Domnului, care duc biserica de 
pe calea adevărată, sunt demni de excomunicare, pentru că vor distruge biserica.  Ei vor pricinui daune 
bisericii şi o vor nimici.  Biserica a Ńinut seama de sfatul meu şi toŃi cei care se abătuseră de la calea dreaptă 
au fost excomunicaŃi.  Curând după excomunicare ni s-a luat casa de rugăciune.”364 

 
Un alt exemplu: 
 

 „Însă curând noul prezbiter superior s-a descoperit ca un slujitor nedemn.  El era dintre aceiaşi 
slujitori care colaborau cu cei din afară, despre care îmi povestise MiŃkevici.  Cu vorba el nu aproba 
acŃiunile lui Orlov, dar cu fapta – traducea în viaŃa bisericii aceeaşi linie de slujire antievanghelică.  De 
aceea Domnul ne-a dat îndrăzneala să ne adresăm către biserică cu chemarea de a osândi acŃiunile 
slujitorilor care colaborează cu ateii şi să ne despărŃim de ei pentru o slujire de sine stătătoare Domnului 
după Cuvântul Lui.”365 
 
Cum priveau credincioşii colaborarea conducătorilor lor cu autorit ăŃile? 
 
O soră diaconiŃă l-a întrebat odată pe unul din liderii Uniunii baptiste care se învoise să 

respecte cerinŃele statului ateu rus:  

„De ce v-aŃi unit cu autorităŃile ca să mergeŃi împotriva adevărului?  Doar este scris: «Nu ştiŃi că 
prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu?  Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş lui 
Dumnezeu»”  El mi-a răspuns: „Pelagheia Ivanovna, dacă nu ne-am fi învoit, nu ne-ar fi permis să ne 
adunăm„.  „Dar Îi trebuie oare Domnului astfel de adunări, unde se încalcă Cuvântul Lui? – îi zic eu.  – 
Saul i-a spus cândva lui Samuel:«Vitele pe care le-am lăsat, boii şi oile care mugesc şi behăie, le-am lăsat 
ca să le jertfim Domnului».  Dar Samuel i-a spus lui Saul că Domnul are nevoie de ascultare.  
Neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea şi împotrivirea nu este mai puŃin vinovată decât 
închinarea la idoli.”  Iakov Ivanovici tăcea.  Probabil, îi era greu să se împotrivească adevărului.  Atunci 
i-am spus: „Nu veŃi avea binecuvântare pentru că aŃi călcat voia lui Dumnezeu, v-aŃi învoit cu lumea 
aceasta să distrugeŃi lucrarea lui Dumnezeu.  Domnul se va depărta de voi şi vă va nimici lucrarea”.366  
 
N.P. Harpov întorcându-se după 5 ani de închisoare şi peste 7 ani de domiciliu forŃat în 

Nordul Îndepărtat descrie percepŃia lui despre bisericile care s-au plecat sub dispoziŃiile 

regimului.   

„După ce m-am mutat la Taşkent şi am făcut mai îndeaproape cunoştinŃă cu viaŃa comunităŃilor – 
am văzut în ce stare jalnică se afla frăŃietatea creştinilor evanghelici-baptişti.  Libertatea relativă aparentă a 
conştiinŃei tăinuia în sine împrejurări păcătoase ascunse şi mi se strângea inima de durere când vedeam 
acele abateri care se introduceau prin comunităŃi de către lucrătorii VSEHB-ului şi se răspândeau 
pretutindeni ca otrava.  Eu nu mi-am găsit tovarăşi de idei printre slujitorii comunităŃii din Taşkent, care se 
conduceau în slujirea lor de indicaŃiile ateilor şi îngăduiau una după alta abaterile de la adevăr.  Şi nedorind 
să fac compromis în cuget, n-am putut să mă alătur la comunitatea care activa oficial.  M-am consacrat 
împreună cu toată casa mea lucrării de vestire a Evangheliei şi Domnul a binecuvântat munca noastră.”367 
 
 
Care a fost atitudinea unor credincioşi faŃă de preŃul crucii? 
 
Se prezintă mai jos câteva relatări: 
 

„Via Ńa lui Boris Timofeevici a fost supraîncărcată de necazuri.  Încă din anul 1961 a început prima 
lui cale de întemniŃat.  Şi s-a întâmplat lucrul acesta după ce Boris Timofeevici a refuzat abaterea de la 
calea dreaptă a Domnului propusă de lucrătorii VSEHB-ului.  LocŃiitorul Secretarului general al VSEHB-
ului Artur Iosifovici MIłKEVICI, venind la Kursk, i-a propus postul de prezbiter superior al regiunii 

                                                 
364 Ibidem, p. 223. 
365 Ibidem, p. 300. 
366 Ibidem. p. 36. 
367 UrmaŃi-le credinŃa 1961-2001: 40 de ani ai frăŃietăŃii trezite, Consiliul InternaŃional al Bisericilor CEB, 2003, p. 
291-292. 
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Kursk şi totodată a declarat: «Pentru aceasta trebuie să intri în relaŃii de prietenie cu lucrătorii securităŃii de 
stat».  Şi a adus un număr mare de exemple practice din viaŃa slujitorilor care lucrau într-o strânsă 
colaborare cu organele respective... Fratele nostru scump a refuzat o asemenea colaborare cu cei din afară şi 
acesta a devenit un moment de cotitură pentru toată viaŃa lui ulterioară.  Era o alegere conştientă a căii, deşi 
înguste şi spinoase, dar – de mântuire, care ne-a fost lăsată prin testament de Însuşi Domnul Isus Hristos. 
 Peste un timp Boris Timofeevici a fost arestat.  După aceea a urmat al doilea termen de închisoare, 
deja fiind în rândurile frăŃietăŃii trezite.  Apoi al treilea...  El a fost nevoit să îndure grozăviile spitalului de 
psihiatrie...  Şi iată al patrulea termen.  Boris Timofeevici nu s-a aflat la închisoare nici trei săptămâni după 
judecata care l-a condamnat la trei ani de întemniŃare în lagăre cu regim riguros, şi a plecat la Domnul la 7 
decembrie 1984 la vârsta de 64 de ani. 
 Era mângâietor să-l auzi şi să-l vezi pe scumpul slujitor la această judecată, când vorbea cu faŃa 
radiindă ultimul cuvânt: «Astăzi stau înaintea judecăŃii pentru Numele lui Hristos, pentru mărturisirea Lui.  
Sunt cel mai fericit om de pe pământ!  Gândul că sufăr pentru credinŃa Evangheliei îmi umple sufletul de 
bucurie!» 
 Această exprimare sfântă a bucuriei nu era un aflux trecător de sentimente.  Încă în libertate, cu o 
săptămână înainte de arestare, adresându-se tinerilor la o adunare de părtăşie a tineretului, el spunea: 
«Scumpi prieteni!  Noi avem o armă de nebiruit, despre care ne spune Însuşi Domnul: SĂ FII GATA DE A 
SUFERI ŞI A MURI PENTRU HRISTOS! Împotriva acestei arme vrăjmaşul, cu toată oştirea lui mare, nu 
are putere!...  Să murim cu bucurie – iată ce vrea Domnul de la noi.  Vrea să ne bucurăm nu numai în 
condiŃii favorabile, în munca noastră, ci să ne bucurăm şi în suferinŃele pentru Numele lui Hristos!  Să ne 
bucurăm când vom pleca din această lume prin moarte, înaintea căreia se înfioară fiecare, toată lumea 
tremură!  Iar nouă, creştinilor, Domnul ne-a dat cântarea de biruinŃă a nemuririi: să trecem din moarte la 
viaŃă, la Hristos!»  Şi acest imn de laudă, început de scumpul frate încă aici pe pământ, va fi continuat de el 
în veci de veci în ceruri!”368 

 
Au fost unii credincioşi care au preferat să bea paharul suferinŃelor până la fund, întocmai 

ca Domnul Isus, Căpetenia credinŃei lor, precum se relatează şi în Epistola către Evrei capitolul 

11, versetul 38b.369   

„Un exemplu viu de bărbăŃie a devenit pentru mine fratele întemniŃat Puzin Fiodor Frolovici.  În 
1943 pentru credincioşie Domnului a fost condamnat la 25 de ani de întemniŃare şi la 5 ani de muncă 
silnică.  Şi-a executat termenul la adânci bătrâneŃe, dar a rămas credincios Domnului.  El era pentru mine şi 
pentru tineretul întors la Dumnezeu un exemplu demn de urmat: nu ceda niciodată nimic ispititorului.  De 
multe ori i s-a propus că scrie cerere de graŃiere sau măcar vreo plângere, dar el niciodată nu s-a învoit.  
Adeseori seara se aşeza pe o bancă în scuar şi cânta: «Spre-un meleag, spre-un meleag natal, Spre-al păcii 
şi al tihnei mal se-nalŃă sufletul...»  Noi stăteam şi priveam cu un tremur sfânt la acest om al suferinŃei.  Şi 
atunci îmi aminteam de slujitorii care s-au lepădat de Dumnezeu ca Tatarcenko, de predecesorii lui – 
Rusanov, Melnikov şi de conducerea recunoscută de întreaga lume a CEB şi mă gândeam: ce vor spune ei 
înaintea lui Dumnezeu după ce au vândut lucrarea Lui şi au nimicit atâtea suflete?  De ce acest bătrân, 
iubindu-L toată viaŃa pe Domnul, poartă în sine urmele suferinŃelor Mântuitorului său, iar oamenii aceştia, 
după ce au pierdut frica de Dumnezeu, prosperă?  Toate acestea îmi erau neînŃelese şi, făcând comparaŃie 
îmi ziceam: Doamne, ajută-mă să nu mă abat niciodată de pe calea dreaptă pe care ai mers şi Tu.  
Învredniceşte-mă de această cinste de a fi totdeauna prigonit pentru Numele Tău, fiindcă apostolul Pavel 
spune: «Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeŃi în El, ci să şi pătimiŃi pentru 
El» (Filip. 1.29).”370 

 
Golev Serghei Terentievici, stând în faŃa celor care îl judecau, a depus o frumoasă 

mărturie:  

„Eu vreau să împlinesc poruncile lui Dumnezeu.  Să ştiŃi, cetăŃeni judecători şi toŃi cei ce ascultaŃi, 
că eu voi îndeplini aceste porunci.  Dacă lucrul acesta este o încălcare a legilor sovietice, judecaŃi-mă, sunt 
gata să sufăr.  Dar să ştie toŃi că sunt judecat pentru că Îl mărturisesc pe Isus Hristos, iar El a spus «Pe Mine 
M-au prigonit, şi pe voi vă vor prigoni».  Şi astăzi cetăŃeanul judecător şi procurorul, deşi nu vor, dar 
împlinesc aceste cuvinte ale lui Hristos şi nu pot să le schimbe.  Eu am 71 de ani.  Am venit la credinŃă în 
tinereŃe şi de atunci predic Evanghelia.  Pentru aceasta 17 ani am fost privat de libertate.  Lucrul acesta m-a 

                                                 
368 Ibidem, p. 295-296. 
369 „Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea şi au fost chinuiŃi.” 
370 UrmaŃi-le credinŃa 1961-2001: 40 de ani ai frăŃietăŃii trezite, Consiliul InternaŃional al Bisericilor CEB, 2003, p. 
180. 



 

 

219 

întărit şi mai mult în credinŃă.  Toată viaŃa simt grija lui Dumnezeu faŃă de mine.  Judecata aceasta este o 
sărbătoare pentru mine.  „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi 
vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!  BucuraŃi-vă şi veseliŃi-vă, pentru că 
răsplata voastră este mare în ceruri”.  De aceea, cetăŃeni judecători, eu nu am nici un fel de pretenŃii faŃă de 
dumneavoastră, vă mulŃumesc” – am terminat eu.  Tribunalul m-a condamnat la un an şi jumătate”...371 
 
Maria Ivanovna, soŃia lui N.K.Hmara, omorât pentru credinŃa în Domnul, spunea despre 

aceşti martiri care şi-au dat mai degrabă viaŃa decât să facă compromisuri cu autorităŃile: 

 „Fiind robi credincioşi ai Domnului, ei ne-au lăsat o pildă binecuvântată a vieŃii de jertfire, a 
încrederii adânci şi a dragostei faŃă de Domnul.  Ei toŃi ar fi putut să cotească pe cărarea acordului cu 
păcatul şi să trăiască o viaŃă nepăsătoare.  Dar aceasta ar fi însemnat pentru ei moartea duhovnicească şi 
aşteptarea judecăŃii lui Dumnezeu.  De aceea ei au respins cu hotărâre orice propunere a ispititorului şi au 
ales calea dreptăŃii, calea îngustă şi spinoasă, care duce la viaŃa veşnică!” 372  Moartea celor care au refuzat 
colaborarea cu regimul ateu, vrăjmaşul Bisericii, „nu e înfrângerea bisericii – e biruinŃa ei!”373 
 

„Unii credincioşi, luând ca pretext particularităŃile împrejurărilor, consideră că, dacă nu vor apăra 
activ adevărul lui Hristos, atunci prigonirile comune pentru creştini îi vor ocoli.  Dar noi ştim bine că 
Dumnezeu n-a spus nicăieri: fi Ńi evlavioşi cu măsură.  Dumnezeu n-a chemat niciodată: să-Mi fi Ńi predaŃi cu 
măsură, ori: să vă jertfiŃi cu chibzuinŃă.  Dimpotrivă, Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să muncim după 
puteri şi peste puteri, să-L iubim pe Domnul cu toată inima, cu tot sufletul, chiar până la moarte.  O astfel 
de viaŃă a trăit fratele nostru preaiubit.” [Dirksen Iakov FranŃevici]374 
 

„La 30 martie 1967, sub o gardă întărită, în sala de judecată au fost aduşi creştinii, feŃele cărora 
străluceau ca ale îngerilor.  În cuvântul de apărare Ivan Alekseevici a citat cuvintele cunoscute ale lui Jan 
Hus: «DreptăŃii odată cunoscute nu-i poŃi fi necredincios, nu poŃi să te dezici de ea – aceasta ar fi o trădare 
şi o negare a vieŃii.  De aceea, creştine credincios, caută dreptatea, ascultă dreptatea, învaŃă dreptatea, 
susŃine dreptatea măcar şi cu preŃul vieŃii, căci dreptatea te va face liber.  Dacă dreptatea va strârni revoltă – 
mai bine revoltă decât renunŃarea la dreptate».”375 

 
Cum este să fii martir? 
 

Se redau doar două dintre multele cazuri din biserica prigonită din URSS. 

Popov Ivan Ivanovici (1932-1983) a fost un credincios simplu baptist căruia viaŃa i-a fost 

luată pentru singurul motiv că s-a încăpăŃânat să ofere loc de închinare adunării evanghelice 

baptiste ilegale.   

„După cum se vede, el a fost mai întâi omorât, iar apoi răufăcătorii l-au încuiat şi au dat foc 
şopronului.  Astfel a murit singuraticul şi scumpul nostru luptător.  Astfel a ars pe altarul lui Dumnezeu 
fără să cedeze neprietenilor lucrării lui Dumnezeu nici o palmă de pământ.  Ce lucru remarcabil a săvârşit 
acest creştin simplu?  El a stat la postul său până la ultima suflare.  Fapta credinŃei lui ne aminteşte de cea a 
lui Moise.  Fratele Vanea a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu!  Se adăpostea într-
un şopron neglijând toate comodităŃile de locuinŃă, numai să apere până la sfârşit dreptul poporului lui 
Dumnezeu la slujirea independentă.  Judecând în felul oamenilor, s-ar putea să i se arunce creştinului ferm 
reproşul amar: pentru ce trebuia o asemenea jertfă?  E logic oare să te hotărăşti în anii dezlănŃuirii 
prigonirilor să-Ńi faci locuinŃa o casă de rugăciune pentru biserica în suferinŃe?  Creştinii raŃionali şi 
înŃelepŃi în felul lumii nu pot pricepe împotrivirea lui încordată.  Fratele Vanea era într-adevăr «nebun 
pentru Hristos», pentru că şi-a supus viaŃa regulii evanghelice: a trăi nu pentru sine, ci pentru Cel ce a murit 
şi a înviat pentru noi (2 Cor. 5.15).”376 

 

                                                 
371 Ibidem, p. 42. 
372 Ibidem, p. 284. 
373 Ibidem, p. 286. 
374 Ibidem, p. 306. 
375 Ibidem, p. 327. 
376 Ibidem, p. 334. 
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Iată şi relatarea părinŃilor tânărului Ivan Moiseev care a fost prigonit, torturat şi ucis 

pentru credinŃa sa în timp ce îşi satisfăcea stagiul militar.   

„Scumpi fraŃi şi surori!  Suntem nevoiŃi să completăm necazurile dumneavoastră permanente 
pentru Isus Hristos.  Fiul nostru, Moiseev Ivan Vasilievici, anul naşterii – 1952, membru al bisericii CEB 
din Slobozia, făcându-şi serviciul militar în or. Kerci, u/m 61968 „T”, la 16 iulie 1972 a murit cu moarte de 
mucenic pentru mărturia despre Isus Hristos.  Bătut, rănit, fript cu fier încins, fiind încă viu, el a fost înecat 
în Marea Neagră la adâncimea de 156 cm, înălŃimea lui fiind de 185 cm.  «Moartea a survenit în urma 
violenŃei» - astfel se menŃiona în procesul-verbal al expertizei efectuate în timpul disecării.  Fiul nostru a 
împlinit numărul celor omorâŃi pentru CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.  Suntem îndureraŃi, dar ne şi 
bucurăm de lupta credinŃei lui în suferinŃe.  În viaŃa sa el L-a iubit pe Isus Hristos mai mult decât orice pe 
lume şi a dovedit lucrul acesta.  În scrisorile sale de dinainte de moarte adeseori ne amintea: «Dacă iubiŃi în 
lume ceva ori pe cineva mai mult decât pe Isus, nu veŃi putea să-L urmaŃi...»  Privind la Bunul ÎnvăŃător, el 
credea ferm şi suferea.”377  Tot el spunea cu gândul la suferinŃele ce îi stăteau înainte: „Dar nu mă tem.  El 
merge înaintea mea.  Să nu vă îndureraŃi , iubiŃi părinŃi, pentru că eu Îl iubesc mai mult pe Isus decât pe 
mine însumi.  Îl ascult pe El, cu toate că trupul se cam teme ori nu vrea să împlinească totul, aşa că nici 
viaŃa nu mi-i atât de scumpă cum mi-i scump El.  NU voi trăi după voia mea, ci cum va vrea Domnul.  El 
va spune să merg şi eu voi merge.”378 

 
Cum se percepeau pe ei înşişi unii dintre cei care au trădat pe fraŃi? 

 

Trădarea fraŃilor de credinŃă nu rămânea fără urmări în sufletul celor care au făcut-o.  

Deşi unii au minimalizat impactul colaborării cu securitatea asupra lor, totuşi acesta în multe 

cazuri a fost dezastruos.  Ei nu şi-au mai putut reveni niciodată.   

„În anul 1936, fiind trădaŃi de prezbiter, într-o noapte au fost arestaŃi mai mult de 20 de fraŃi, 
printre care erau A.A. Şalaşov şi M.P. Kondraşov.  În casele celor arestaŃi s-a făcut percheziŃie, iar la uşa 
casei de rugăciune a fost pus lacătul.  Prin hotărârea «troikăi» toŃi fraŃii au fost condamnaŃi pentru 5 ani în 
lagăre de concentrare.  Amintindu-şi de cele trăite, A.A. Şalaşov povestea: «În timpul anchetei penale, 
pentru a obŃine depoziŃiile necesare, anchetatorii îi întărâtau pe fraŃi unul împotriva altuia semănând 
vrajbă între ei prin învinuiri false.  După pronunŃarea sentinŃei, noi fraŃii condamnaŃi, am fost duşi toŃi 
într-o cameră.  Ne-am cerut iertare unul de la altul şi am luat cina Domnului.  Numai prezbiterul, care ne 
trădase, stătea singuratic pe patul de scânduri şi se ferea de părtăşia cu noi.  Îl chemam la pocăinŃă, la 
împăcarea cu Dumnezeu, dar el dădea din cap ca un om sortit pieirii: ‘Pentru mine nu este iertare…’  
Era un om nenorocit, care pierduse harul lui Dumnezeu».”379 (Accentuările aparŃin autorului.) 

 
Concluzii 
 
 Din exemplul bisericii din URSS se poate observa că o parte din fraŃii evanghelici 

baptişti au considerat colaborarea cu autorităŃile o înjugare la distrugerea Bisericii lui Christos.  

Aceştia au preferat ilegalitatea şi suferinŃele mai mult decât cedarea în faŃa presiunilor.  Ei au 

suferit cu bucurie prigoane şi chiar pierderea vieŃii.  Aceştia nu au făcut compromisuri de dragul 

„libertăŃii” acordate de statul sovietic sau de dragul recunoaşterii oficiale.  Ei nu s-au sfiit să 

demaşte această lucrare potrivnică Bisericii şi nu s-au ruşinat să le facă cunoscute numele celor 

care duceau în rătăcire Biserica şi nici nu s-au sfiit să-i condamne sau să-i disciplineze.  Aceştia 

au plătit preŃul şi îşi vor primi cununa.  Dumnezeu nu a lăsat Biserica să dispară, ci în ciuda 

prigonirii aspre, aceasta a dăinuit. 
                                                 
377 UrmaŃi-le credinŃa 1961-2001: 40 de ani ai frăŃietăŃii trezite, Consiliul InternaŃional al Bisericilor CEB, 2003, p. 
341. 
378 Ibidem, p. 343. 
379 Ibidem, pp. 10-11. 
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Legea pentru regimul general al cultelor 1928 
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ANEXA 
RECUNOAŞTEREA CULTULUI CREŞTIN BAPTIST, 1944-46380 

 
 
UNIUNEA COMUNIT ĂłILOR CRE ŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA 
 

PREŞEDINTE               BUCUREŞTI 
 Ioan Dan      Bulev. Basarab nr.56 bis 
 
UN ACT ISTORIC  
Cum s-au recîştigat drepturile şi libertăŃile 
Religioase ale Cultului Creştin Baptist din România 
după cel de-al 2-lea război mondial 
1942-1946 
 
 

Colaborarea între UNIUNEA COMUNITĂłILOR 
CREŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA ŞI THE FOREIGN 
 MISSION BOARD OF THE SOUTHERN BAPTIST CONVENTION 

 
  
 În perioada începând cu 29 ianuarie 1942, data când Fr. Roy Starmer a transmis fratelui Petre 
Belicov, şi până la sfârşitul lunii august 1944, între Uniunea ComunităŃilor Creştine Baptiste din România 
şi The Foreign Mission Board nu a putut exista o colaborarea strânsă, deoarece Boardul era o instituŃie 
Americană bine cunoscută de autorităŃile din România, iar România era în stare de război cu Statele 
Unite, sub regimul totalitar al lui Antonescu orice raporturi între aceste două organizaŃii ar fi agravat 
situaŃia frăŃietăŃii din Ńară.  ReprezentanŃii ambelor organizaŃii au lucrat fiecare separat, făcând fiecare 
ceea ce a fost posibil în acele împrejurări foarte grele, când viaŃa fiecăruia era la orice moment în mari 
primejdii.  Această perioadă poate face la nevoie obiectul unor rapoarte separate. 
 
 Începând cu septembrie 1944, colaborarea între cele două organizaŃii menŃionate mai sus a fost 
foarte strânsă, realizându-se împreună fapte importante pentru poporul baptist din România.  Facem în 
rândurile de mai jos o descriere a înfăptuirilor mai importante: 
 
CAP. I. 
 
Cum s-a obŃinut recunoaşterea Cultului Baptist 
din România, prin Decretul – Lege No.553, publi- 
cat în Monitorul Oficial No. 253 din 1 nov. 1944 
  

Rândurile de mai jos sunt scrise pentru a rămâne de mărturie că: 
 Recunoaşterea de cult a credinŃei baptiste în România, cât şi perfectarea acestei recunoaşteri a 
fost rezultatul eforturilor unite, depuse în toate demersurile, în principal de The Foreign Mission Board of 
the Southern Baptist Convention, prin reprezentantul său legal fr. Petre A. Belicov, şi de Uniunea 
ComunităŃilor Creştine Baptiste din România, reprezentată aproape continuu prin fr. Marin Dumitraşcu, 
secretar general, la care s-au asociat incidental şi alte persoane din Uniune, arătate mai jos, precum şi 
sprijinul deosebit al unor persoane citate aici cu care avea legături fr. Petre Belicov, reprezentantul 
Boardului.   

1/.  Lupta din trecut a AlianŃei Mondiale Baptiste şi a Boardului, pentru libertatea şi recunoaşterea 
cultului baptist în România, a fost de mare sprijin în demersuri 

 
 Lupta pentru recunoaşterea de cult şi pentru libertatea baptiştilor din România a fost în continuu 
năzuinŃă pentru care s-a străduit în trecut atât Uniunea ComunităŃilor Creştine Baptiste din România, prin 
reprezentanŃii săi legali din diferite epoci, cât şi alianŃa Mondială Baptistă reprezentată în acest scop în 

                                                 
380 AtenŃie, anexele menŃionate în acest document nu sunt ataşate! 
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mod deosebit de fr. Dr. J.H.Rushbrooke, precum şi pentru Europa, toŃi laolaltă şi separat, au depus în 
repetate rânduri stăruitoare eforturi pentru obŃinerea recunoaşterii de cult a baptiştilor din România. 
 Mărturiile depuse în faŃa lumii întregi atât de AlianŃa Mondială Baptistă, cât şi The Foreign 
Mission Board, privitor la starea baptiştilor din România, rămase înscrise pentru totdeauna în dările de 
seamă ale acestor două mari şi puternice organizaŃii, au servit în mod deosebit după 23 August 1944 în 
toate demersurile reprezentantului Boardului, fr. Petre Belicov şi reprezentantului continuu al Uniunii, fr. 
Marin Dumitraşcu, secretar general, la care s-au adăugat în unele intervenŃii fr. Ioan Socaciu, preşedintele 
Uniunii şi fr. Teodor Dârlea, casierul Uniunii. 
 Faptele au decurs după cum urmează: 
 

2/.  IniŃiativa demersurilor pentru libertatea şi recunoaşterea baptiştilor, după 23 August 1944 
 
 La 23 August 1944, datorită înŃeleptei domnii a M.S. Regelui Mihai I şi unor vrednici sfetnici ai 
săi, łara Românească a ieşit din AlianŃa sa cu axa (Germania, Italia, Japonia) şi s-a aliat cu Rusia, Statele 
Unite, Anglia şi toate naŃiunile unite.  Bine cunoscutele principii democratice ale noilor aliaŃi ai României 
au fost un imbold pentru unii fraŃi baptişti din România să înceapă  lupta pentru libertate şi recunoaştere, 
cu atât mai mult cu cât printr-o lege specială a guvernului lui Antonescu, cultul baptist era desfiin Ńat, iar 
proprietăŃile cultului confiscate.  Sunt cunoscute trei iniŃiative în această privinŃă:  acea a fr. Petre 
Belicov, reprezentantul Boardului; acea a fr. Marin Dumitraşcu, secretarul general al Uniunii; acea a fr. 
Frederich Schuler, membru proeminent al Uniunii.  Din considerente superioare s-au asociat numai primii 
doi fraŃi pentru ducerea la îndeplinire a recunoaşterii cultului baptist în România.  Iată evoluŃia 
demersurilor: 
 

3/.  AudienŃa fr. Petre Belicov la D-l Ministru Iuliu Maniu, Preşedintele Partidului NaŃional 
łărănesc 

 
 La 2 septembrie 1944 fr. P.Belicov, reprezentantul Boardului, însoŃit de unul din prietenii săi D-l 
Iuliu Petruşca, persoană din anturajul D-lui Iuliu Maniu, a mers la D-l Iuliu Maniu acasă, pentru a-i 
expune situaŃia baptiştilor din România şi efectul favorabil României ce ar produce, în special în Statele 
Unite şi Anglia, acordarea deplinei libertăŃi şi recunoaşterea cultului baptist din România.  În acel timp 
România se afla în situaŃie politică foarte grea şi avea nevoie de cât mai binevoitoare înŃelegere din partea 
noilor ei aliaŃi şi popoarelor acestora, cu care doar cu câteva zile înainte se afla în stare de război. 
 D-l Iuliu Petruşca s-a oferit să mijlocească această întâlnire, fiind informat de situaŃia baptiştilor 
din România şi de puterea lor în Statele Unite şi Anglia, încă din timpul dictaturii lui Antonescu când fr. 
Petre Belicov a avut serioase neplăceri din partea comandamentului militar, în special pe motivul că 
reprezintă interesele unei instituŃii aparŃinând unui stat cu care România se afla în stare de război şi când 
D-l Iuliu Petruşca în calitate de subdirector al personalului în instituŃia unde lucra fr. Petre Belicov a 
cunoscut toate cele întâmplate. 
 Întâlnirea cu D-l Iuliu a avut loc chiar la ieşirea din locuinŃa sa, D-sa fiind gata de plecare la 
preşedinŃie.  D-l Iuliu Petruşca a prezentat D-lui Iuliu Maniu pe fr. Petre Belicov ca reprezentant al 
Misiunii Baptiste Americane în  România.  Într-o scurtă expunere, fr. P. Belicov a arătat D-lui Iuliu 
Maniu situaŃia baptiştilor accentuând că acordarea deplinei libertăŃi şi recunoaşterea cultului baptist din 
România ar avea răsunet în lumea democrată, în special în Statele Unite şi Anglia, unde baptiştii sunt în 
număr copleşitor, iar poporul baptist din aceste Ńări, prin reprezentanŃii lor, şi-au manifestat continuu 
nemulŃumirea faŃă de  tratamentul aplicat baptiştilor din România de toate guvernele din trecut.  Efectul 
recunoaşterii în opinia publică Americană şi Engleză ar fi cu atât mai mare acum, când ei ştiu că cultul 
baptist a fost desfiinŃat prin legea lui Antonescu iar proprietăŃile bisericilor baptiste confiscate.  D-l Iuliu 
Maniu a afirmat că cunoaşte bine pe baptişti şi că este gata să facă tot ce va fi posibil, cerând fr. P. 
Belicov să revină în acest scop, D-Sa trebuind să plece la o şedinŃă a Consiliului de Miniştri. 
 Fr. P. Belicov şi D-l Iuliu Petruşca au urcat apoi în locuinŃa D-lui Iuliu Maniu, unde în asistenŃa şi 
a altor persoane s-a discutat şi documentat D-lui Dr. V. Solomon situaŃia baptiştilor din România şi 
efectul favorabil ce ar produce pentru România din partea străinătăŃii recunoaşterea de cult a baptiştilor.  
Ca om politic, D-l Dr. V. Solomon şi-a dat seama că aceste considerente arătate de fr. P. Belicov, la care 
se asocia şi D-l Iuliu Petruşca, sunt de mare importanŃă pentru interesele Ńării.  La sfârşitul discuŃiunilor 
D-l Dr. V. Solomon a cerut să facem un scurt memoriu, la care să anexăm un proiect de lege de 
recunoaştere, aşa cum am dori să fie. 
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4/.  Sosirea la Bucureşti a fr. Dumitraşcu şi redactarea împreună cu fr. P. Belicov a memoriului 
către guvern. 

 
 Fr. P. Belicov a scris imediat fr. I. Socaciu, Preşedintele Uniunii cele discutate, invitându-l să 
vină la Bucureşti.  Scrisoarea a fost transmisă prin D-l Lucea, şeful registraturii de la S.A.R.T., care 
tocmai pleca la Timişoara. 
 Între timp a venit la Bucureşti fr. Marin Dumitraşcu, Secretarul General al Uniunii.  Fr. P. 
Belicov a pus la curent pe fr. Marin Dumitraşcu despre discuŃia avută cu D-l Iuliu Maniu şi intimii săi, 
rugându-l să întocmească proiectul de memoriu.  Fr. Dumitraşcu a fost în totul de acord cu demersurile 
făcute de fr. P. Belicov. 
 În câteva zile fr. M. Dumitraşcu şi fr. Belicov au căzut de acord ca acesta să fie făcut cât mai 
scurt, cu datele cele mai importante, incluzându-se în acestea şi proiectul de Decret-Lege pentru 
recunoaşterea cultului.  După discuŃiuni s-a ajuns la forma definitivă. (A se vedea Anexa 1). 
 

5/.  AudienŃa fr. Dumitraşcu, fr. P. Belicov şi fr. T. Dârlea la D-l Iuliu Maniu 
 
 La 15 septembrie, fr. P. Belicov a rugat pe prietenul său D-l Iuliu Petruşca să mijlocească o nouă 
întrevedere cu D-l Iuliu Maniu.  La ora 15 o comisie formată din fr. M. Dumitraşcu, fr. P. Belicov, fr. T. 
Dârlea s-a întrunit la fr. P. Belicov acasă, de unde au plecat la D-l Petruşca, cu care au mers la D-l Iuliu 
Maniu acasă.  După o scurtă aşteptare, comisia a fost introdusă de D-l Petruşca la D-l Iuliu Maniu, unde 
fr. M. Dumitraşcu a luat primul cuvântul, înmânând totodată memoriul întocmit.  În completare a luat 
cuvântul fr. P. Belicov, susŃinând avantajul politic ce ar avea pentru România recunoaşterea Baptiştilor şi 
apoi fr. T. Dârlea.  D-l Iuliu Maniu a promis că va discuta chestiunea Baptistă cu colegii săi şi va face ce-i 
stă în putinŃă. 
 Tot în ziua de 15 septembrie 1944, comisia compusă din fr. Dumitraşcu, fr. Belicov, fr. Dârlea a 
mers la D-l Titel Petrescu, Ministru de Stat, ca reprezentant al partidului Social Democrat, spre a cere 
sprijin în eventuala discuŃie ce s-ar purta la Consiliul de Miniştri.  AudienŃa a fost fixată pentru ziua de 18 
septembrie 1944. 
 

6/.  AudienŃa fr. M. Dumitraşcu la D-l LucreŃiu Pătrăşcanu, liderul partidului Comunist 
 
 La 19 sept. 1944 fr. M. Dumitraşcu a cerut audienŃă D-lui LucreŃiu Pătrăşcanu, Ministru de Stat, 
ca reprezentant al partidului Comunist, şi a fost primit în audienŃă la D-Sa acasă.  Fr. Dumitraşcu i-a 
expus situaŃia baptiştilor din România, înmânându-i o copie după memoriul depus la D-l Iuliu Maniu şi 
Statutul Cultului Baptist, solicitându-i sprijinul binevoitor pentru legiferarea drepturilor de cult. 
 

7/.  AudienŃa fr. Dumitraşcu, Belicov şi Dârlea la Ministrul Cultelor 
 
 La 20 sept. 1944, delegaŃia compusă din fr. M. Dumitraşcu, fr. P. Belicov, fr. T. Dârlea a fost în 
audienŃă la D-l General Ion BoiŃeanu, Ministrul Culturii NaŃionale şi al Cultelor, căruia i s-a înmânat de 
fr. M. Dumitraşcu copia memoriului depus D-lui Iuliu Maniu, arătând totodată situaŃia în care se găsea 
poporul Baptist din România.  Fr. P. Belicov a insistat asupra avantajului pentru România a recunoaşterii 
Cultului Baptist, documentând cu pasagii din Darea de Seamă a Dr. J. Rushbrooke asupra celui al VI-lea 
Congres Mondial Baptist din 1939 şi Darea de Seamă a Boardului din 1938 din care rezultă clar interesul 
ce-l poartă Baptiştii din U.S.A., Anglia şi din întreaga lume civilizată pentru coreligionarii lor din 
România, precum şi tăria lor. 
 

8/.  Solicitarea audienŃei la D-l Prim Ministru 
 
 La 21 sept. 1944, fr. Dumitraşcu şi Belicov au cerut audienŃă D-lui Prim Ministru General 
Stănescu şi D-lui Constantin Brătianu, Ministru de Stat, ca reprezentant al partidului NaŃional Liberal.  De 
asemenea s-a cerut audienŃă la D-l Dr. Nicolae Lupu. 
 

9/.  AudienŃa fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov la D-nii Constantin Brătianu, L. Pătrăşcanu şi Dr. N. 
Lupu 
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 La 22 sept. 1944, fr. M. Dumitraşcu şi P. Belicov au fost în audienŃă la D-nii: Constantin 
Brătianu, preşedintele Partidului Liberal; LucreŃiu Pătrăşcanu, liderul Partidului Comunist, Dr. Nicolae 
Lupu, vice-Preşedintele Partidului NaŃional łărănesc.  S-a cerut sprijinirea reglementării situaŃiei 
baptiştilor. 
 

10/.  AudienŃa fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov la Dr. Lupu şi General BoiŃeanu, Ministrul Cultelor 
 
 La 27 septembrie 1944, fr. Dumitraşcu şi fr. P. Belicov au avut din nou audienŃe la D-l Dr. 
Nicolae Lupu şi Ministrul Cultelor Generalul Ion BoiŃeanu, cerând urgentarea reglementării situaŃiei 
Baptiştilor din România, conform memoriului depus. 
 

11/.  AudienŃa fr. P. Belicov şi fr. C. Adorian la D-l Prim-Ministru, G-ral C. Sănătescu 
 
 La 29 sept. 1944 s-a telefonat de la preşedinŃie la domiciliul fr. P. Belicov aprobarea audienŃei 
pentru data de 30 sept.1944, ora 10a.m.  Fr. Marin Dumitraşcu, fiind plecat pentru scurt timp acasă la 
Făgăraş, fr. P. Belicov a solicitat fratelui Constantin Adorian, pe atunci Vice-Preşedintele Uniunii, să-l 
înlocuiască pe fr. M.Dumitraşcu. 
 La 30 sept. 1944, fr. P.Belicov şi C. Adorian au fost în audienŃă la D-l Prim-Ministru G-ral C. 
Sănătescu, căruia i s-a expus situaŃia Baptiştilor din România.  Fr. P. Belicov a expus Prim-Ministrului 
opinia favorabilă ce s-ar produce pentru România, în deosebi în U.S.A. şi Anglia, prin recunoaşterea 
Baptiştilor din România, documentând aceasta cu pasagii din „Sixth World Congress” de Dr. 
J.Rushbrooke şi The Foreign Mission Board Anual din 1938, care au fost prezentate D-lui Prim-Ministru.  
D-l Prim-Ministru, care cunoştea foarte bine limba engleză, a rămas impresionat de textele prezentate.  D-
Sa a afirmat că se va interesa de caz, că va discuta cazul cu colegii săi din cabinet şi va face totul cu 
putinŃă pentru a satisface.  În timpul discuŃiilor D-Sa a afirmat că şi D-l Dr. N. Lupu i-a vorbit favorabil 
privitor la cauza baptiştilor. 
 
 
 

12/.  Partidul NaŃional-łărănesc consideră revendicările Baptiste ca necesare a fi rezolvate în 
interes superior de stat 

 
 Între timp fr. P. Belicov a stat de vorbă cu D-l Iuliu Petruşca, intimul D-lui Iuliu Maniu, pe care  
l-a rugat să roage din nou pe D-l Iuliu Maniu să mai depună o vorbă spre urgentare.  D-sa a spus că 
chestiunea a fost discutată şi părerea lor a fost că cazul Baptiştilor a fost găsit ca necesar a fi rezolvat 
favorabil în „interes superior de stat”; că D-l Maniu a înmânat memoriul personal D-lui Prim-Ministru 
Sănătescu, arătând părerea sa favorabilă. 
 Într-o nouă vizită ce fr. M. Dumitraşcu şi fr. P. Belicov au făcut-o la locuinŃa D-lui I. Maniu prin 
mijlocirea D-lui Iuliu Petruşca, s-a comunicat din partea D-lui Iuliu Maniu, prin D-l Iuliu Petruşca, să 
meargă la D-l Director General al ÎnvăŃământului particular din Ministerul EducaŃiei D-l Caliani şi să 
comunice D-Sale că D-l Iuliu Maniu îl roagă să discute situaŃia Baptiştilor cu D-l Ministru BoiŃeanu 
comunicându-i din partea D-lui Iuliu Maniu că D-Sa consideră rezolvarea cauzei Baptiştilor ca necesară 
în „interes superior de Stat”. 
 Câteva zile mai târziu fr. P. Belicov a fost îndrumat de D-l Iuliu Petruşca la D-l Ion Ghilezan un 
alt intim al D-lui Iuliu Maniu, persoană intimă şi cu D-l General BoiŃeanu, Ministrul EducaŃiei NaŃionale 
şi al Cultelor. 
 

13/.  Convorbirea fr. P. Belicov cu D-l Ion Ghilezan, 
 
 La 2 octombrie 1944, fr. P. Belicov a luat contact cu D-l Ion Ghilezan, devenit apoi subsecretar 
de Stat la Ministerul de FinanŃe, căruia i-a expus situaŃia Baptiştilor din România accentuând în special 
câştigul pentru România în opinia mondială ce ar aduce rezolvarea imediată a situaŃiei Baptiştilor.  
ConversaŃia a fost sprijinită de documentări din sus-citatele Dări de Seamă ale AlianŃei şi Boardului.  Atât 
D-l I. Ghilezan cât şi D-l Măldărescu, devenit apoi Secretar General la Ministerul Lucrărilor Publice şi 
ComunicaŃiilor, care a asistat la discuŃie şi a cerut felurite informaŃii, au afirmat că îşi dau perfect de bine 
seama de importanŃa rezolvării cauzei Baptiste în împrejurările în care se află România.  D-l Ghilezan a 
cerut fr. Belicov să urmărească memoriul depus şi în momentul când formalităŃile obişnuite rezolvării vor 
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fi gata, necesitând numai aprobarea D-lui Ministru BoiŃeanu, să vină la D-Sa pentru a merge împreună la 
Ministru.   
 

14/.  DiscuŃiile avute de fr. P. Belicov cu reprezentanŃii Ministerului cultelor şi acceptarea 
punctelor de principiu ale legii 

 
 În consecinŃă, la 3 octombrie 1944, fr. P. Belicov s-a dus la Ministrul Cultelor, fr. M. Dumitraşcu 
nefiind în Bucureşti, unde a discutat în calitatea sa proiectul de lege cuprins în memoriu cu D-l CruŃescu, 
Directorul Contenciosului Cultelor; D-l Petrescu Toma, Directorul Cultelor Minoritare şi D-l Tilea, 
Inspectorul Cultelor Minoritare, care deŃineau lucrarea pentru referat.  ConferinŃa a durat mai bine de o 
oră.  În acest timp s-a arătat importanŃa pentru România a rezolvării neîntârziate a cauzei Baptiste.  
Primele două persoane din comisia de mai sus au arătat înŃelegere, probabil de astă dată dorind să repare 
greşeala din trecut, cu ocazia confiscării proprietăŃii Boardului, când ambele au avut o atitudine foarte 
ostilă şi batjocoritoare, cu toate că au ştiut calitatea fr. Belicov de reprezentant al Boardului.  În această 
discuŃie nu s-a admis egalitatea cultului Baptist cu cultele istorice.  După dezbatere s-a ajuns la forma 
definitivă de principiu a proiectului de Decret-Lege. 
 

15/.  Redactarea legii de către D-nii CruŃescu şi fr. P. Belicov 
 

 Fr. P. Belicov a fost invitat în particular de D-l CruŃescu, Directorul Contenciosului să vină după 
masă pentru a lucra liniştiŃi la redactarea Decretului-Lege.  În aceeaşi după-masă, D-l Director CruŃescu şi 
fr. P. Belicov au redactat Decretul-Lege al cărui manuscris este alăturat (Anexa 2).  Fr. Belicov a cerut 
permisiunea să consulte reprezentanŃii Uniunii înainte de a da agrementul. 
 

16/.  Acceptarea conceptului de Decret-Lege de fr. M. Dumitraşcu 
 
 La 5 octombrie 1944, fr. M. Dumitraşcu s-a înapoiat la Bucureşti, iar fr. P. Belicov i-a arătat 
conceptul de Decret-Lege, scris la maşină, la care fr. M. Dumitraşcu a avut de făcut mici modificări.  
(Vezi Anexa 3). 
 La 6 octombrie 1944, fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov s-au prezentat la D-l CruŃescu, directorul 
Contenciosului Cultelor şi au insistat asupra admiterii modificărilor introduse în Decretul-Lege de fr. 
Dumitraşcu, aşa cum se pot vedea în anexa 3. 
 

AudienŃa fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov la Secretarul General 
  
 La 9 octombrie 1944, fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov s-au prezentat în audienŃă la Secretarul 
General al Ministerului Cultelor, D-l Popescu – Prahova, unde s-a insistat pentru egalitate în drepturi cu 
cultele istorice prevăzute la art. 21 din legea Cultelor din 1928.  După discuŃiuni, D-Sa a promis să mai 
studieze cazul şi să consulte pe D-l Ministru, invitând pe fraŃii Dumitraşcu şi Belicov să revină peste 
câteva zile. 
 

17/.  AudienŃa fr. Belicov şi Dumitraşcu la Ministerul de Externe, D-l Niculescu – Buzeşti 
 

 La 10 octombrie, fr. Belicov şi fr. Dumitraşcu au fost în audienŃă la D-l Ministru de Externe, 
Niculescu – Buzeşti, unde s-a expus problema Baptistă sub toate aspectele ei. 
 FraŃii au arătat că actualul guvern pare a fi dispus să acorde recunoaşterea de cult a Baptiştilor, 
dar în condiŃiunile art. 22 din legea cultelor, adică să recunoască pe Baptişti ca şi cult nou, ceea ce pune 
cultul Baptist în situaŃie de inferioritate faŃă de cultele istorice; că o astfel de recunoaştere ar fi un prilej de 
neplăceri pentru viitor.  S-a insistat pentru recunoaşterea cu aceleaşi drepturi şi obligaŃiuni ca şi cultele 
istorice.  Fr. P. Belicov a documentat cu Darea de Seamă a AlianŃei Mondiale şi Darea de Seamă a 
Boardului, avantajele politice care ar decurge pentru România din recunoaşterea cultului Baptist, 
înmânând un exemplar cu extrase mai importante din Dările de Seamă de mai sus din care rezultă clar 
crezul baptist şi năzuinŃele AlianŃei şi Boardului pentru fraŃii Baptişti din România (Vezi Anexa 4).  D-l 
Ministru Niculescu – Buzeşti a promis că va studia problema şi va da tot concursul. 
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18/.  Redactarea expunerii de motive a legii de către D-nii CruŃescu şi fr. Belicov 
 
 După audienŃă, fr. P. Belicov s-a dus la Ministerul Cultelor unde fusese invitat de D-l CruŃescu, 
Directorul Contenciosului Cultelor, pentru a lucra împreună la expunerea de motive a Decretului-Lege 
pentru recunoaşterea Cultului Baptist.  Lucrarea a durat aproape 2 ore şi pe la ora 20:30, în aceeaşi zi, fr. 
Dumitraşcu şi fr. Belicov s-au întâlnit în cabinetul fr. Belicov, la Soc. de Telefoane, unde fr. Dumitraşcu a 
citit Expunerea de motive şi a dictat modificările făcute cu creionul în manuscrisul fr. Belicov.  
Autenticitatea manuscrisului se poate dovedi, deoarece are câteva rectificări făcute chiar de D-l CruŃescu, 
Directorul Contenciosului Cultelor (Vezi anexa 5). 
 Fr. Dumitraşcu a arătat dorinŃa sa de a arăta textul şi D-lui avocat Meşter, pe care îl cunoştea şi cu 
care s-a întâlnit şi l-a informat despre demersurile noastre.  Fr. Belicov a dat manuscrisul fr. Dumitraşcu 
cu rugămintea de a-şi da acordul cel mai târziu a doua zi dimineaŃa, întrucât trebuia să dea acordul D-lui 
CruŃescu.  Acordul s-a dat la timpul fixat de fr. Belicov. 
 łinem să afirmăm şi mărturisim înaintea lui Dumnezeu că gestul de intimitate arătat de D-l 
CruŃescu nu s-a datorat vreunei recompense băneşti, oferite sau promise, ci ca persoană care cunoştea 
tăria baptiştilor din afară, mai ales în America şi Anglia, a vrut să fie de folos Ńării, Ńinând seama că 
înfăptuirea guvernului român va ajunge în afară după cum i s-a promis şi de fr. Belicov, servind prin 
aceasta la formarea unui curent favorabil României în opinia publică Americană, de a cărui sprijin 
România avea de astă dată nevoie mai mult ca oricând.  Înseşi cererile sale ulterioare făcute fr. Belicov de 
a-i arăta ziare Americane sau Engleze în care s-a scris despre recunoaşterea Baptiştilor în România, 
dovedesc aceasta.  Apoi, dând sprijinul său a căutat să repare greşelile sale şi atitudinea sa din trecut atât 
faŃă de Uniune cât şi faŃă de fr. Belicov, ca reprezentant al Boardului, în special sub regimul lui 
Antonescu. 
 

19/.  Sosirea la Bucureşti a fr. Socaciu 
 
 La 14 octombrie 1944 a venit la Bucureşti fr. I. Socaciu, care a fost informat de fr. Dumitraşcu şi 
fr. Belicov de cele făcute până la această dată. 
 

20/.  AudienŃa la Secretarul General al Ministerului Cultelor 
 
 La 16 octombrie 1944, fr. I. Socaciu, Dumitraşcu şi Belicov au fost în audienŃă la D-l Popescu – 
Prahova, Secretarul General al Ministerului Cultelor, unde s-a insistat ca în Decretul-Lege să se adauge 
neapărat egalitatea cu celelalte culte istorice.  D-l Secretar General a rugat comisia de fraŃi să revină peste 
câteva zile, dând oarecari speranŃe în această privinŃă.  Apoi s-a mers la D-l CruŃescu, directorul 
Contenciosului Cultelor, unde s-a insistat asupra egalităŃii cu cultele istorice, sugerându-i-se şi formula de 
adăugat la legea deja întocmită. 
 

21/.  Întrevederea cu D-l Franck Stevens, de la New-York Broadcasting Co. şi fondator al 
Y.M.C.A. în România 

 
 La 17 oct. 1944, fr. Socaciu, fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov au avut întrevedere cu D-l Franck 
Stevens de la New-York Broadcasting Co., căruia i s-a cerut concursul binevoitor pe care D-Sa l-a promis 
cu toată amabilitatea şi bunăvoinŃa cu care este înzestrat.  D-l Franck Stevens a arătat că este membru al 
LegaŃiei de Ankara şi a venit în România spre a se informa.  I s-a spus D-lui Stevens că momentul când 
intervenŃia D-Sale va fi necesară i se va comunica din timp. 
 

22/.  Întrevederea fr. Belicov cu D-l Franck Stevens 
 
 Fr. Belicov a mai avut o întrevedere cu D-l Stevens în legătură cu anumite informaŃii cerute de D-
Sa în legătură cu proprietatea Boardului, când s-a făcut o vizită la clădirile din Berzei, unde D-Sa avea 
depozitat mobilierul.  Cu această ocazie fr. Belicov i-a repetat rugămintea de a sprijini intervenŃiile 
noastre printr-o audienŃă pe care să o facem împreună la momentul cel mai potrivit, de care D-Sa va fi 
încunoştiinŃat la timp. 
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23/.  Altă audienŃă a fr. Socaciu, Dumitraşcu, Belicov, la Secretarul General al Ministerului 
Cultelor 

 
 La 18 oct. 1944, fr. Socaciu, Dumitraşcu şi Belicov au fost din nou în audienŃă la D-l Popescu – 
Prahova, Secretarul General al Cultelor.  D-l Secretar General a căutat să demonstreze că Decretul-Lege 
de recunoaşterea Cultului Baptist, aşa cum este întocmit, adică fără egalitatea cu celelalte culte istorice, 
satisface pe deplin nevoile baptiştilor şi că se teme că pretenŃiunea reprezentanŃilor Cultului Baptist, în ce 
priveşte egalitatea cu cultele istorice să nu îngreuneze mult sau să facă mare opoziŃie din partea 
guvernului.  Comisia de fraŃi de mai sus a menŃinut totuşi pretenŃia, rugând pe D-l Secretar General să 
completeze Decretul-Lege. 
 
 
 
 

24/.  DiscuŃia telefonică a fr. P. Belicov cu Secretarul General al Ministerului Cultelor 
 
 La 20 oct. 1944, fr. P. Belicov a avut o convorbire telefonică cu D-l Popescu – Prahova, Secretar 
General al Ministerului Cultelor, în care D-l Popescu – Prahova a comunicat că Ministerul Cultelor nu 
este de acord să acorde baptiştilor egalitatea cu celelalte culte istorice, ci recunoaşterea ca şi cult aşa cum 
era în Decretul-Lege.  Fr. Belicov a atras atenŃia D-lui Secretar General că problema trebuie rezolvată aşa 
cum s-a cerut şi neîntârziat, argumentând că nu mai poate întârzia raportul său către The Foreign Mission 
Board cu privire la situaŃia baptiştilor din România şi nici nu mai poate amâna pe ziariştii americani din 
Bucureşti care se interesează de situaŃia Baptiştilor. 
 

25/.  Întrunirea Comitetului łăresc al Uniunii la Bucureşti 
 

 La 21 oct. 1944 s-a întrunit în Bucureşti o parte din membrii Comitetului Uniunii cu care s-a 
examinat situaŃia.  O delegaŃie în frunte cu fr. Ioan Dan, a vizitat pe D-l Dr. V. Solomon, Secretarul 
Partidului NaŃional łărănesc cerându-i sprijin în cauza baptistă.  Cu această ocazie D-l Dr. V. Solomon a 
menŃionat fr. Dan conversaŃia avută cu fr. Belicov cu D-Sa la D-l Iuliu Maniu acasă. 
 

26/.  Decretul-Lege trimis de Ministerul cultelor la Consiliul Legislativ 
 
 La 23 oct. 1944 Decretul-Lege pentru reglementarea drepturilor Cultului Creştin Baptist din 
România a fost trimis la Consiliul Legislativ în forma şi textul în care se vede în anexa 3, deci fără 
adăugirea egalităŃii baptiştilor cu celelalte culte istorice din România. 
 Întrucât dezideratul cerut de comisia de fraŃi, I. Socaciu, M. Dumitraşcu şi P. Belicov, adică 
asimilarea în drepturi şi obligaŃiuni cu celelalte culte istorice nu a fost introdusă în legea trimisă la 
Consiliul Legislativ, ceea ce denota că Ministerul Cultelor înŃelegea să recunoască prin lege Cultul 
Creştin Baptist din România, dar fără a-l pune pe picior de egalitate cu Ortodocşii, Catolicii, Evreii, 
Mahomedanii, Luteranii etc., unii din aceştia mai puŃini la număr ca baptiştii, s-a hotărât să se insiste pe 
orice cale la introducerea în lege şi a acestei egalităŃi cu cultele istorice. 
 

27/.  AudienŃa fr. P. Belicov şi D-lui Franck Stevens la Ministrul Cultelor, General I. BoiŃeanu 
 

 
 S-a socotit că aci era momentul să fie folosit şi D-l Franck Stevens.  Fr. P. Belicov s-a prezentat 
Colonelului Eugen Popescu, Directorul de Cabinet al Ministrului EducaŃiei NaŃionale şi al Cultelor, 
cerând audienŃă pentru D-l Franck Stevens, pe care l-a intitulat membru al LegaŃiei Americane din 
Ankara, care va veni cu fr. P. Belicov spre a se informa de situaŃia Baptiştilor din România.  AudienŃa a 
fost fixată pentru 25 oct. 1944 ora 18. 
 În ziua de 25 oct. 1944, dimineaŃa, fr. Socaciu, Dumitraşcu şi Belicov s-au întrunit în biroul fr. 
Belicov de la Soc. Telefoane unde s-a discutat formula pe care fr. Belicov şi D-l Stevens să susŃină, în 
audienŃa fixată la Ministru, să fie introdusă în legea acceptată de Minister şi înaintată Consiliului 
Legislativ.  S-a ajuns la una din formulele din Anexa 6. 
 Întâlnirea între D-l Franck Stevens şi Fr. Belicov a avut loc la Soc. de Telefoane de unde s-a 
plecat la Minister.  În holul Ministerului D-l Stevens şi-a exprimat părerea că fr. P. Belicov să expună 
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Ministerului dezideratul din anexa 6 cu toată documentarea, iar D-Sa va completa şi întări expunerea 
acolo unde va găsi că este necesar.  La intrare în sala de aşteptare colonelul Eugen Popescu, directorul de 
cabinet a fost plăcut surprins de persoana D-lui Stevens pe care îl cunoştea bine, ceea ce l-a făcut să facă 
o glumă fr. Belicov spunând „Acesta este membrul LegaŃiei Americane din Ankara?  Îl cunosc de mult!  
Mi-a fost profesor la Academia NaŃională de EducaŃie Fizică”.  În câteva minute D-l Franck Stevens şi fr. 
Belicov au fost introduşi în cabinetul Ministrului unde după prezentările de rigoare, D-l Ministru 
BoiŃeanu s-a exprimat: „Am aprobat legea de recunoaştere a Baptiştilor şi acum este la Consiliul 
Legislativ”.  A urmat expunerea fr. Belicov care a arătat că: 

a) S-a cerut introducerea egalităŃii de drepturi şi obligaŃiuni cu celelalte culte istorice care nu 
este încă introdusă în legea aprobată de D-Sa. 

b) Câştigul politic şi simpatia opiniei baptiste americane şi engleze îndeosebi, pe care România 
ar realiza-o prin acordarea unor depline drepturi Baptiştilor, fără a fi pusă însă în inferioritate 
faŃă de celelalte culte istorice, ar fi imens şi acestea rezultă din însăşi Darea de Seamă a Dr. J. 
Rushbrooke „Sixth World Congress” din 1939 şi Darea de Seamă a Boardului din 1938, 
arătându-i-se textele principale din acestea şi înmânându-i-se textele traduse în româneşte. 

Apoi, pentru a se arăta tăria Boardului în Statele Unite i s-a prezentat de fr. Belicov lista 
instituŃiilor acestuia din Darea de Seamă, care a fost surprinzătoare pentru D-l Ministru. 
c) Că pentru D-Sa personal ca Ministru, acordarea de depline drepturi Baptiştilor, aşa cum se 

cere, va fi un câştig moral pe care D-Sa nu-l poate aprecia. 
Ministrul BoiŃeanu a ripostat că nu poate acorda egalitate cu cultele istorice, deoarece aceasta 
ar însemna cheltuielile cultului Baptist să fie preluate în bugetul statului. 
Răspunsul prompt al fr. Belicov a limpezit greşita susŃinere a Ministrului, probabil greşit 
informat de subalterni, arătându-i-se că în decretul-lege este prevăzut deja în art. 5 că cultul 
Baptist nu acceptă nici un sprijin financiar de la Stat. 

 În cursul convorbirii D-l Franck Stevens a intervenit foarte binevoitor de câteva ori în afirmare şi 
susŃinere şi a culminat prin a spune: „D-le Ministru, în America dacă vrei să faci ceva, trebuie să întrebi 
pe Evrei şi pe Baptişti”.  Apoi i-a spus că făcând acest gest, numele său va deveni cunoscut în toată 
America. 
 După această conversaŃie, D-l Ministru BoiŃeanu a cerut fr. Belicov să-i dea scris pe hârtie cum 
am dori să fie adăugirea în lege şi D-Sa va discuta cu Secretarul General al Cultelor şi la 27 oct. 1944 cu 
D-l Ministru de Externe Niculescu – Buzeşti spre a-i cunoaşte părerea. 
 Este locul să arătăm că D-l Franck Stevens a arătat multă bunăvoinŃă şi înŃelegere deplină a 
dreptelor noastre năzuinŃe, atât în intervenŃia de mai sus cât şi ulterior, deoarece la orice moment a fost 
gata să se consulte şi să dea un sfat fr. Belicov, în orice problemă ce se punea în legătură cu cultul Baptist, 
atunci când fr. Belicov a crezut necesar.  În special între fr. Belicov şi D-l Stevens a fost o continuă şi 
armonioasă colaborare, D-l Stevens reprezentând Y.M.C.A. al cărei fondator în România este şi D-l P. 
Belicov reprezentând Boardul.  Se cuvin D-lui Franck Stevens călduroase şi deosebite cuvinte de 
mulŃumire pentru sprijinul moral dat. 
 

28/.  AudienŃa fr. Belicov la Ministrul de Externe 
 
 Spre a preveni conversaŃia ce va avea loc între D-l Ministru BoiŃeanu şi D-l Niculescu – Buzeşti, 
Ministrul de Externe, comisia de fraŃi de mai sus a găsit cu cale ca fr. Belicov să meargă la D-l Niculescu 
– Buzeşti, dacă se poate cu D-l Franck Stevens, spre a-l documenta asupra necesităŃii nu numai a 
recunoaşterii cultului Baptist, dar şi acordarea egalităŃii cu cultele istorice din România, aşa cum s-a cerut. 
 În ziua de 26 oct. 1944, fr. Belicov a mers la D-l Stevens rugându-l, dacă îi este cu putinŃă să 
meargă împreună şi la D-l Ministru de Externe Niculescu – Buzeşti, unde va solicita urgenta audienŃă 
pentru ziua de 27 oct. 1944.  D-l Franck Stevens a arătat multă bunăvoinŃă şi gata să servească spunând că 
în cazul când în ziua de 27 oct. nu va putea fi la audienŃă, D-Sa va lăsa o scrisoare către Ministrul de 
Externe, din partea D-Sale.  AudienŃa a fost fixată pentru 27 oct. ora 17. 
 În ziua de 27 oct. 1944, fr. Belicov trecând pe la D-l Stevens, a găsit scrisoarea (Copie Anexa 7) 
adresată D-lui Niculescu – Buzeşti, prezentându-se personal D-lui Ministru. 
 Problema baptistă a fost dezbătută foarte atent de D-l Ministru Niculescu – Buzeşti, care în 
deosebi a căutat să se documenteze asupra motivelor pentru care Baptiştii din România cer egalitate cu 
celelalte culte istorice.  Fr. Belicov a argumentat şi documentat necesitatea arătând că: 

a) În comparaŃie cu unele culte istorice, baptiştii sunt mai mulŃi la număr. 
b) Principiul democrat al egalităŃii tuturor cetăŃenilor nu permite privilegierea unor anume culte. 
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c) Efectul politic favorabil României ce se va naşte între Baptiştii americani şi englezi şi în 
întreaga lume baptistă şi nebaptistă democrată din lume. 

 
29/.  ÎnŃelegerea deplină a Ministrului de Externe D-l Niculescu – Buzeşti 

 
 În urma conversaŃiilor avut cu D-l Ministru de Externe Niculescu – Buzeşti a declarat că s-a 
convins de dreptatea Baptiştilor şi că va telefona imediat D-lui Ministru al Cultelor G-ral Ion BoiŃeanu că 
este de acord să se introducă adăugirea cerută, adică: „asimilându-se în ce priveşte drepturile şi 
obligaŃiunile cu celelalte culte prevăzute la art.21 din legea pentru regimul general al Cultelor din 1928”. 
 Părerea fr. Belicov este că D-l Ministru Niculescu – Buzeşti a studiat în mod deosebit cauza 
Baptistă şi că sprijinul său în buna rezolvare a fost hotărâtor, D-Sa dându-şi seama mai mult decât alŃii ce 
ar însemna pentru łara Românească opinia baptistă şi presa baptistă din America şi Anglia.   Fr. Belicov 
i-a atras atenŃia şi documentat asupra numărului imens de ziare şi reviste care vor scrie despre cele făcute 
de guvernul român baptiştilor, ceea ce nu va aduce decât rezultate bune în opinia mondială.  Că D-l 
Niculescu – Buzeşti urmărea un rezultat politic din recunoaşterea baptiştilor, aceasta rezultă şi din 
documentele eliberate de fr. Belicov din ordinul D-lui Ministru Niculescu – Buzeşti (Anexele 8,9,10,11). 
 D-l Franck Stevens a afirmat fr. Belicov că D-Sa neputând sosi la timp în Bucureşti a vizitat după 
plecarea fr. Belicov pe D-l Niculescu – Buzeşti, care i-a confirmat că a admis punctul de vedere susŃinut 
de Baptişti. 
 

30/.  Convorbirea telefonică a fr. Belicov cu D-l CruŃescu, Directorul Contenciosului Ministerului 
Cultelor 

 
 La 28 oct. 1944, fr. Belicov a vorbit la telefon cu D-l CruŃescu, Directorul Contenciosului 
Cultelor, care i-a spus că are dispoziŃiuni de la Ministrul BoiŃeanu să adauge în lege paragraful: 
„asimilându-se în ce priveşte drepturile şi obligaŃiunile cu celelalte culte prevăzute la art. 21 din legea 
pentru regimul general al cultelor din 1928”.  D-l CruŃescu a fost de părere să urgentăm chestiunea la D-l 
Ministru pentru a nu se face intervenŃii laterale defavorabile. 
 

31/.  Solicitarea sprijinului D-lui Ion Ghilezan de către fr. Belicov 
 

 Tot la 28 oct. 1944, fr. Belicov a avut întrevedere cu D-l Ion Ghilezan, mai târziu subsecretar de 
stat, căruia i-a arătat stadiul legii de recunoaştere a cultului Baptist, rugându-l să vorbească cu D-l 
Ministru BoiŃeanu de care depindea totul şi care era bun prieten cu D-Sa.  D-l Ghilezan a spus că 
întâmplarea face să fie în acea zi invitat la masă la D-l Ministru pentru urgentare, asigurându-l că Partidul 
NaŃional łărănesc consideră libertatea baptiştilor ca „act necesar în interes superior de stat”. 
 

32/.  D-l Ion Ghilezan afirmă că D-l Ministru BoiŃeanu a trimis chiar la 28 oct. 1944 Decretul-
Lege la Palatul Regal 

 
 Luni 30 oct. 1944, fr. Belicov a vorbit la telefon cu D-l Ghilezan şi D-Sa i-a comunicat că chiar 
sâmbătă 28 oct. 1944 Decretul a fost trimis la Palat pentru semnare de M.S. Regele Mihai I. 
 Tot la 30 oct. 1944, D-l CruŃescu, Directorul Contenciosului Cultelor a telefonat fr. Belicov că 
Decretul-Lege a fost primit, semnat şi că D-Sa l-a trimis imediat la PreşedinŃie spre a fi trimis de acolo, 
după cum este uzul, la Monitorul Oficial spre publicare, atrăgând atenŃia fr. Belicov că este mai bine să se 
ducă şi să-l urmărească. 

33/.  Urmărirea la PreşedinŃie a Decretului-Lege 
 
 Ducându-se la PreşedinŃie, fr. Belicov a găsit într-adevăr la DirecŃia Decretelor, Decretul-Lege 
pentru reglementarea Cultului Baptist din România, semnat de M.S. Regele Mihai I.  Directorul 
Serviciului Decretelor D-l Petrovici a arătat toată bunăvoinŃa faŃă de fr. Belicov şi a admis ca publicarea 
să se facă imediat şi anume să se publice în Monitorul Oficial: la 31 oct. 1944 Decretul Lege pentru 
repunerea în drepturi a tuturor asoc. Religioase, „desfiinŃate de Antonescu şi la 1 nov. 1944 Decretul-
Lege pentru reglementarea Cultului Creştin Baptist din România”.  Aceasta s-a înfăptuit după cum se 
constată din alăturatul Monitor Oficial No.253 din 1 nov. 1944 (Anexa 12). 
 

x 
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x  x 
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 Astfel a decurs lupta pentru obŃinerea drepturilor de cult pentru baptiştii din România şi astfel s-a 
terminat o epocă din istoria acestui popor temător de Dumnezeu şi iubitor al adevărului lui Hristos.  
Glorie să fie Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, pentru că El nu a lăsat niciodată să piară acei ce se încred în 
El, ci i-a condus la victorie. 
 RecunoştinŃă deosebită se cuvine AlianŃei Mondiale Baptiste, în deosebi Fr. J. Rushbrooke care în 
Darea de Seamă a celui al VI-lea Congres Mondial Baptist din 1931 a înscris în mod atât de clar şi precis 
lupta unită a AlianŃei pe care o reprezintă şi a întregului popor baptist din lume pentru dobândirea 
recunoaşterii Cultului Baptist din România.  În tot ceea ce s-a înfăptuit, aceste mărturii scrise au fost 
documentele care au stârnit interesul şi atenŃia oamenilor politici menŃionaŃi mai sus, într-un timp când 
România avea nevoie de tot sprijinul opiniei mondiale. 
 Textele principale au fost traduse de fr. Belicov şi înaintate Miniştrilor cu care s-a luat contact. 
 RecunoştinŃă deosebită se cuvine consiliului Misiunii în Străinătate al ConvenŃiei Baptiste de 
Sud, care în Anuarul ConvenŃiei din 1938 a înscris şi arătat lumii întregi jalnica situaŃie a Baptiştilor din 
România, publicând raportul fr. Dr. Everett Gill, pe atunci reprezentant pentru Europa al ConvenŃiei.  
Considerăm ca o fericită inspiraŃie a Boardului şi a fratelui Roy Starner de a fi lăsat procura de 
reprezentare fr. P. Belicov, care bazat pe aceasta a putut să arunce în toate demersurile întreaga greutate, 
bine documentată, a Boardului, ceeace a făcut să se deschidă pretutindeni uşile cu mai multă uşurinŃă şi să 
fim trataŃi cu atenŃie. 
 
 MulŃumiri deosebite se cuvin întregii frăŃietăŃi baptiste din lume care şi-a arătat totdeauna 
solidaritatea sa în lupta dusă de fraŃii baptişti din România şi reprezentanŃii săi mondiali pentru libertatea 
şi recunoaşterea Cultului Baptist din România 
 
 
CAP. II. 
 
 

Scutirea de impozite pe clădiri a imobilelor ce aparŃin Cultului Creştin Baptist 
 
 Începând din anul 1938, unele organe fiscale au aplicat bisericilor baptiste şi locuinŃelor 
personalului bisericesc impozit pe venit.  Această impunere s-a aplicat chiar în anii 1943-1944, când 
bisericile şi proprietăŃile baptiste erau confiscate de Stat. 
 Fr. M. Dumitraşcu a solicitat fr. Belicov să facă demersurile necesare prin legăturile pe care le are 
spre a obŃine atât descărcarea debitelor cât şi, dacă va fi posibil, scutirea pe viitor, aşa cum au alte culte 
recunoscute. 
 S-a făcut de comun acord o cerere în acest sens (Anexa 13) pe care fr. Belicov a înmânat-o D-lui 
Ghilezan, Subsecretar de Stat la Ministerul de FinanŃe, cu care avea legături din timpul demersurilor 
pentru recunoaşterea Cultului.  D-l Ghilezan a promis că va face tot posibilul să înfăptuiască cerinŃa în 
care scop se va consulta cu subalternii de resort.  Între timp, fr. Belicov a discutat chestiunea şi cu D-l 
Grigorescu, Directorul ContribuŃiunilor Directe din Ministerul de FinanŃe, coleg de Universitate, de a 
cărui referat depindea de asemenea rezolvarea favorabilă.  După a doua audienŃă la D-l Ghilezan, D-Sa 
având referatul favorabil al D-lui Grigorescu, a dispus scăderea tuturor debitelor şi scutirea de impozit a 
tuturor bisericilor baptiste, conform alăturatei circulare trimise la toate AdministraŃiile Financiare (Anexa 
14). 
 
CAP. III. 
 

Demersurile pentru scutirea de timbru a actelor Uniunii ComunităŃilor Creştine Baptiste şi 
comunităŃilor ce o compun 

 
 La 24 Ianuarie 1945, fr. M. Dumitraşcu, Secretarul General al Uniunii a solicitat fr. Belicov să 
intervină pentru scutirea de timbru a actelor Uniunii şi ComunităŃilor, înmânându-i în acest scop cererea 
respectivă (Anexa 15). 
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 În rezolvarea favorabilă a acestei chestiuni fr. Belicov a făcut din nou uz de D-l Ion Ghilezan, 
subsecretar de Stat la FinanŃe şi D-l Director Grigorescu din Ministerul de FinanŃe, coleg al său de 
Universitate, rezolvându-se favorabil şi această cerere a Uniunii (Vezi anexa 16). 
 
 
 
CAP. IV. 
 

IntervenŃia pentru aprobarea Statutului 
 
 Congresul Baptist Ńinut în oct. 1945 la Arad a aprobat noul Statut al Cultului, pus de acord cu 
legea 553 pentru reglementarea Cultului. 
 În noiembrie 1945, statutul a fost depus la Minister de fr. Marin Dumitraşcu, Secretar General al 
Uniunii spre a fi aprobat prin Decizie Ministerială.  Aprobarea Statutului a fost sistematic amânată de 
către organele Ministerului Cultelor, cu promisiuni de aprobare dar nimic de fapt. 
 Fr. Marin Dumitraşcu a solicitat Fr. Belicov să-l însoŃească într-o audienŃă la Ministerul Cultelor, 
preotul C. Burducea. 
 În ziua de 9 februarie 1946, fr. Dumitraşcu, Secretar al Uniunii şi fr. Belicov, reprezentant al 
Boardului au fost primiŃi în audienŃă de Ministrul Burducea, căruia i s-a arătat nedumerirea pentru faptul 
că statutul nici până la acea dată nu a fost aprobat de Ministerul Cultelor.  S-a accentuat asupra impresiei 
proaste ce va face în afară dacă se vor cunoaşte aceste fapte ale Ministerului.  Spre a dovedi Ministerului 
interesul lumii din afară pentru baptiştii din România, fr. Belicov a făcut uz de scrisoarea D-rului J. 
Rushbrooke prin care i se semnalează că în secret sau pe faŃă se lucrează pentru răsturnarea drepturilor 
Baptiştilor.  Ministrul s-a arătat surprins spunând că a aprobat Statutul şi l-a dat DirecŃiei Contenciosului.  
Insistându-se să fie chemat şi Directorul Contenciosului spre a se vedea stadiul lucrării, surpriza a fost şi 
mai mare când, Directorul Contenciosului a spus Ministrului că statutul nu se găseşte la Contencios ci la 
Ministru în persoană.  Ministrul Burducea a fost pus într-o postură cu totul neplăcută.  Reaua sa credinŃă 
era vădită.  A rugat pe fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov să revină luni 11 februarie 1946 până când speră că va 
găsi statutul. 
 La data fixată fr. Dumitraşcu şi fr. Belicov s-au prezentat din nou Ministrului Burducea.  De 
această dată Ministrul găsise statutul şi-l avea pe birou.  Imediat a dat dispoziŃie ca contenciosul să 
convoace consiliul de inspectori şi împreună să discute statutul.  Aceasta a necesitat noi discuŃii în zilele 
de 19 şi 21 februarie 1946 cu consiliul de inspectori la care au luat parte fraŃii Dumitraşcu, P. Belicov, 
Garoiu Viorel, T. Dârlea, avocat Drăgan Romulus. 
 Cu foarte mici concesiuni din partea comisiei Baptiste s-a ajuns la definitivarea textului Statutului 
în ziua de 20 februarie 1946.  Între timp Ministrul Burducea a demisionat şi a venit ca Ministru ad interim 
D-l Ralea, iar secretar General preotul Ioan Vasca.  Fr. Dumitraşcu şi Garoiu Viorel au trebuit să mai 
stăruie în urmă pentru semnarea deciziei şi publicarea Statutului.  Statutul a fost publicat în Monitorul 
Oficial nr.68 din martie 1946 (Anexa 17). 
 
 
CAP. V. 
 

IntervenŃia pentru jurământul Preşedintelui Ion Dan 
 
 În ziua de 15 martie 1946, fr. P. Belicov, reprezentantul Boardului a fost în audienŃă la preotul 
Dr. Ion Vasca, Secretarul General la Ministerul Cultelor, solicitată prin fr. M. Dumitraşcu, spre a-i 
mulŃumi în numele Boardului pentru înŃelegerea ce a arătat în perfectarea statutului Cultului Baptist.  Dr. 
Ion Vasca s-a arătat foarte curtenitor şi atent spunând fr. Belicov să scrie celor pe care îi reprezintă că în 
D-Sa Baptiştii vor găsi întotdeauna cea mai largă înŃelegere şi sprijin, deoarece a studiat în Anglia şi are 
altfel de vederi în materie de libertate religioasă decât cei ce au fost înaintea sa. 
 Atunci fr. Belicov a rugat să urgenteze îndeplinirea formelor pentru jurământul fr. Ioan Dan, 
Preşedintele Uniunii, deoarece şi aceasta se întârzie mereu.  Dr. Ion Vasca a promis că se va îngriji 
personal să se intervină la PreşedinŃie pentru aprobare şi că aceasta se va realiza neîntârziat.  Fr. M. 
Dumitraşcu a urmărit de asemenea de aproape aceasta şi cu ajutorul Domnului, la data de 16 aprilie 1946, 
fr. Ion Dan, Preşedintele Uniunii Baptiste a depus jurământul de credinŃă în faŃa Ministrului Ralea.  După 
oficierea formelor de jurământ, a luat cuvântul Ministrul Ralea. 
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 Fr. Dan Ion, Preşedintele Uniunii a rostit o cuvântare şi apoi fr. P. Belicov (Vezi textele în anexa 
18).  Pentru prima oară în łara Românească s-a realizat ca un preşedinte baptist să fie întărit în funcŃia în 
care a fost ales de poporul baptist, printr-un Decret – Regal al M.Sale Regele Mihai I, aşa cum se face cu 
capii tuturor celorlalte culte istorice, din această Ńară. 
 

x 

 S-au arătat mai sus numai punctele principale realizate printr-o strânsă cooperare între 
reprezentantul permanent al Uniunii ComunităŃilor Creştine Baptiste din România, fr. Marin Dumitraşcu, 
care a deŃinut şi deŃine funcŃia de Secretar General, şi reprezentantul Boardului, fr. P. Belicov. 
 Cele înfăptuite dovedesc odată mai mult că atunci când frăŃietatea noastră de pretutindeni este 
solidară, prin eforturi unite, poate realiza multe lucruri bune care să uşureze viaŃa celor care trăiesc în 
credinŃa lui Hristos. 
 Acest document a fost redactat de fr. M. Dumitraşcu, Secretar General al Uniunii ComunităŃilor 
Creştine Baptiste din România şi fr. Petre Belicov, reprezentant al The Foreign Mission Board of the 
Southern Baptist Convention din Statele Unite ale Americii, spre a rămâne ca mărturie sinceră şi 
adevărată, pentru prezent şi viitor, a înfăptuirilor realizate prin efort comun, prin credinŃă în Hristos şi 
pentru Hristos. 
  „Până aici ne-a ajutat Domnul”. 
 
P.S. 
 Am fost de acord şi alături de toate acŃiunile făcute pentru realizarea celor menŃionate în cele 19 
pagini de mai sus, inclusiv audienŃa specială la D-l Prim Ministru Dr. P. Groza în ziua de 15 aprilie 1946. 
 

 Ioan Dan 
 
Preşedintele Uniunii ComunităŃilor 
Creştine Baptiste din România 

 
Acest document este redactat după mărturisirile noastre şi cele descrise corespund adevărului. 

 
 Marin Dumitraşcu     Petre Belicov 
 
Secretar General al Uniunii    Reprezentant pentru România 
ComunităŃilor Creştine Baptiste     al 
Din România      The Foreign Mission Board 
       of the Southern Baptist 
       Convention din U.S.A. 
 
 Bucureşti, 11 mai 1946381 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
381 M. Dumitraşcu, P. Belicov, Un act istoric, manuscris, Bucureşti, 1946 (copie xerox, proprietate personală). 
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ANEXA  
Departamentul Cultelor 

 
 

CONSILIUL DE MINIŞTRI 
al 

REPUBLICII POPULARE ROMÂNE 
 

HOTĂRÂREA Nr.286/din 5 martie 1958 
Pentru organizarea şi funcŃionarea Departamentului Cultelor 

 
 Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte: 
 

1. – Departamentul Cultelor de pe lângă Consiliul de Miniştri al Republicii Populare 
Române este organul central al AdministraŃiei de Stat prin care Statul îndeplineşte 
atribuŃiile sale cu privire la garantarea libertăŃii exercitării cultelor religioase. 

2. – În acest scop Departamentul Cultelor: 
- exercită drepturile Statului prevăzute în legea pentru regimul general al Cultelor sau în alte 
dispoziŃiuni legale; 
- supraveghează şi controlează toate cultele religioase, unităŃile şi organizaŃiile de orice fel, 
asociaŃiile, aşezămintele şi fundaŃiile cu scop religios şi casele de pensii şi ajutoare ale 
cultelor; 
- supraveghează şi controlează învăŃământul de orice grad pentru pregătirea personalului 
cultelor; 
- aprobă înfiinŃarea de unităŃi, organizaŃii şi posturi de personal de orice fel, transferările de 
posturi şi de personal din cadrul cultelor; 
- recunoaşte şi retrage recunoaşterea personalului bugetar şi nebugetar din serviciul cultelor; 
- recunoaşte forurile conducătoare ale cultelor şi ale subunităŃilor lor alese în conformitate cu 
statutele respective; 
- supraveghează şi controlează patrimoniul artistic religios, precum şi conservarea bunurilor 
religioase reprezentând o valoare artistică şi istorică; 
- supraveghează şi controlează bunurile şi fondurile de orice natură şi de orice provenienŃă 
ale cultelor; 
- aprobă bugetele cultelor şi supraveghează executarea lor; 
- execută lucrări privitoare la relaŃiile dintre cultele din Ńară şi cele din străinătate; 
- culege orice fel de date şi informaŃii de ordin organizatoric, administrativ şi economic 
privind cultele; 
- asigură legătura între culte şi organele centrale şi locale ale statului; 
- supraveghează şi controlează aplicarea statutelor şi a regulamentelor cultelor; 
- întocmeşte evidenŃe generale, statistici şi documentări cu privire la culte; 
- dă aviz cu privire la propunerile pentru elaborarea de proiecte de legi, decrete, cu privire la 
proiectele de hotărâri şi dispoziŃii cum şi cu privire la orice alte măsuri în legătură cu 
activitatea cultelor; 
- execută orice alte lucrări în legătură cu cultele. 
3. – Departamentul cultelor informează şi face propuneri Consiliului de Miniştri în legătură 

cu problemele de culte. 
4. – Toate cererile cultelor către organele centrale ale statului se adresează numai prin 

intermediul Departamentului Cultelor. 
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5. – Departamentul Cultelor este condus de un secretar general, ajutat de un director 
general. 

6. – Pe lângă secretarul general la Departamentului Cultelor funcŃionează un colegiu ca 
organ consultativ. 

7. – AtribuŃiile Departamentului Cultelor se aduc la îndeplinire prin: 
- DirecŃia Secretariatului, Planificării, InvestiŃiilor şi Administrativă; 
- DirecŃia ÎmputerniciŃilor; 
- DirecŃia Studii, Documentare şi PublicaŃii; 
- DirecŃia Plan Financiar, EvidenŃă Contabilă şi Contabilitate; 
- Corpul de control de pe lângă Cabinetul Secretarului General; 
- Oficiul Juridic. 
8. – Organizarea şi normele de funcŃionare ale aparatului Departamentului Cultelor se 

stabilesc de Secretarul General. 
9. – Corpul ÎmputerniciŃilor este organizat şi funcŃionează în conformitate cu prevederile 

H.C.M. nr. 2.167 din 19 octombrie 1956. 
10. – AtribuŃiile fostului Minister al Cultelor prevăzute în legi, hotărâri şi orice alte 

dispoziŃiuni legale, precum şi cele prevăzute în statutele şi regulamentele cultelor, revin 
Departamentului Cultelor. 

 
PREŞEDINTELE  

             CONSILIULUI DE MINIŞTRI 
 
Chivu Stoica 

 
Bucureşti, 5 martie, 1958 
Nr.286 
BA 
 
 

DECRETUL Nr. 334/1970, privind organizarea Departamentului,382  
devenit Legea nr. 40/1970. 

Publicat în buletinul Oficial nr. 103 din 15 august 1970. 
 

CAPITOLUL I 
DispoziŃii generale 

 
Art.1. –  Departamentul Cultelor, organ central al administraŃiei de stat, înfăptuieşte politica 
statului cu privire la organizarea şi activitatea cultelor. 
Art.2. – Departamentul Cultelor exercită drepturile statului de supraveghere şi control asupra 
cultelor recunoscute conform legii. 
Art.3. – Departamentul Cultelor colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale şi cu 
organele locale în scopul îndeplinirii atribuŃiilor ce-i revin. 
Art.4. – Departamentul Cultelor asigură, în activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor şi a 
hotărârile Consiliului de Miniştri. 

CAPITOLUL II 
AtribuŃii 

 
Art.5. – Departamentul Cultelor are următoarele atribuŃii: 

a) supraveghează şi controlează întreaga activitate a cultelor, pentru ca aceasta să se 
desfăşoare în cadrul prevederilor legii; 

                                                 
382 ACNSAS, D 148/1, f.  73-78, 82-83. 
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b) întocmeşte, potrivit legii, rapoarte în vederea recunoaşterii cultelor şi a aprobării 
statutelor acestora; 

c) propune Consiliului de Miniştri înfiinŃarea eparhiilor, pe baza cererii organelor 
competente ale cultelor şi îşi dă acordul la delimitarea eparhiilor: 

d) autoriză, în condiŃiile legii, înfiinŃarea celorlalte organizaŃii şi părŃi componente ale 
cultelor recunoscute; 

e) aprobă regulamentele elaborate de culte potrivit statutelor lor; 
f) autoriză înfiinŃarea instituŃiilor monahale; 
g) face recomandări pe care le supune Consiliului de Miniştri, în legătură cu recunoaşterea 

de către Consiliul de Stat a şefilor cultelor, precum şi a conducătorilor de eparhii şi a 
celor asimilaŃi acestora; 

h) recunoaşte forurile de conducere, precum şi vicarii administrativi şi similarii acestora, 
consilierii, canonicii, protopopii şi pe oricare deŃinători de funcŃii de conducere în cadrul 
cultelor; 

i) acordă persoanelor ce urmează să intre în rândul personalului de cult autorizaŃia de a 
exercita funcŃii corespunzătoare; 

j) autoriză, în condiŃiile legii, înfiinŃarea şi funcŃionarea instituŃiilor de învăŃământ pentru 
pregătirea personalului de cult şi îşi dă acordul la numirea personalului didactic al acestor 
instituŃii; 

k) supraveghează şi controlează respectarea dispoziŃiilor legale cu privire la relaŃiile dintre 
culte. 

l) asigură respectarea dispoziŃiilor legale cu privire la relaŃiile externe ale cultelor; 
m) supraveghează  şi controlează respectarea  dispoziŃiilor legale privitoare la evidenŃa 

patrimoniului, veniturilor şi cheltuielilor cultelor; 
n) rezolvă, potrivit competenŃei sale, probleme de muncă şi salarii din cadrul cultelor, 

elaborează indicaŃii în scopul aplicării unitare a elementelor sistemului de salarizare şi 
controlează modul lor de aplicare; 

o) asigură, potrivit legii, întocmirea lucrărilor pentru aprovizionarea cu materiale a cultelor; 
p) stabileşte măsuri, potrivit legii, pentru supravegherea şi conservarea monumentelor şi 

obiectelor de valoare istorică sau artistică, a documentelor şi arhivelor din patrimoniul 
cultelor; 

r)   îşi dă acordul cu privire la acceptarea de către organizaŃiile de cult de ajutoare, donaŃii sau 
legate, precum şi la oferirea de către acestea de ajutoare sau donaŃii; 
s)   asigură legătura între culte şi organele centrale şi locale ale statului; 
t)   angajează personalul pentru aparatul propriu; 
u)   întocmeşte şi execută, potrivit legii, planul propriu de venituri şi cheltuieli; 
v)   prezintă consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevăzute de lege: 

avizează proiectele de acte normative şi cu alt caracter, care interesează acest departament, 
elaborate de ministere şi alte organe centrale sau de comitete executive ale consiliilor populare 
judeŃene şi al municipiului Bucureşti; 

x)   îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute de lege. 
Art.6. – Departamentul Cultelor poate cere organelor cultelor orice fel de date şi informaŃii 
necesare pentru îndeplinirea atribuŃiilor sale. 
Art.7. – Departamentul Cultelor are dreptul să suspende regulamentele, instrucŃiunile, circularele 
sau orice alte măsuri şi dispoziŃii ale cultelor care sunt contrare, direct sau prin urmările lor, 
dispoziŃiilor legale sau statutelor de organizare, dând îndrumări obligatorii pentru intrarea în 
legalitate. 

CAPITOLUL III 
Organizare şi funcŃionare383 

 
                                                 
383 Modificat implicit prin Decretul nr. 76 din 27 februarie 1973, privind conducerea ministerelor şi a celorlalte 
organe centrale ale administraŃiei de stat pe baza principiului conducerii colective. 
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Art.8. – Departamentul Cultelor este condus de colegiul departamentului, organ deliberativ, care 
hotărăşte în problemele generale privind activitatea departamentului. 
Art.9. – Colegiul departamentului se compune din: 

a) preşedintele şi vicepreşedintele Departamentului Cultelor; 
b) directorii, alte cadre de conducere, precum şi specialişti cu experienŃă îndelungată şi 

înaltă calificare din cadrul departamentului; 
c) delegaŃi ai unor ministere sau ai altor organe centrale, desemnaŃi de conducerea acestora. 
ComponenŃa colegiului se aprobă de Consiliul de Miniştri, la propunerea preşedintelui 
Departamentului Cultelor. 
Preşedinte al acestui colegiu este preşedintele Departamentului Cultelor; în lipsa 
preşedintelui, atribuŃiile sale se îndeplinesc de vicepreşedinte. 

Art.10. – La şedinŃele colegiului pot fi invitaŃi delegaŃi ai unor organe de stat sau ai unor culte 
interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii.  De asemenea, la şedinŃele colegiului pot 
fi invitaŃi specialişti din cadrul departamentului sau din afara acestuia. 
Art.11. – Colegiul departamentului îşi desfăşoară activitatea  în prezenŃa a cel puŃin două treimi 
din numărul membrilor săi şi adoptă hotărîri cu majoritatea membrilor ce-l compun. 
 În caz de divergenŃă între preşedinte şi majoritatea membrilor colegiului, problema 
asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri care 
coordonează activitatea departamentului, dacă una dintre părŃi nu este de acord cu soluŃia dată, 
problema va fi supusă Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri, pentru a hotărî. 
Art.12. – ŞedinŃele colegiului au loc cel puŃin odată pe trimestru şi se convoacă, în timp util, de 
preşedinte.  Colegiul poate fi convocat şi la cererea a cel puŃin o treime din numărul membrilor 
săi. 
Art.13. – Colegiul în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faŃa Consiliului de 
Miniştri de întreaga activitate a departamentului, fiecare membru al colegiului răspunde în faŃa 
colegiului şi a preşedintelui acestuia de îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt încredinŃate. 
Art.14. – Între şedinŃele colegiului, preşedintele departamentului rezolvă probleme curente ale 
activităŃii Departamentului Cultelor şi stabileşte măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă 
a hotărîrilor colegiului. 
Art.15. – Preşedintele informează colegiul asupra principalelor probleme rezolvate în perioada 
dintre şedinŃe. 
Art.16. – În executarea hotărîrilor colegiului şi în exercitarea atribuŃiilor proprii, preşedintele 
Departamentului Cultelor emite, potrivit legii, ordine, instrucŃiuni şi alte acte prevăzute de lege. 
Art.17. – Preşedintele reprezintă Departamentul Cultelor în raporturile cu celelalte organe şi 
organizaŃii din Ńară, precum şi în relaŃiile internaŃionale. 
Art.18. – Departamentul Cultelor are în conducerea sa un preşedinte şi un vicepreşedinte. 
 Preşedintele Departamentului Cultelor se numeşte prin decret al consiliului de Stat. 
 Vicepreşedintele Departamentului cultelor se numeşte prin hotărîre a Consiliului de 
Miniştri, iar atribuŃiile acestuia se stabilesc de colegiul departamentului. 
Art.19384 – Departamentul Cultelor are următoarea structură organizatorică: 

a) DirecŃia de supraveghere şi control; 
b) DirecŃia de studii, relaŃii externe, protocol şi secretariat; 
c) DirecŃia plan, organizarea muncii. Financiară, îndrumare contabilă şi administrativă. 
Pentru îndeplinirea atribuŃiilor sale în judeŃe şi în municipiul Bucureşti, Departamentul 

Cultelor are inspectori şi inspectori teritoriali pentru probleme de culte, care fac parte din 
DirecŃia de supraveghere şi control. 

Numărul maxim de personal în aparatul departamentului este prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezentul decret. 

Art.20. – AtribuŃiile, structura organizatorică şi normele de funcŃionare ale unităŃilor prevăzute la 
art.19 se stabilesc de către  colegiul departamentului potrivit legii. 
                                                 
384 Art.19 este reprodus astfel cum a fost modificat prin decretul nr.204/1973, publicat în buletinul Oficial nr. 42 din 
30 martie 1973. 
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CAPITOLUI IV 

Consiliul consultativ al cultelor 
 
Art.21. – Pe lângă Departamentul Cultelor funcŃionează consiliul consultativ al cultelor. 
 În compunerea consiliului intră conducătorii statutari ai tuturor cultelor recunoscute 
potrivit legii, cîte unul de fiecare cult. 
 La lucrările Consiliului consultativ vor putea fi invitaŃi membrii colegiului 
departamentului şi, după caz, mitropoliŃi, episcopi, asimilaŃii lor sau, în lipsă, locŃiitorii acestora. 
Art.22. – Consiliul consultativ la cultelor are următoarele atribuŃii: 

a) elaborează recomandări pentru coordonarea aplicării dispoziŃiilor, instrucŃiunilor şi 
măsurilor cu caracter comun ce se iau de culte pe baza legilor ori a statutelor acestora; 

b) elaborează recomandări privitoare la raporturile dintre culte; 
c) face propuneri privind procedura trecerii de la un cult  la altul; 
d) analizează probleme interesînd relaŃiile externe ale cultelor; 
e) iniŃiază măsuri comune pentru informarea clerului în problemele vieŃii contemporane ce 

au contingenŃă cu activitatea cultelor; 
f) examinează modul în care cultele participă la acŃiuni de interes public; 
g) recomandă acŃiunile pe care cultele să le desfăşoare în scopuri umanitare şi pentru 

promovarea păcii în lume, 
h) propune măsuri de aplicare a normelor legale referitoare la patrimoniul, veniturile şi 

cheltuielile cultelor; 
i) recomandă măsuri pentru supravegherea  şi conservarea monumentelor şi obiectelor de 

valoare istorică sau artistică, a documentelor şi arhivelor din patrimoniul cultelor; 
j) avizează, la cererea preşedintelui Departamentului Cultelor, asupra oricăror probleme 

privind cultele. 
Art.23. – Preşedinte al consiliului consultativ la cultelor este preşedintele Departamentului 
Cultelor. 
Art.24. – Consiliul consultativ la cultelor se convoacă de preşedintele acestuia, ori de cîte ori este 
nevoie. 

CAPITOLUL V 
DispoziŃii speciale şi finale 

 
Art.25. – Modul de lucru al inspectorilor teritoriali pentru probleme de culte cu organele locale 
de stat se va stabili de către Departamentul Cultelor, de acord cu organele centrale competente. 
Art.26. – Comitetele executive ale consiliilor populare judeŃene şi al municipiului Bucureşti vor 
asigura mijloacele materiale necesare desfăşurării activităŃilor insprectorilor teritoriali pentru 
culte. 
Art.27. – Decretul nr. 37/1949 pentru organizarea Ministerului Cultelor, precum şi orice 
dispoziŃii contrare prezentului decret, se abrogă. 
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Structura organizatorică la Departamentul Cultelor la 2.03.1978385 
 

I. DirecŃia relaŃii-culte 
 

Director – Eugen Munteanu 
Director adjunct – Sorin Iulian 
- are 15 oameni în direcŃie şi 40 în judeŃe (inspectori) 
- sunt trei surse informative, respectiv: 
1. Cîrstoiu George – inspector şi protocol, 
2. Marsutovici Gelcu – inspector general în Departamentul Cultelor 
3. –  

II.  DirecŃia relaŃii externe şi secretariat 
 

Director – Popescu 
Director adjunct – Lungeanu 
- are 30 de oameni 
- sunt 3 surse informative, respectiv: 
1. Cimpoeru Valeriu Ştefan – documente secrete 
2. Gross Rainer 
3. Opreana Ion-Olimpiu 

                                                 
385 ACNSAS, D 148/1, f. 32. 
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III.  Serviciul independent – plan financiar, contabilitate, revizie 
 

Şef – Crăciunescu 
- serviciul este subordonat preşedintelui 
- surse informative – 1 
1. Badea Constantin – revizor contabil 
 
Lista inspectorilor şi directorilor care se ocupau de culte la data 26.09.1975386 
 

1. Andronic Dumitru – Iaşi 
2. Balcău Ioan – Olt 
3. Barbu Ion – IalomiŃa 
4. Bogoş Ştefan – Harghita 
5. Bulac Gheorghe – Alba  [a funcŃionat şi Barbu Ionel dar a fost schimbat] 
6. Buriceanu Gheorghe – Ilfov 
7. Călăraşu Gheorghe – NeamŃ 
8. Căprăroiu Mihai – Tulcea 
9. Cârstoiu George – inspector principal 
10. David Gheorghe – BistriŃa 
11. Dănescu Mihai – Prahova 
12. Diaconescu Ion – DîmboviŃa 
13. Diaconescu Iulian – Dolj 
14. Dinu Constantin – Argeş 
15. Dragomir Teodor – MehedinŃi 
16. Dragoş Mircea – Satu Mare 
17. Duldner Eugen – Braşov 
18. Frîncu Constantin – Sibiu 
19. Galan Valerian – Suceava 
20. Gănciulescu Eugen – Vîlcea 
21. Hoinărescu łepeş - Cluj 
22. Hojbotă Vasile – Botoşani 
23. Ionescu Mircea – inspector principal protocol 
24. Lepădat Ion – Teleorman 
25. Maksutovici Gelcu – inspector general 
26. Marinescu Cristian – Brăila 
27. Melencu Nicolae – Bihor 
28. Mocanu Aurel – ConstanŃa 
29. Munteanu Eugen – director 
30. Muscă Mihai – Maramureş 
31. Nedelcu Costică – Vrancea 
32. NegoiŃă Aurel – îndrumător principal 
33. NiŃă Pascu – inspector principal Bucureşti 
34. OpriŃoiu Petre – Gorj 
35. Perianu Ion – Arad 
36. Popa Ioan – Vaslui 
37. Pruteanu Alexandru – Buzău 
38. Puiu Ion – director adjunct 
39. Răducu Ion – inspector principal 
40. Roman Ioan – Sălaj 

                                                 
386 ACNSAS, D 148/2, f. 1-4. 
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41. Savin Ioan – Bacău 
42. Sorin Iulian – director adjunct 
43. Szekely Ladislau – Covasna 
44. Tanko Arpad – Mureş 
45. Hogman Cornel – Hunedoara [TomiŃă Ioan? – Petrişor Ciorobea] 
46. łeperdel Mihai – Timiş 
47. Vîlcu Dumitru – GalaŃi 
 
48. Popescu Ion 
49. Iorga Ion – director relaŃii externe 
50. I. Rodeanu – Directorul împuterniciŃilor şi de personal 
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ANEXA 
STATUT  C.C.B.R. 1946 

 
(publicat în Monitorul Oficial partea I., nr. 68 din 21 Martie 1946) 
MINSTERUL CULTELOR 
DECIZIUNE Nr. 13.097 
 
 Noi, Ministru Secretar de Stat ad-interim la Departamentul Cultelor, având în vedere adresa Nr. 
107/1945 a uniunii ComunităŃilor Creştine Baptiste din România, prin care cere aprobarea Statutului de 
organizare modificat, înreg. sub. Nr. 58951/1945, având în vedere avizul Consiliului de Inspectori pentru 
Culte, dat în legătură cu acest statut la tem. Nr. 58951/1945, cum şi avizul Contenciosului dat la tem. Nr. 
13036/946, având în vedere art. 53 din legea pentru regimul general al cultelor din 1928, având în vedere 
dispoziŃiunile legii 553/1944 pentru reglementarea cultului creştin baptist din România, având în vedere 
art. 1 din legea Nr. 384/1945 pentru organizarea Ministerului Cultelor, 
DECIDEM: 
ART. 1. – Statutul de organizare al cultului creştin baptist din România, votat de congresul general al 
cultului creştin baptist din România, în zilele de 27 şi 28 Octomvrie 1945, şi prezentat Ministerului cu 
cererile Uniunii ComunităŃilor Creştine baptiste din România cu Nr. 107/1945 şi Nr. 66/946, înregistrate 
la Ministerul Cultelor sub Nr. 58951/1945 şi 13036/1946, se aprobă. 
ART. 2. – Directorul General al Cultelor şi Directorul Contenciosului din Minister sunt însărcinaŃi cu 
aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni. 
 Dat azi 15 Martie 1946. 
    Ministrul Cultelor Ad-Interim, 
    MIHAIL RALEA 
 

 
S T A T U T U L 

DE ORGANIZARE AL CULTULUI CRE ŞTIN BAPTIST DIN ROMÂNIA 
Modificat şi pus de acord cu legea Nr. 553/1944, publicată în Monitorul Oficial Nr. 253 din 1 

Noembrie şi alte complectări necesare, votat de Congresul General al Cultului Creştin Baptist din 
România, Ńinut la Arad în zilele de 27 şi 28 Oct. 1945 

 
CAPITOLUL I. 
GENERALIT ĂłI 
 
ART. 1. – Creştinii baptişti din România, de orice naŃionalitate sau origină etnică, aparŃin cultului creştin 
baptist. 
ART. 2. – Baptiştii sunt credincioşi Nou-Testamentali şi sunt organizaŃi în biserici, comunităŃi bisericeşti 
şi Uniunea ComunităŃilor Creştine Baptiste din România. 
 OrganizaŃiile bisericeşti baptiste din România sunt independente de orice alte organizaŃii creştine 
baptiste din străinătate, cu care păstrează numai legături de ordin doctrinar. 
ART. 3. – Limba oficială în raport cu autorităŃile este cea română, iar pentru exercitarea cultului şi pentru 
serviciul intern, cea a credincioşilor respectivi. 
 
CAPITOLUL II. 
PRINCIPIILE CREDIN łEI CREŞTINE BAPTISTE  
 
ART. 4. – a)  Creştinii baptişti cred în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în întruparea Domnului Isus 
Hristos, în moartea Sa ispăşitoare, în învierea Sa glorioasă, în a doua Sa venire, precum şi în lucrarea 
Duhului Sfânt. 
 Cred că Scripturile Vechiului şi Noului Testament cuprind descoperirea lui Dumnezeu şi a voinŃei 
Sale. 

b) Creştinii baptişti cred că o biserică Nou-Testamentală este compusă din persoane născute din 
nou şi credincioase lui Dumnezeu şi că primirea în biserică se face prin pocăinŃă şi 
mărturisire personală a credinŃei, urmată de botez. 
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c) Cred că autorităŃile sunt rânduite de Dumnezeu, pentru apărarea intereselor şi ordinii 
societăŃii omeneşti.  După îndemnurile Sfintei Scripturi, trebuie să ne rugăm Domnului pentru 
toate autorităŃile de Stat şi să-i onorăm conştiincios; să fim supuşi acestora în toate în mod 
neprefăcut, afară de lucrurile ce se opun voinŃei Domnului Isus Hristos, care este singurul 
Stăpân al conştiinŃei. 

d) Jurământul de credinŃă sau ca martor, fiind o rânduială divină, poate fi depus de credincioşii 
baptişti.  Credinciosul ridică mâna dreaptă în sus şi declară: „Jur înaintea lui Dumnezeu 
Atotputernicul şi Atotştiitorul, că voi spune adevărul”. 

e) Activitatea bisericii creştine baptiste în exercitarea cultului cuprinde: 
1. Închinarea către Dumnezeu şi îndeplinirea simboalelor. 
2. Edificarea sufletească a credincioşilor. 
3. Predicarea Sfintei Evanghelii în întreaga lume (lucrarea misionară în Ńară şi străinătate). 
Închinarea constă din: rugăciuni, cântări vocale şi instrumentale, cetirea, tălmăcirea şi 

predicarea Sfintei Scripturi, precum şi oferirea darurilor în mod voluntar pentru cauza Evangheliei. 
Simboalele Noului Testament sunt două: 
a) Botezul, care se face prin cufundarea odată în apă a credinciosului (a aceluia care a făcut mai 

înainte mărturisirea personală a pocăinŃei şi credinŃei sale) „în numele Tatălui, al Fiului şi al 
Duhului Sfânt”.  Botezul se face sub cerul liber, în apă curgătoare sau stătătoare şi în 
baptisterii, construite fie în afară fie în casa de rugăciune. 

b) Cina Domnului care constă din împărtăşirea credincioşilor cu pâine şi vin. 
Edificarea sufletească a credincioşilor constă în pregătirea vieŃii creştine, cultivarea credinŃei, cultivarea 
îndatoririlor cetăŃeneşti şi patriotice. 
Predicarea Sfintei Evanghelii se face prin viu grai şi prin scris.  Predicarea Sfintei Evanghelii prin viu grai 
se face în case de rugăciune, în familii şi în are liber. 
 
CAPITOLUL III. 
DESPRE MEMBRI  
 
ART. 5. – Membru al cultului creştin baptist devine numai persoana care a îndeplinit formalităŃile cerute 
de art. 44, 45, 46 şi 47 din legea pentru regimul general al cultelor din 1928 şi, din convingere şi libera sa 
voe, a primit credinŃa, după mărturisirea credinŃei creştine baptiste, în conformitate cu art. 4 punctul b. al 
acestui statut. 
 Calitatea de membru al cultului creştin baptist, cu toate drepturile ce decurg din aceasta, este 
personală, netransmisibilă, şi va fi dovedită valabil în faŃa oricărei autorităŃi administrative şi 
judecătoreşti, cu o legitimaŃie eliberată de biserica sau comunitatea bisericească baptistă respectivă. 
ART. 6. – Biserica are dreptul şi obligaŃia, după cuvântul Domnului, să excludă pe acei membri cari prin 
purtarea lor contravin principiilor Sfintei Scripturi şi normelor de organizare ale bisericii.  Cei excluşi vor 
putea fi reprimiŃi de biserică numai după ce vor da dovezi sincere de îndreptare. 
ART. 7. – Calitatea de membru se pierde prin excludere şi prin retragere. 

Retragerea unui membru din biserică se face prin cerere scrisă sau verbală adresată comitetului 
bisericii respective. 
 Cel exclus sau retras n-are nici un drept asupra bunurilor aduse sub orice formă în patrimoniul 
bisericii, comunităŃii sau uniunii. 
 Când un credincios baptist pleacă dintr-o localitate pentru a se stabili temporar sau definitiv în 
altă localitate, va fi înscris ca membru în biserica din localitatea unde a venit, pe baza cărŃii de membru 
eliberată recent de biserica de unde a plecat. 
 Un membru poate aparŃine numai unei singure biserici. 
ART. 8. – Fiecare membru este dator faŃă de Dumnezeu şi împărăŃia Sa să contribuie la sarcinile şi 
obligaŃiile bisericii, comunităŃii şi uniunii. 
 Orice bunuri, în bani sau natură, donate sau testate bisericii, comunităŃii sau uniunii, devin 
irevocabil proprietatea acestora şi constitue un drept inatacabil de terŃi. 
 
CAPITOLUL IV. 
ORGANIZA łIILE BISERICE ŞTI BAPTISTE 
Biserici, ComunităŃi Bisericeşti şi Uniunea 
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ART. 9. – Biserica creştină baptistă este unirea voluntară a unui grup de credincioşi cari îndeplinesc 
condiŃiile prevăzute de art. 4 din prezentul statut.  Ea este de sine stătătoare şi are ca singură autoritate în 
materie de credinŃă, practică şi viaŃă creştină, învăŃăturile Sfintei Scripturi. 
ART. 10. – Biserica creştină baptistă este persoană juridică de drept public, în conformitate cu art. 4 din 
Decretul Lege Nr. 553, publicat în Monitorul Oficial partea I-a Nr.253 din 1 Noemvrie 1944. 
ART. 11. – Toate bisericile creştine baptiste dintr-unul sau mai multe judeŃe formează o comunitate 
bisericească, având personalitate juridică de drept public. 
ART. 12. – Toate comunităŃile bisericeşti baptiste din Ńară, formează „Uniunea ComunităŃilor Creştine 
Baptiste din România”, având personalitate juridică de drept public. 
 

1. – Biserica  
 
ART. 13. – OrganizaŃia bisericească baptistă locală, deschisă la art. 9 din acest statut, după cuvântul 
Domnului Isus Hristos şi învăŃătura SfinŃilor Apostoli, cuprinsă în Noul Testament, poartă denumirea de 
„Biserică”. 
ART. 14. – O biserică creştină baptistă se constituie când are un număr de minimum 35 credincioşi într-o 
localitate.  Hotărârea se va lua în adunarea generală, cu un minimum de 2/3 din totalul membrilor. 
 Hotărârea se va consemna într-un proces verbal, care se va înainta în dublu exemplar Uniunii 
ComunităŃilor Creştine Baptiste din România, prin comunitatea bisericească din care face parte biserica 
respectivă.  Uniunea va înainta un exemplar din procesul verbal Onor. Minister al Cultelor spre a lua 
cunoştinŃă. 
 Grupurile locale de credincioşi baptişti, care au un număr mai mic de 35 membri, vor funcŃiona 
ca biserici filiale dependente de cea mai apropiată biserică – persoană juridică, sau comunitate constituită 
persoană juridică de drept public.  Aceste biserici filiale au dreptul şi ele la libera exercitare a cultului, 
sub supravegherea bisericii sau comunităŃii de care depind. 
ART. 15. – Activitatea bisericii creştine baptiste, în exercitarea cultului, cuprinde cele prevăzute la art. 4 
din acest statut, punctul e, cu toate aliniatele lui. 
ART. 16. – Serviciile religioase, de orice natură, se pot Ńine în case de rugăciune, în case particulare 
amenajate şi destinate în acest scop şi declarate autorităŃilor locale, precum şi în aer liber. 
ART. 17. – Petru sprijinirea activităŃii spirituale, biserica a organizat în cadrul ei: şcoala duminicală, 
cercul tineretului, cercul femeilor, etc. 
ART. 18. – Bisericile Ńin adunarea generală ordinară sau extraordinară, la care pot lua parte numai 
membrii bisericilor respective. 
 Biserica, prin adunarea generală, exercită dreptul ei de disciplină asupra membrilor şi slujitorilor 
ei, în conformitate cu învăŃăturile Sfintei Scripturi; îşi alege personalul duhovnicesc şi de conducere 
precum şi delegaŃii cari să participe la adunările generale ale comunităŃii şi la congresele cultului creştin 
baptist. 
 Adunarea generală se poate Ńine numai cu cel puŃin 2/3 din numărul total al membrilor bisericii 
respective.  Hotărârile se vor lua cu majoritatea voturilor membrilor prezenŃi.  În caz de paritate, decide 
votul preşedintelui. 
 Adunarea generală este prezidată de preşedintele comitetului, asistat de secretar, iar în cazul când 
adunarea generală cere, de un birou de zi compus din un preşedinte şi secretar de zi. 
ART. 19. – La adunarea generală a bisericii poate lua parte un delegat din comitetul de conducere al 
comunităŃii din care face parte biserica, dacă biserica respectivă cere aceasta, sau dacă comitetul 
comunităŃii găseşte că este de neaparată trebuinŃă, în anumite cazuri, participarea unui delegat al său. 
 Delegatul comunităŃii are dreptul, în adunarea generală a bisericii, numai de a da sfaturi şi a 
observa mersul lucrărilor, după care va face o dare de seamă în scris comitetului comunităŃii. 
 În cazul când biserica, în adunarea generală, a luat hotărâri contrarii doctrinei creştine baptiste, 
comitetul comunităŃii va lua măsurile prevăzute în Sfânta Scriptură şi de acest statut. 
ART. 20. – Fiecare biserică creştină baptistă trebuie să aparŃină unei comunităŃi bisericeşti baptiste – celei 
mai apropiate – şi funcŃionează pe baza unei autorizaŃii eliberată de Uniunea ComunităŃilor Creştine 
Baptiste din România, la recomandarea comunităŃii respective.  Această autorizaŃie este valabilă în faŃa 
oricărei autorităŃi. 
 Personalul duhovnicesc şi de conducere al bisericii va fi comunicat în fiecare an comunităŃii din 
care face parte.  De asemenea, bisericile vor trimite comunităŃii copii de pe procesul verbal dresat în 
adunarea generală anuală. 
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ART. 21. – Dacă o biserică baptistă încetează de a mai exista, comunitatea bisericească din care a făcut 
parte hotărăşte de soarta bunurilor în fiinŃă, cu restricŃiunea că aceste bunuri pot fi folosite numai de o altă 
biserică baptistă sau pentru ajutorarea lucrului general al comunităŃii respective.  Încetarea activităŃii unei 
biserici va fi adusă la cunoştinŃa uniunii de comunitatea respectivă. 
 

2. – Comunitatea Bisericească 
 
ART. 22. – Comunitatea bisericească baptistă este unirea mai multor biserici creştine baptiste depe 
cuprinsul unui teritoriu determinat, având următoarele scopuri: 

a) Inspirarea şi coordonarea lucrării evanghelice între biserici; 
b) Supravegherea păstrării neştirbite a principiilor creştine baptiste; 
c) SusŃinerea şi apărarea intereselor bisericilor cari fac parte din comunitate; 
d) Organizarea instituŃiilor de cultură, misiune, caritate şi construirea locaşurilor pentru exercitarea 

cultului; 
e) Organizarea strângerii fondurilor necesare pentru atingerea scopurilor de mai sus. 

ART. 23. – Constituirea comunităŃii se face în adunare constitutivă, la care pot lua parte numai membrii 
bisericilor care vor compune comunitatea, aşa cum este definită la art. 22. 

Actul de constituire (procesul verbal) va fi înaintat, în dublu exemplar, Uniunii ComunităŃilor 
Creştine Baptiste din România care, la rândul său, va înainta un exemplar Onor. Minister al Cultelor, 
pentru verificare şi înscrierea în controale. 
ART. 24. – Teritoriul comunităŃii bisericeşti se poate întinde pe teritoriul administrativ al unui singur 
judeŃ sau a mai multor judeŃe, acolo unde necesităŃile o reclamă.  Sediul comunităŃii este cel ales de 
adunarea generală. 
ART. 25. – ComunităŃile bisericeşti baptiste sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică 
deplină, în conformitate cu legea pentru regimul general al cultelor din 1928 şi legea Nr. 553, publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 253 din 1 Noemvrie 1944. 
 Comunitatea bisericească baptistă, ca persoană juridică de drept public, este proprietarea 
bunurilor mobile şi imobile destinate scopurilor religioase, culturale, şi filantropice (case de rugăciune, 
locuinŃe pentru personalul duhovnicesc, şcoli, azile, orfelinate, cimitire, etc.) 
ART. 26. – Comunitatea bisericească va avea adunarea generală compusă din delegaŃii bisericilor care o 
compun, fiecare având dreptul a trimite un delegat la 25 membri. 
 În cazul când o biserică are mai puŃin de 25 membri, pentru a putea fi reprezentată în adunarea 
generală, are dreptul să trimită un delegat, indiferent de numărul de membri care îl are. 
ART. 27. – Biserica şi comunitatea bisericească baptistă au dreptul, după Sfintele Scripturi, să aleagă şi să 
autorizeze slujitorii lor: Predicatori (păstori), presbiteri (bătrâni), misionari, evanghelişti, învăŃători, 
diaconi, diaconese şi alŃi slujitori, după cum va găsi potrivit şi necesar.  Slujitorii bisericii şi ai comunităŃii 
se pot alege şi dintre membrii în drept din alte biserici sau comunităŃi bisericeşti baptiste. 
 Comunitatea va elibera, bisericilor care o compun şi slujitorilor ei, certificate şi orice alte acte de 
cari au trebuinŃă pentru exercitarea cultului. 
ART. 28. – De asemenea, bisericile şi comunităŃile bisericeşti au dreptul şi sunt datoare să îngrijească de 
catehizarea  copiilor baptişti în şcoli, de educaŃia sufletească a membrilor aflaŃi sub drapel, precum şi să 
formeze organizaŃii pentru educaŃia religioasă a tineretului şi a copiilor (şcoli duminicale ş.a.), pentru 
ajutorarea săracilor şi pentru alte scopuri religioase.  Comunitatea poate înfiinŃa, administra şi controla 
instituŃiuni culturale, fundaŃionale şi filantropice, după cum va găsi potrivit şi necesar, în marginile şi în 
conformitate cu dispoziŃiunile legilor privitoare la acest fel de instituŃiuni. 
ART. 29. – Pe teritoriul comunităŃilor existente se poate constitui o nouă comunitate bisericească, dacă 
necesităŃile impun.  Constituirea noii comunităŃi se face cu hotărârea adunării generale a comunităŃii 
existente şi cu respectarea prevederilor dela art. 23 din acest statut. 
ART. 30. – DesfiinŃarea comunităŃii bisericeşti baptiste se poate decide numai de către o adunare 
generală, convocată în acest scop cu 30 de zile înainte şi anunŃată atât verbal cât şi în scris, prin afişare 
publică la intrarea tuturor caselor de rugăciune aparŃinătoare comunităŃii.  
 La această adunare generală vor lua parte delegaŃii bisericilor aparŃinătoare comunităŃii.  Votarea 
se va face în mod secret.  DesfiinŃarea comunităŃilor se poate hotărî numai cu majoritatea absolută a 
voturilor celor prezenŃi. 
 Tot această adunare generală va decide de soarta averii comunităŃii de orice natură şi sub orice 
nume ar exista, cu restricŃiunea însă că de această avere nu poate beneficia decât tot numai o altă 
comunitate baptistă sau uniunea. 
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3. – Uniunea  
 
ART. 31. – Toate comunităŃile bisericeşti baptiste din România formează o singură uniune, cu denumirea: 
„Uniunea ComunităŃilor Creştine baptiste din România”.   Ea este organ spiritual, administrativ şi 
reprezentativ. 
ART. 32. – Uniunea ComunităŃilor Creştine Baptiste din România este persoană juridică de drept public, 
cu capacitate juridică deplină, în conformitate cu legea pentru regimul general al cultelor din 1928 şi 
legea Nr. 553 publicată în Monitorul Oficial Nr. 253 din 1 Noemvrie 1944. 
 Uniunea, ca persoană juridică de drept public este proprietara bunurilor mobile şi imobile afectate 
intereselor de ordin general ale cultului.  În acest scop, ea poate înfiinŃa, administra şi controla instituŃiuni 
culturale, fundaŃionale şi filantropice, după cum va găsi potrivit şi necesar, în marginile şi potrivit 
dispoziŃiunilor legilor privitoare la acest fel de instituŃiuni.  De asemenea poate înfiinŃa şi conduce 
institutele prevăzute la art. 15 din legea pentru regimul general al cultelor din 1928. 
ART. 33. – Scopul uniunii este să exprime unitatea spirituală şi doctrinară a credincioşilor baptişti din 
Ńară, să reprezinte în faŃa Statului interesele de ordin general ale cultului creştin baptist, precum şi să 
menŃină legăturile de ordin frăŃesc şi doctrinar cu credincioşii baptişti din întreaga lume. 
ART. 34. – Toate organizaŃiile baptiste de orice fel, sunt încadrate în uniune, aceasta fiind singura 
autoritate în drept să reprezinte cultul creştin baptist faŃă de înaltele foruri ale Statului Român. 
 OrganizaŃiile bisericeşti baptiste, sau personalul lor duhovnicesc şi de conducere, nu pot obŃine 
nici un act în legătură cu cultul creştin baptist, de la Onor. Minister al Cultelor sau alt Departament de 
Stat, fără avizul prealabil al acestei uniuni. 
ART. 35. – Uniunea va constitui în sânul său organizaŃii cu caracter general (pe toată Ńara) ca: organizaŃia 
tineretului creştin baptist, organizaŃia femeilor creştine baptiste, organizaŃia şcolilor duminicale, ş.a. 
 OrganizaŃiile de acest fel vor funcŃiona în cadrul uniunii, în conformitate cu regulamentele lor de 
organizare, întocmite în acord cu comitetul de conducere al uniunii. 
ART. 36. – Comitetul de conducere al uniunii va fi ales de comunităŃile bisericeşti baptiste care formează 
uniunea, în proporŃia de 1 la 1000 membri. 
 ComunităŃile care au un număr mai mic de membri pot avea un membru în comitetul uniunii, 
dacă va fi validat prin cooptare de către comitetul uniunii cu două treimi din voturi. 
 În comitetul de conducere al uniunii, organizaŃiile creştine baptiste cu caracter general, cultural, 
filantropic şi de binefacere, vor avea dreptul a trimite câte un membru. 
 De asemenea, comitetul poate coopta în sânul său şi alte persoane de cari va avea trebuinŃă pentru 
diverse servicii şi însărcinări. 
ART. 37. – Comitetul uniunii va alege din sânul său pe preşedintele uniunii, 2 vicepreşedinŃi, un secretar 
general, casier, administratori, censori şi orice laŃi slujitori pe care îi va găsi necesari. 
 Alegerile făcute de comitet trebuie să fie ratificate de congres.   
 Comitetul se va organiza în diferite secŃiuni, pentru a duce la îndeplinire lucrările sale.  El va 
prezenta rapoarte de activitate în faŃa congresului. 
 Comitetul uniunii şi conducătorii ei vor fi aleşi pe timp de trei ani. 
ART. 38. – Comitetul uniunii va pregăti bugetul său anual, cuprinzând fondurile de întreŃinere şi alte 
fonduri de interes general şi-l va supune congresului pentru aprobare.  După aprobare, va înştiinŃa 
membrii cultului creştin baptist pentru contribuŃia anuală a fiecăruia faŃă de uniune.  ContribuŃiile 
membrilor faŃă de uniune vor fi colectate de biserici şi comunităŃi şi trimise casierului uniunii. 
 Comitetul uniunii hotărăşte convocarea , locul, data şi ordinea de zi a congresului general, în 
fiecare an sau de câte ori va fi nevoie, cu scopul de a se sfătui, edifica, inspira şi lua hotărâri.  Tot 
comitetul uniunii hotărăşte şi modul de participare a delegaŃilor la congres. 
 Convocarea congresului se face prin circulări trimise tuturor comunităŃilor bisericeşti baptiste sau 
pe cale de publicitate, de către preşedintele şi secretarul general al uniunii, arătându-se data, locul, ordinea 
de zi a congresului şi modul de participare a delegaŃilor, aşa cum a fost hotărât de comitetul uniunii. 
ART. 40. – Comitetul uniunii va fi convocat de preşedintele sau locŃiitorul său, împreună cu secretarul 
general al uniunii, odată pe an şi în cazuri excepŃionale ori de câte ori va fi nevoie. 
ART. 41. – Uniunea este în drept să elibereze certificate, autorizaŃii şi alte acte de care vor avea trebuinŃă 
organizaŃiile creştine baptiste şi personalul lor duhovnicesc şi de conducere, la propunerea şi 
recomandarea bisericilor şi comunităŃilor respective. 
 Uniunea poate alege şi autoriza personalul ei necesar de care va avea nevoie pe tot cuprinsul Ńării 
pentru interesele de cult şi de ordin administrativ. 
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ART. 42. – Toate organizaŃiile baptiste din România sunt datoare să trimită uniunii rapoarte şi orice acte 
privind chestiuni de ordin local şi general ale cultului; vor trimite procesul verbal al adunării generale şi la 
cerere, vor trimite tablouri statistice şi alte situaŃii de cari va avea trebuinŃă uniunea. 
 
CAPITOLUL V. 
ORGANE DE REPREZENTARE, CONDUCERE ŞI CONTROL  
 
ART. 43. – Biserica sau comunitatea va fi reprezentată de preşedinte sau locŃiitorul său (vice preşedinte 
sau secretar), iar actele cari obligă biserica sau comunitatea vor fi semnate de preşedinte şi secretarul 
bisericii sau comunităŃii. 
ART. 44. – Organele de conducere şi control ale bisericii sau comunităŃii sunt: 

a) Adunarea generală ordinară şi extraordinară; 
b) Comitetul de conducere, compus  din cel puŃin cinci membri, sau după cum se va fixa de 

adunarea generală; 
c) Censori. 

ART. 45. – Adunarea generală este organul suprem al bisericii sau al comunităŃii respective. 
 Adunarea generală se convoacă: 

a) de preşedintele bisericii sau comunităŃii, în toate cazurile prevăzute de statut; 
b) de comitetul de conducere al bisericii sau comunităŃii, din iniŃiativa sa, şi ori de câte ori se va cere 

în scris şi motivat de cel puŃin o treime din numărul total al membrilor bisericii sau comunităŃii. 
Convocarea se face cu 15 zile înainte de Ńinerea adunării generale.  Hotărârile se iau cu majoritatea 
voturilor membrilor prezenŃi. 
 Adunarea generală are loc obligatoriu odată pe an, iar cea extraordinară oridecâteori va fi nevoie.  
Convocarea adunării generale se face în scris şi va cuprinde: indicarea locului, a datei şi ordinea de zi.  
Convocarea va fi anunŃată şi dela amvon. 
 Dacă de prima dată nu se adună 2/3 din numărul membrilor, adunarea se va Ńine peste 8 zile la 
aceeaşi oră şi loc, având aceeaşi ordine de zi, cu orice număr de membri, hotărârile acesteia fiind valabile. 
ART. 46. – Adunarea generală deliberează şi decide asupra tuturor problemelor ivite, putând autoriza 
comitetul de conducere cu rezolvarea anumitor chestiuni.  Ea este prezidată de preşedintele bisericii sau 
comunităŃii, asistat de secretar. 
 Adunarea generală ordinară şi cele extraordinare, când membrii prezenŃi cer, vor fi prezidate şi 
conduse de un birou de zi ales de adunarea generală, compus din: preşedinte, secretar şi 2 scrutători.  
AtribuŃiile acestora încetează odată cu terminarea adunării generale.  Preşedintele şi secretarul de zi 
semnează procesul verbal dresat în adunarea generală condusă de ei. 
ART. 47. – Autorizările date de adunarea generală comitetului sunt revocabile. 
 Nu pot fi de competenŃa comitetului de conducere următoarele chestiuni: 

a) Înfiin Ńarea operei de caritate şi misiune; 
b) Alegerea personalului duhovnicesc şi a membrilor comitetului de conducere; 
c) Aprobarea bugetului şi descărcarea de gestiune a organelor de conducere; 
d) DesfiinŃarea comunităŃii; 
e) Angajarea de împrumuturi, achiziŃionarea  sau înstrăinarea de bunuri ale comunităŃii sau bisericii. 

ART. 48. – Alegerea comitetului şi a personalului de conducere al comunităŃii se face pe termen de 3 ani.  
El duce la îndeplinire hotărârile comunităŃii 
 Alegerea comitetului şi a personalului de conducere al bisericii se face anual. 
 Comitetul de conducere al bisericii sau comunităŃii se compune din: preşedinte, vice preşedinŃi, 
secretar, casier, administratori şi sfetnici.   
 În locul unui membru revocat, demisionat sau decedat, se va coopta de comitet un înlocuitor 
dintre membri, urmând ca adunarea generală să ratifice alegerea sau să aleagă altă persoană. 
 În cazuri excepŃionale, adunarea generală poate revoca pe un membru al comitetului care s-a 
făcut pasibil de vreo încălcare a doctrinei baptiste sau alte abateri grave, chiar înainte de expirarea 
termenului pentru care a fost ales. 
ART. 49. – AtribuŃiunile comitetului de conducere sunt:  

a) Convoacă adunarea generală, în cazurile prevăzute la art. 43 litera b; 
b) Discută şi pregăteşte chestiunile care urmează să fie puse adunării generale. 
Deciziunile comitetului se vor lua cu majoritatea de voturi a membrilor prezenŃi.  În caz de paritate, 
decide votul preşedintelui. 
 La şedinŃele comitetului trebuie să participe 2/3 din membri. 



 

 

260 

ART. 50. -  Preşedintele convoacă comitetul de conducere sau, în lipsa lui, locŃiitorul său.  
Preşedintele va prezida comitetul de conducere şi va semna actele împreună cu secretarul. 
 În cazul când preşedintele şi locŃiitorul său refuză, convocarea comitetului se face de majoritatea 
membrilor din comitet. 
ART. 51. – Secretarul Ńine corespondenŃa bisericii sau comunităŃii, întocmeşte procesele verbale ale 
adunării generale şi ale şedinŃelor comitetului de conducere, semnează alături de preşedinte toate 
actele bisericii sau comunităŃii şi Ńine registrele de membri. 
ART. 52. – Casierul păstrează banii şi alte valori ale bisericii sau comunităŃii şi Ńine registrele 
necesare.  El efectuează plăŃile numai în baza hotărârii adunării generale sau a comitetului de 
conducere.  Toate operaŃiunile casierului vor purta viza administratorului. 
ART. 53. – Administratorii vor veghea la buna stare a bunurilor comunităŃii sau bisericii, vor raporta 
comitetului asupra mişcării bunurilor şi vor face propunerile ce cred de cuviinŃă. 
ART. 54. – Censorii vor fi în număr de 1 sau 3.  Ei vor controla gestiunea comitetului şi vor raporta 
adunării generale. 
 
CAPITOLUL VI. 
PERSONALUL DUHOVNICESC  
 
ART. 55. – Personalul bisericesc al bisericii şi comunităŃii se compune din: Predicatori (păstori), 
presbiteri (bătrâni), şi diaconi. 
 Predicatorii (păstorii) şi presbiterii (bătrânii) trebuie să aibă calităŃile cerute la 1 Timotei 3, 1-7 şi 
Tit 1,5-9. 
 Diaconii şi diaconesele trebuie să aibă calităŃile cerute la 1 Timotei 3,1-11. 
 Predicatorii (păstorii) vor fi aleşi de preferinŃă dintre aceia cari, pe lângă calităŃile de mai sus, 
posedă pregătire teologică sau altă pregătire şcolară cât mai aleasă. 
ART. 56. – Osebit de personalul prevăzut la art. 55, biserica şi comunitatea au dreptul să-şi aleagă şi 
alŃi slujitori ca: misionari, evanghelişti, cateheŃi, învăŃători, etc. 
 ToŃi trebuie să îndeplinească condiŃiunile cerute de Cuvântul lui Dumnezeu.  Ei vor primi 
însărcinări speciale, după cum va fi potrivit şi necesar. 
ART. 57. – Predicatorii (păstorii) vor păstori pe membrii bisericii, vor administra botezul şi Cina 
Domnului, precum şi diferite servicii cerute de cult.  De asemenea vor catehiza copiii creştini baptişti 
în şcolile Statului şi în cele particulare autorizate, eliberându-le certificate în legătură cu învăŃământul 
religios; vor vizita bisericile şi pe membrii în familie, dându-le asistenŃă religioasă; vor îngriji de 
starea sufletească a membrilor aflaŃi sub drapel, etc., conform art. 16 din legea pentru regimul general 
al cultelor din 1928. 
 În conformitate cu legea şi regulamentul pentru Recrutarea Armatei, la cererea uniunii, 
predicatorii (păstorii) vor fi trecuŃi de autorităŃile în drept în registrul confesorilor de rezervă, dacă 
îndeplinesc condiŃiile de studii, iar în ce priveşte scutirea de serviciu militar, aceasta se va acorda 
predicatorilor cari deservesc un număr de cel puŃin 100 de credincioşi. 
 Presbiterii îngrijesc de buna desvoltare a vieŃii duhovniceşti în biserică, veghează la executarea 
hotărârilor luate de biserici şi, în lipsa predicatorului, ajutat de slujitorii bisericii, conduce serviciile 
religioase de orice natură. 
 Diaconii secondează pe predicatori (păstori) şi presbiteri în atribuŃiunile lor. 
 Un predicator poate deservi una sau mai multe biserici din cuprinsul unei comunităŃi, după cum 
va fi necesar şi posibil. 
 Calitatea de predicator (păstor) şi a celorlalte persoane cari fac parte din personalul duhovnicesc 
şi de serviciu al bisericii sau comunităŃii, este valabil dovedită în faŃa oricărei autorităŃi, cu un 
certificat sau alt act eliberat de biserică, comunitate sau uniune. 
 

CAPITOLUL VII. 
DISPOZIłIUNI FINALE  
 
ART. 58. – Membrii organelor de conducere şi personalul duhovnicesc vor trebui să îndeplinească 
condiŃiunile arătate la art. 10 al legii pentru regimul general al cultelor din 1928. 
ART. 59. – În cazul când una din organizaŃiile bisericeşti baptiste s-a abătut dela doctrina creştin baptistă 
sau dacă aceasta se solidarizează cu conducătorul ei care s-a abătut dela doctrina baptistă şi dispoziŃiunile 
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prezentului statut, comitetul uniunii, convocat în şedinŃă, poate hotărî, cu majoritatea de voturi, 
excluderea organizaŃiei şi conducătorului ei din cultul creştin baptist, dacă organizaŃia nu a luat măsuri. 
 În cazul acesta, uniunea are obligaŃia să anunŃe în scris Onor. Minister al Cultelor, iar 
organizaŃiile bisericeşti baptiste să fie încunoştiinŃate despre aceasta pe cale de publicitate, pentru a rupe 
orice legături cu cei în cauză. 
ART. 60. – Imobilele aflate până în prezent în stăpânirea bisericilor sau comunităŃilor, dar înscrise pe 
numele vreunui particular sau altei comunităŃi, trec de drept în proprietatea persoanei juridice care le-a 
achiziŃionat, fără vreo formalitate, pe baza stăpânirii faptice. 
 În provinciile unde nu există instituŃiunea cărŃilor funduare, tribunalul situaŃiunii locului va 
cerceta dacă dispoziŃiunile cerute de lege sunt îndeplinite. 
 Transcrierea sau intabularea acestor imobile pe numele unei biserici, comunităŃi sau uniune se 
face: pentru biserică, la cererea preşedintelui bisericii; pentru comunitate, la cererea preşedintelui 
comunităŃii şi pentru uniune, la cererea preşedintelui uniunii. 
 MutaŃiunile de proprietate sunt scutite de impozit proporŃional, timbru, taxe de transcriere sau 
intabulare şi orice fel de impozite. 
ART. 61. – Toate organizaŃiile şi instituŃiile bisericeşti baptiste, slujind scopuri de folos obştesc, de 
educaŃie, medicale şi de binefacere, sunt de utilitate publică. 
ART. 62. – Preşedintele uniunii sau secretarul general, fie singuri fie însoŃiŃi de membri ai comitetului 
uniunii, reprezintă uniunea şi interesele cultului creştin baptist în faŃa oricărei autorităŃi. 
ART. 63. Răspândirea tipăriturilor de orice fel editate de cultul creştin baptist este liberă, putându-se face 
prin colportaj şi alte mijloace. 
 Toate tipăriturile privind cultul creştin baptist trebuie să aibă, înainte de tipărire, aprobarea 
secŃiunii publicităŃii din comitetul uniunii. 
ART. 64. – Bisericile, comunităŃile şi uniunea, pot concedia pe slujbaşii lor în caz de incapacitate sau 
când aceştia se fac vinovaŃi de purtări imorale, neglijenŃă în serviciu, abateri de la doctrina baptistă şi 
incorectitudine în mânuirea banilor. 
ART. 65. – Înmormântările credincioşilor baptişti, în localităŃile unde cultul creştin baptist nu are cimitir 
propriu şi nici comunele nu au înfiinŃate cimitire comune, se vor putea face întrunul din cimitirele 
existente ale celorlalte confesiuni, cu încuviinŃarea reprezentantului cultului căruia aparŃine cimitirul. 
ART. 66. – Congresele cultului creştin baptist, convocate în conformitate cu prevederile prezentului 
statut, vor fi prezidate de preşedintele uniunii, asistat de secretarul general. 
 Congresele cultului creştin baptist mai pot fi prezidate şi de un birou de zi ales de congres, când 
preşedintele uniunii sau congresul  îşi exprimă dorinŃa în sensul acesta. 
 Organizarea şi păstrarea oridinei în congres va fi făcută de un comitet, ales şi însărcinat în acest 
scop de comitetul uniunii. 
ART. 67. – Modificarea prezentului statut poate fi făcută numai de congresul cultului creştin baptist, care 
va lua hotărâri cu majoritatea voturilor delegaŃilor prezenŃi şi cu respectarea  legii pentru regimul general 
al cultelor. 
ART. 68. – Prezentul statut, votat în congresul general al Cultului Creştin Baptist din România, Ńinut la 
Arad în zilele de 27 şi 28 Octomvrie 1945, este al Cultului Creştin Baptist din tot cuprinsul łării. 
 
 PREŞEDINTE, 
 IOAN DAN  
        SECRETAR GENERAL, 
        MARIN DUMITRA ŞCU 
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ANEXA 
Congresul CCBR din 1945 de la Arad 
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ANEXA 
Congresul Tineretului, ReşiŃa, 1946 
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ANEXA 
Ioan Dan şi Ioan Rusu 

 

387 
 

                                                 
387 ACNSAS, D 6902/2, f. 145, sublinierile groase aparŃin autorului. 
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388 
 

 
 
Şocul acestei cuvântări în mijlocul credincioşilor, redat în ultima propoziŃie a documentului de 

mai sus: „delegaŃii au rămas surprinşi de cele auzite în cuvântările Ńinute”, este plauzibil să 

fi fost datorită faptului că pentru prima dată se folosea limbajul dublu.  Se minŃea pe faŃă, în plen, 

în timp ce realitatea era alta.  Este greu de imaginat contextul vremii aceleia, când se trăia sub 

ameninŃarea arestărilor iminente şi fără discernământ. 

                                                 
388 ACNSAS, D 6907, f. 208-209. 
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DIRECłIUNEA REGIONALĂ A SECURITĂłII POPORULUI CLUJ. 
13/68.005.- 
25.12.950 
 

DIRECłIUNEA GENERALĂ A SECURITĂłII POPORULUI 
     BUCUREŞTI.- 

 
 Urmare raportului nostru prin buletin Nr.1/68005 din 14.12.1950, raportăm: 
 În ziua de 17 Decembrie cu începere de la orele 10 a avut loc la biserica baptistă din Cluj, 
str. Ospătăriei conferinŃa cultului baptist din Regiunea Cluj.- 
 ConferinŃa s-a deschis prin cuvântul de deschidere rostit de Moraru Gavril preşedintele 
ComunităŃii Cluj.- 
 Au fost prezenŃi câte doi delegaŃi de raion din Regiunea Cluj, lipsind delegaŃii din raionul 
Aiud.-  La conferinŃă au fost prezenŃi reprezentanŃi a 103 biserici.-  Din partea Uniunei baptiste 
din Bucureşti au fost prezenŃi secretarul Rusu Gavril şi preşedintele cultului Dan Ioan.- 
 S-au dat rapoarte din partea fiecărui comitet.-  Au dat raport numiŃii: Bărbătei Paul fost 
preşedinte al comunităŃii jud. Cluj, Badau Traian, Crişan Gavrilă, Bâru Gheorghe, Fişca 
Dumitru.- 
 Din rapoartele date s-a remarcat faptul că în cursul anului curent, Comunitatea nu a 
progresat în ceeace priveşte numărul membrilor ci s-a menŃinut cam în aceiaş situaŃie.- 
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 A luat apoi cuvântul preşedintele Uniunii baptiste din R.P.R. Dan Ioan care a dezbătut 
problema noului Statut, făcând şi un istoric al acestuia.-  Dan Ioan printre altele a spus: 
 Zile de care trăim acum n-a avut cultul nostru poate de când există. Cu aceste cuvinte 
preşedintele ComunităŃii a anunŃat aprobarea Statutului.- 
 A arătat prigonirile din trecut la care a fost supus cultul baptist subliniind cum foştii 
baroni au încercat şi au reuşit să-l înăbuşe în sânge.-  A continuat apoi prigonirea de către toate 
regimurile din trecut, a spus preşedintele.- 
 În anul 1942 am fost scoşi iarăşi din toate drepturile, casele de rugăciuni au fost sigilate, 
predicatorii internaŃi în lagăre.-  A trebuit să vină 23 August 1944 şi odată cu această zi Armatele 
Sovietice eliberatoare.-  Nu vom uita niciodată – spune preşedintele – placarda afişată de 
Comandamentul Sovietic în care în al doilea punct se spunea precis că toate bisericile sunt libere 
să-şi exercite cultul.- 
 Dela 1 Noiembrie 1944 până azi, micile neajunsuri pe care le-am avut trebuie să 
recunoaştem că au fost şi din vina noastră.-  Putem spune, n-am avut în tot acest timp nici o casă 
de rugăciuni sigilată şi nici un predicator închis în toată Ńara.- 
 E drept că a întârziat puŃin Statutul dar altă dată nu întârzia doi ani ci zeci de ani.-  
Lucrurile au evoluat nu spre rău ci spre bine.- 
 Avem acum Statut: baptiştii, creştinii după evanghelie, adventiştii de ziua şaptea şi 
penticostalii.- 
 Dan Ioan îşi încheie cuvântarea cu următoarele cuvinte: „Să dăm ce se cuvine lui 
Dumnezeu, iar Republicii noastre dragi ce este al ei”.-  Dacă Statul ne-a dat aceste drepturi, şi 
noi să dăm ce se cuvine Statului.- 
 A luat apoi cuvântul secretarul uniunii baptiste din R.P.R., Rusu Gavril care la fel a făcut 
un istoric al cultului, scoŃând în evidenŃă că în trecut cei mai buni fii ai cultului lor se aflau în 
închisori alături de comunişti.- 
 Susnumitul spune mai departe „cum să aprobe comuniştii Statutul? – se  întrebau unii 
necunoscători.-  Foarte bine pentrucă libertatea religioasă rezultă chiar din principiile de bază ale 
acestui regim.-  Lenin a spus: suntem împotriva celei mai mici jigniri aduse libertăŃii religioase.  
Noua orânduire din Ńară nu e împotriva evangheliei ci împotriva faptelor pe care le fac oamenii.-  
Ilustrează acest lucru din faptul desfiinŃării cârciumelor de care erau pline satele în trecut şi a 
caselor de toleranŃă.- 
 A urmat la cuvânt Paul Bărbătei care şi-a exprimat mulŃumirea pentru cele comunicate de 
antevorbitori.  În continuare, dă sfat delegaŃilor să meargă acasă şi acolo să fie soli ai păcii şi să 
muncească căci regimul nostru, are un principiu bun: Cine nu munceşte, nu mănâncă.-  Să 
muncim cu toŃii pentru îndeplinirea Planului de Stat.-  Să dăm ascultare autorităŃilor cărora le 
datorăm supunere.- 
 Intrând în sală o delegaŃie a cultului baptist, secŃia maghiară din Cluj, preşedintele 
cultului îi salută pe aceştia în limba maghiară şi în câteva cuvinte le comunică şi lor aprobarea 
Statutului.- 
 S-a trecut apoi la alegerea noului comitet regional al cultului care are următoarea 
componenŃă: 

Preşedinte: Linguraru Ioan, 
Secretar: Crişan Gavrilă, 
Cenzori: Bărbătei Paul, 

   Cordoş Dumitru, 
   RaŃiu Gheorghe, 

Vice-preşed: Moraru Gheorghe Cluj 
  Precup Ioan  Dej 
Casier:  Bâru Gheorghe 
Predicator: Bădău Traian 
Membri în  
Comitet: Furdui V.  Câmpeni 
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  Gabora V.  Huedin 
  Bălăneanu Gh.  Jibou 
  Costea D.  Dej 
  Botezan D.  Turda 
  Prodan V.  Gherla 

 Urmează ca Aiudul să propună un delegat al său ca membru în comitet.- 
 Pe lângă membrii de mai sus ai comitetului mai intra de drept preşedintele cultului şi 
secretarul general al cultului.- 
 În ultimul punct al şedinŃei a fost votarea bugetului care s-a ridicat la suma de 450.000 lei 
pe anul 1951.- 
 ConferinŃa s-a încheiat la orele 16.- 
 De menŃionat că la acea conferinŃă au participat şi delegaŃi din regiunea Mureş, Rodna şi 
Bacău, care conform hotărârii conferinŃei nu au luat parte la dezbateri decât ca oaspeŃi. 
 Dela orele 17 în aceiaş biserică a avut loc o serbare cu program compus din diferite 
cântece religioase executate de fanfară şi cor precum şi din diferite poezii cu caracter religios.- 
 Serbarea a luat sfârşit la orele 18.- 
 MenŃionăm căci cu ocazia conferinŃei de mai sus, sa votat o moŃiune semnată de toŃi 
delegaŃii prin care aceştia se arată recunoscători faŃă de regimul nostru de democraŃie populară şi 
îşi ia angajamentul să fie credincioşi regimului şi să lupte pentru pace.- 
 
COLONEL DE SECURITATE 
PATRICIU MIHAI       Lt. Maj. de Securitate 

ss. indescifrabil        Gh. Breiner.- 
         ss. indescifrabil 

 
 

Cu privire la acest raport, este interesant de remarcat faptul că nici securiştii nu credeau 

ce spunea conducerea cultului.  Un fragment dintr-o notă făcută pe marginea primei pagini 

spune: „nu credem că nu a fost vreun nemulŃumit”. 
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389 AUBCBR, Dosar CorespondenŃă diverse 1961, 1972-1981. 
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390 AUBCBR, Dosar CorespondenŃă diverse 1961, 1972-1981. 
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ANEXA 
Congresul Buteni 1948391 

 

 

                                                 
391 ACNSAS, D 6902/2  
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ANEXA 

BilanŃ şi propuneri Departamentul Cultelor 1958 
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ANEXA 

TreziŃii Domnului 
 

392 

                                                 
392 AUBCBR, Dosar Nr. 54.-Cazuri Disciplinare în Uniune 1944-1955, Adresa nr. 80/1962 a ComunităŃii Bisericeşti 
Creştine Baptiste Cluj către Uniunea ComunităŃilor Creştine Baptiste. 
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393 
 
 

Despre mişcarea de trezire fratele Severin Croitoru, originar din Bosanci, judeŃul Suceava, 

relatează următoarele: 

„Eu am cunoscut şi am auzit de trezirea spirituală a unor baptişti şi a unor grupuri de prin Ńară: 
Cluj, Câmpia Turzii, Viişoara, de lângă Câmpia Turzii, Turda, Sibiu, Mediaş, Braşov, Arad.  Aceste grupuri 
erau foarte rău văzute de fraŃii baptişti, adică conducătorii bisericilor din vremurile acelea. Trezirile au 
început  aproximativ prin 1962.  Eu cunosc mai mult despre cele de prin Câmpia Turzii, Viişoara, Turda, 
Câmpeni, GalaŃi şi Sighetul MarmaŃiei. Dar eu acuma vreau să-Ńi scriu mai mult despre trezirile din primul 
val de trezire din 1962, în Câmpia Turzii-Viişoara-Câmpeni, prin fratele Fişcă din Câmpia Turzii.  Se rugau 
în grupuri prin case ore în şir şi îşi mărturiseau păcatele, aveau studii biblice şi cântau cântări.  Într-o 
situaŃie, când se spune că a început trezirea în primul val, în Câmpia Turzii în 1962, cei care-L căutau cu 
adevărat pe Domnul şi căutau sfinŃenia, s-au rugat de la 3pm -11pm. Îşi mărturiseau păcatele şi cântau.  Am 
auzit de la sora Anişoara, soŃia fratelui Filip Nicoară, care a murit, că toŃi cei dornici să se sfinŃească, să 
aibă părtăşie cu Domnul şi cu fraŃii, trebuiau să umble în lumină mai întâi.  Îşi goleau găleŃile, adică inimile 
lor, ca Domnul, prin Duhul Sfânt, să le umple cu Har şi prezenŃa Sa de pace şi bucurie.  Când se termina, 
ieşeau uzi de transpiraŃie, ca din duş, dar plini de bucurie.  Aşa se continua şi în alte localităŃi, mergându-se 
din oraş în oraş şi prin sate şi comune. 

                                                 
393 ACNSAS, D 174/1, f. 1, 3-6. 
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Şi prin fratele Dinu din Căpuşu Mic, Cluj şi fratele Ilie Potinteu cu soŃia sa TiŃi, care era 
considerată o sfântă şi umbla cu Dumnezeu, s-a contribuit foarte mult la această trezire spirituală a 
baptiştilor.  Eu l-am cunoscut foarte bine pe Ilie Potinteu şi pe TiŃi, soŃia lui.  Ei au umblat cu Domnul şi au 
întreŃinut trezirea prin valul al doilea şi al treilea. Ilie Potinteu era de prin Câmpeni Abrud, trăia undeva în 
munŃi, nu departe de Viişoara. 

Al doilea val a început prin 1970-1972, contribuind la aceasta şi Nina NiculiŃă.  După căsătorie, 
din anul 1974 purta numele după bărbatul ei, Nina Radu.  Ea era din GalaŃi şi după căsătorie s-a mutat în 
Bucureşti.  De asemenea a avut un aport şi fratele Rodila din Câmpeni-Sohodol-Alba.  Acum el trăieşte în 
Atlanta, Georgia, SUA.  

Eu am luat parte prin valul al doilea în 1972, în GalaŃi.  Atunci am cunoscut-o pe Nina Niculita, şi 
Domnul a folosit-o pe ea, aşa încât am intrat în rândurile acelor baptişti treziŃi.  Eu îl căutam pe Domnul.  
Căutam o reală întâlnire şi apoi trăire cu El, dar nu o găseam.  Şi eu credeam ca mulŃi alŃii că este bine aşa 
cum eram – să-i mulŃumesc pe oameni.  Nu eram fericit.  Inima mea căuta mai mult, ceva real cu 
Dumnezeu, eram flămând după El, dar mereu când întrebam pe bătrâni sau pe alŃii, aşa zişi lideri, nu 
primeam nici un răspuns, decât că trebuie doar să mergem la biserică şi să activăm acolo. Dar din copilărie 
inima mea Îl căuta pe Domnul, să fiu ca El, să devin un misionar, un adevărat ucenic al Domnului Isus 
Hristos.  Şi acestea au fost trezite şi aprinse în inima mea din predicile fraŃilor Mitrofan, moşului Gheorghe 
Croitoru, ale pastorului Silvestru Ungureanu şi alŃii.  PărinŃii mei, mi-au vorbit şi ei prin felul în care au 
trăit credinŃa lor practică prin necazurile lor.  Apoi, m-am mutat la GalaŃi cu şcoala, şi după 4 zile, Domnul 
mi-a scos în cale pe Nina, prin fr, Pleşoianu din GalaŃi.  Am locuit la fratele Pleşoianu o vreme.  El m-a pus 
în legătură cu Nina. Aşa, prin rugăciunea Ńinută prin case, după serviciul bisericii, cu tinerii şi studenŃii din 
GalaŃi şi prin mărturisirea păcatelor, a lucrat Domnul în viaŃa mea chiar de la început.  Studiam Cuvântul 
Domnului, vizitam pe bolnavi, bătrâni şi săraci şi vesteam Evanghelia la cei nemântuiŃi de pe stradă, de la 
servici, şcoală şi de pretutindeni.  BineînŃeles, am trecut şi prin persecuŃii din partea bisericilor şi a 
SecurităŃii.  Apoi eu, prin anul 1975, m-am mutat în grupul lui Jan Grigor din Arad, unde aveam legătură cu 
toate aceste grupuri din Ńară: Bucureşti, ConstanŃa, Sibiu, Sighişoara, Sebeş Alba, Cluj, Turda, Viişoara şi 
Cîmpeni.  În fiecare an, mergeam pe la Ilie Potinteu şi mulŃi alŃii, ca Filip Nicoară, fr. Fişcă, Dinu, şi foarte 
mulŃi alŃii, mergeam prin toată Ńara, în turnee foarte lungi şi vizitam aceste grupuri.  Şi în Braşov aveam 
părtăşie petrecând nopŃi în rugăciune şi studiu biblic.  Cântam cântări şi posteam. Eram persecutaŃi, căutaŃi 
şi urmăriŃi de Securitate pe străzi şi arestaŃi de multe ori şi chemaŃi la Securitate.  Eram pârâŃi de multe ori 
chiar de  lideri şi fraŃi din biserici.  Doream o trăire adevărată, sinceră, reală cu Domnul.  Petreceam ore în 
şir în rugăciuni, cântări, mărturisirea păcatelor şi studiu intens în Biblie.  Puneam accentul pe cunoaşterea 
personală a Domnului Isus, adică o întâlnire reală, personală cu El şi pe trăirea în lumină a unei vieŃi  de 
creştin adevărat, nu numai atunci când mergeam la Biserică, ci şi în restul vieŃii de zi cu zi. 

Al treilea val, am înŃeles că a început prin 1984, tot pe la Câmpia Turzii, printr-un tânăr ce-l chema Sami 
Salaja. 
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ANEXĂ  
la Memoriul celor 50394 

 

 
 

                                                 
394 AUBCBR, Dosar N 006, f. 335-358, 368-402, 413-419. 
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Această şedinŃă s-a continuat şi a doua zi, pe data de 19 decembrie, iar pentru subiectul nostru 
doar această parte este relevantă şi în consecinŃă doar ea va fi inclusă (de la pg.5). 
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După toate acestea se trimit frăŃietăŃii baptiste două circulare, nr. 30 şi 31 din 1 ianuarie 1974, 
care au fost incluse în textul lucrării şi care specificau aprobarea serviciilor de duminică după 
amiaza etc.  Apoi se organizează de către conducerea Uniunii o serie de şedinŃe de lucru pe 
comunităŃi cu participarea tuturor păstorilor acelor comunităŃi unde aceştia sunt prelucraŃi în aşa 
fel încât şi aceste libertăŃi să le supună ei de bună voie controlului Departamentului, aşa cum se 
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poate observa din textul selectat dintr-una din aceste şedinŃe.  Toate aceste şedinŃe urmau acelaşi 
tipar şi aveau, în linii mari acelaşi conŃinut, aceleaşi îndrumări, aceleaşi hotărâri.  Se prezintă 
alăturat lucrările doar din două ComunităŃi, acestea ilustrând suficient situaŃia. 
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ANEXA  
Corul Copiilor „Sion” din Ia şi 

 
 
Corul Copiilor „Sion” din Iaşi, se poate spune că s-a născut în iarna anului 1973 la sugestia unei 

surori, soŃia unuia din predicatorii Bisericii Baptiste din Iaşi, făcută Genovievei Sfatcu, sugestie 

de a pregăti un program cu copiii bisericii în vederea sărbătoririi Crăciunului.   

 
 

 
 

Genovieva, primind provocarea şi dorind să facă ceva frumos şi proaspăt pentru biserică, 

a compus versurile cântării Afară ninge cu fulgi mari şi a pus aceste versuri pe melodia unui 

cântec clasic englezesc. 

 

Afară ninge cu fulgi mari, 
Frumos e peste tot. 
Grădinile s-au îmbrăcat c-o haină de omăt. 
Iar eu privind cum vin în zbor 
Fulgi albi plutind uşor 
Sunt fericit că prin Isus 
Alb ca zăpada sunt. 
Ca fulgul de nea, ca fulgul de nea 
Să fiu şi eu aş vrea, 
Stea de zăpadă, steluŃă albă 
Strălucitoare şi ziua şi noaptea. 
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O, ce frumos e ca să fii alb ca fulgul de nea, 
Să ştii că din cer ai venit şi-acolo-i Ńara ta, 
CrenguŃa goală s-o-nveleşti, 
De ger să o păzeşti. 
Să luminezi drumul noaptea, 
Ca stea să străluceşti. 

 

După repetiŃii şi adăugarea altor cântece de Crăciun, acest cor al copiilor a avut primul 

program în biserică, format din cântări şi versete din Biblie.  Acest  program s-a desfăşurat cu un 

grup de zece copii, cu vârsta cuprinsă între şase şi 12 ani, acompaniat de fratele Sfatcu la vioară, 

de Tudorică Sfatcu la harmoniu şi de Silvia Tărniceriu la chitară.  Din program au făcut parte şi 

cântecele „Căci un Copil ni s-a născut”, „Casă-n casă Maria a umblat”,  „ E noapte şi toată 

lumea doarme”,  „ O seară-n câmp”, „ Trei păstori”.  Programul a avut un succes deosebit, astfel 

mulŃi alŃi copii s-au alăturat grupului, devenind un cor de aproximativ 60 de copii, iar repertoriul 

s-a îmbogăŃit cu multe alte cântece, cu melodii şi cuvinte prelucrate şi traduse din patrimoniul 

altor Ńări.  Curând vestea acestui cor s-a răspândit prin toată Ńara.  Cântările lor au început să 

circule prin toate bisericile şi multe dintre acestea au fost inspirate să formeze propriul lor cor de 

copii.  MulŃi veneau şi vizitau Iaşul pentru a asculta Corul Sion, iar la plecarea spre casă mergeau 

cu dorul de a avea şi ei un astfel de har în biserica lor.  Corul Copiilor Sion a început să fie 

solicitat şi invitat să cânte prin diferite părŃi ale Ńării.  Prima lor ieşire în afara Iaşului a fost în 

vara 1975 la Bucureşti, la iniŃiativa fratelui Daniel Branzei, care era seminarist în vremea aceea.  

Au cântat în bisericile din Nicolae Titulescu, 23 August şi Ferentari.  După acest debut în afara 

Iaşului, au urmat nenumărate călătorii prin Ńară, la invitaŃia bisericilor flămânde după revărsarea 

harului lui Dumnezeu.  InvitaŃia de a cânta în zona Caransebeşului Genovieva şi-o aduce aminte 

în următoarele cuvinte (cuvinte care redau esenŃa lucrării lor din toată Ńara): „Îmi aduc aminte 

seara când doi prezbiteri au venit să discute cu mine în spatele bisericii.  Au călătorit toată 

noaptea cu trenul din Caransebeş.  ‘Genovieva, te rugăm, vino cu corul în zona noastră’ a spus 

Rădoi, unul din prezbiterii bisericii. ‘Copiii din bisericile noastre au nevoie să înveŃe de la corul 

vostru să stea de partea Domnului’.  ‘Am auzit’ a zis CocârŃeu, celălalt prezbiter, ‘că pe oriunde 

călătoreşte Corul Sion, coruri de copii răsar ca florile.  Aceasta este exact ce avem nevoie în Ńara 

noastră.  Bisericile vă aşteaptă în ReşiŃa, OŃelu Roşu, Obreja, Simeria şi bineînŃeles 

Caransebeş’.” 395   Altă dată, la invitaŃia fratelui Aurel Coroamă, corul a vizitat Vicovu de Sus 

unde MiliŃia a încercat să oprească programul Corului.  În iarna anului 1979 au vizitat Oradea şi 

împrejurimile ei. 

 

                                                 
395 Genovieva Sfatcu Beattie, Stephen Beattie. The Children’s Choir – A true Story from Romania, Eastern Europe 
Aid Association, 2006, p. 113. 
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Un moment important din viaŃa Corului de Copii Sion a fost înregistrarea cântărilor 

acestora şi difuzarea lor la unele posturi de radio pe unde scurte din străinătate şi distribuirea 

clandestină a casetelor printre credincioşi. Prin mişcarea aceasta lansată de Corul Copiilor Sion 

din Iaşi foarte multe biserici baptiste (şi nu numai) au fost înviorate.  Copiii bisericilor găseau un 

Ńel pentru a se aduna şi a cânta laudele Domnului.  Cântările erau copiate de mână în carneŃele, 

care erau preŃuite asemenea nestematelor şi împrumutate cu mare strângere de inimă pentru a fi 

replicate.   

 

Genovieva Sfatcu, datorită credinŃei sale, organizării şi conducerii acestui cor şi, de 

asemenea, datorită implicării sale în traficul de Biblii, a avut de suferit multe persecuŃii  şi a fost 

supusă multor interogări şi presiuni din partea SecurităŃii.  Datorită supravegherii permanente a 

activităŃii corului de către Securitate şi datorită faptului că persecutarea corului şi opoziŃia 

statului faŃă de această mişcare a devenit cunoscută pe plan internaŃional, la data de 24 februarie 

1980, Genovieva Sfatcu a primit paşaportul pentru emigrare şi i s-a impus să părăsească Ńara în 

termen de 27 de zile.  Deşi corul a mai dăinuit o vreme, prin plecarea Genovievei Sfatcu s-a 

încheiat perioada de aur a acestui cor, care a durat aproximativ şase ani.  Efectele acestei lucrări 

se mai pot vedea şi astăzi, multe din cântările lor mai sunt cântate în bisericile baptiste de grupuri 

de copii cu ocazia sărbătorilor Crăciunului şi Paştelui.  Odată cu emigrarea Genovievei, lucrarea 
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sa a continuat prin pregătirea de materiale pentru coruri de copii şi introducerea lor clandestină în 

România.  Aceste materiale au fost o binecuvântare pentru toŃi cei care au avut harul de a le 

primi. 
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ANEXA 
Greva seminariştilor 1976 
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În încheierea acestui episod, toŃi seminariştii au semnat o declaraŃie personală prin care recunosc 
că au greşit şi că îşi cer iertare. Prezentarea a două dintre ele, alese în ordinea alfabetică, este 
suficientă. 
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ANEXA 
Iosif łon 

 
 
 
 

Într-un Referat cu propuneri de recrutare 

ca agent al candidatului łON IOSIF din comuna 

Lupaşa regiunea Cluj înregistrat în evidenŃele 

SecurităŃii sub nr. 342/21 martie 1960 se descrie 

scopul şi necesitatea recrutării acestuia.  În 

principal este propusă folosirea acestuia pentru 

supravegherea informativă a lui Moscovici Iancu 

într-un scop dublu: pe deoparte, a documenta 

„măsura în care MOSCOVICI IANCU a deservit 

interesele Misiunii Bisericii Norvegiene din 

străinătate şi a sarcinilor pe care le are de la 

aceasta, iar pe de altă parte, să-l recruteze pe „MOSCOVICI IANCU pentru ca mai târziu să-l 

folosim în interesul muncii noastre de a destrăma şi descompune anumite organizaŃii religioase 

sau sectante, deoarece el corespunde unui astfel de scop.”  De asemenea, [r]ecrutarea lui łON 

IOSIF mai este necesară pentru a-l folosi la demascarea unor idei şi percepte religioase (în mod 

organizat) la compromiterea unor conducători cultici mai ales că în momentul de faŃă el este 

preocupat de întocmirea unei lucrări cu care intenŃionează să demaşte falsitatea ideilor 

baptiste.”396 

În acelaşi referat, se mai menŃionează despre felul cum łon Iosif a ajuns sa fie înscris la 

Seminarul Baptist Bucureşti şi despre unele activităŃi ale acestuia în cadrul Seminarului.   

 
 „După terminarea facultăŃii în anul 1955, determinat de convingerile sale religioase, vine în 
Bucureşti şi se înscrie la seminarul teologic baptist, fiind recomandat de DAN IOAN, preşedintele 
comunităŃii regionale baptiste din Cluj. 
 În perioada primului an de seminar, łON IOSIF a căutat cu multă rîvnă să-şi însuşească dogmele 
sectei baptiste.  Avînd o pregătire culturală superioară colegilor săi de seminar, i-a permis să acumuleze 
repede perceptele religioase, formîndu-şi o personalitate în seminar.  Acest lucru însă a produs pe de o parte 
invidia unor studenŃi, iar pe de altă parte teama unor profesori care vedeau în comportarea şi capacitatea sa 
un om «periculos» pentru seminar. 
 Din nota agentului «Stîngu Iuliu» dată la 20 sept. 1957, rezultă că în preajma congresului baptist 
din anul 1955 łON IOSIF a organizat o acŃiune de boicot împotriva unor elemente ce urmau să fie alese în 
conducerea cultului şi pe care el le-a considerat ca fiind necorespunzătoare.  Descoperindu-i-se această 
acŃiune a fost eliminat din seminar.  La aceasta a mai contribuit şi faptul că el a luat legătura cu tînărul 
baptist DEREK STONE din Anglia faŃă de care s-a recomandat ca reprezentant al tinerilor baptişti din 
România, calitate pe care de fapt nu o avea. 

                                                 
396 ACNSAS, R 180588, f. 9. 
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 Cu toate acestea el nu renunŃă complect la activitatea baptistă şi continuă legăturile cu o serie de 
elemente din conducerea sectei baptiste care formau atunci opoziŃia în sectă.  Dintre aceştia sînt POPOVICI 
ALEXA, PETRE POPOVICI din Timişoara, DUDĂU ILIE din Arad şi alŃii, cu sprijinul cărora este numit 
predicator la biserica baptistă „SperanŃa” din Arad. 
 Fiind în această situaŃie, łON IOSIF caută să reia legătura prin corespondenŃă cu DEREK STONE 
din Anglia, însă aceasta este întreruptă de organele noastre. 
 La începutul anului şcolar 1957-1958, încurajat de pastorul baptist POPOVICI ALEXA care-l 
sfătuieşte să nu renunŃe la lupta sa cu conducerea seminarului baptist, se înscrie din nou în seminarul 
teologic baptist din Bucureşti, unde nu rămâne decît pînă în luna decembrie 1957, cînd este forŃat din nou 
de conducerea seminarului să renunŃe la seminar şi este îndepărtat definitiv. 
 În anul 1958 se reîntoarce la Cluj unde cu ajutorul preşedintelui comunităŃii regionale baptiste din 
Cluj DAN IOAN căruia intenŃiona să-i devină ginere, continuă activitatea şi ia legătura cu o serie de tineri 
baptişti din oraşul Cluj.”...397 
 
 

Deşi acest referat de recrutare era aprobat, o notă de pe marginea documentului 

menŃionează nişte obiecŃii cu privire la recrutarea sa şi propune ca materialul cu privire la łon 

Iosif să fie trimis la Cluj, „cu menŃiunea de a-l recruta, folosi şi ptr. lucrarea ce vrea să o facă (cu 

demascarea baptiştilor).  Paralel să caute a lucra cu el şi pe M.I.”398  (M.I. însemnând probabil 

Moscovici Iancu). 

 

Cu privire la venirea fratelui łon la Seminarul Baptist din Bucureşti, în calitate de 

student la teologie, se mai poate observa un detaliu dintr-o notă informativă dată de către agentul 

„FAGURE” - łunea Ioachim, care, în comparaŃie cu ceilalŃi informatori dădea cele mai exacte şi 

cerebrale note.  Din această notă reiese faptul că Departamentul Cultelor a trasat sarcina aducerii 

lui łon la Seminar. 

                                                 
397 ACNSAS, R 180588, f. 10-11. 
398 ACNSAS, R 180588, f. 8. 
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 399 
 
 Un al doilea referat cu propunere de recrutare ca agent a numitului łON IOSIF din 30 
mai 1964, are următoarea introducere: 
 

 „Dat fiind numărul tot mai mare de străini care ne vizitează Ńara se impune necesitatea creierii unei 
agenturi de calitate în vederea lucrării celor care desfăşoară activitate ostilă Ńării noastre. 
 Această necesitate se impune cu atît mai mult, întrucît serviciile de spionaj capitaliste caută să 
strecoare în R.P.R. cadre şi agentura lor sub acoperirea de turişti, vizitatori sau cu diferite delegaŃii 
culturale sportive şi ştiinŃifice, pentru ducerea unei activităŃi de subminare împotriva R.P.R.-ului. 
 În vederea atingerii scopului propus a fost luat în studiu pentru recrutare numitul łON IOSIF.400 

 

Iată cum s-a desfăşurat recrutarea ca agent a numitului łon Iosif: 

 

 

                                                 
399 ACNSAS, R 180588, f. 44. 
400 ACNSAS, R 180588, f. 6-7. 



 

 

429 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DIRECłIEA REGIONALĂ CLUJ 
-Serviciul II.- 
        STRICT SECRET 
        23.VI.1964 
        Exemplar unic 
 
 SE APROBĂ: 
ŞEFUL DIRECłIEI REGIONALE 
Maior, 
 PLEŞIłA NICOLAE 
 

RAPORT 
de felul cum a decurs recrutarea ca agent a numitului 
łON IOSIF.- 

 
 În baza aprobării primite din partea conducerii DirecŃiei Regionale M.A.I. Cluj, în ziua de 16.VI. 
1964 am trecut la recrutarea ca agent a numitului łON IOSIF de profesie profesor la Şcoala Elementară din 
Satul Coruş Cluj. 
 Recrutarea a avut loc la casa: „SANITARUL” şi a decurs după cum urmează: 
 În prima parte a procesului recrutării cu candidatul a fost clarificate unele date legat de 
preocupările sale prezente, astfel informîndu-ne, că în prezent pe lângă funcŃia de profesor mai îndeplineşte 
şi funcŃia de director al căminului cultural din Coruş. 
 În acelaşi timp lucrează la o carte cu caracter ştiinŃific prin care combate cu teze marxiste 
caracterul antiştiinŃific a dogmelor cultului „Baptist” şi în general a misticismului. 
 Candidatul a funcŃionat doi ani ca profesor de limba română la Teologia Baptistă din Bucureşti. 
 În cadrul discuŃiilor, candidatul şi-a manifestat dezacordul său faŃă de perceptele acestei secte pe 
care şi le-a manifestat şi cît a funcŃionat la Teologie, fapt ce a făcut să părăsească Teologia şi să se 
încadreze în învăŃămînt de stat. 
 În continuare candidatul ne-a vorbit despre activitatea culturală desfăşurată la Coruş, care a avut 
drept rezultat ca acest sat să fie clasificat pe locul I. la recentele concursuri regionale care a avut loc la Cluj. 
 Treptat discuŃia a fost canalizată în direcŃia activităŃii sale ca şi ghid al O.N.T.-ului, legat de care 
candidatul a arătat că a urmat un curs, şi în urma examenului susŃinut, a fost acceptat le O.N.T. ca şi ghid al 
lor, că urmează în această calitate să plece pe litoral pe timp de cca 2 luni de zile. 
 Vorbind despre activitatea turistică am arătat că în urma noilor înlesniri făcute pe această linie, 
Ńara noastră va fi vizitată de un număr tot mai mare de străini. 
 Avînd în vedere însă că unele cercuri imperialiste nu renunŃă la activitatea lor de subminare a 
Ńărilor socialiste şi caută să se folosească de turism, ca o cale legală, de a trimite în R.P.R. persoane cu 
diferite misiuni ostile Ńării noastre. 
 Datorită celor de mai sus noi trebuie să ne mărim vigilenŃa de a nu permite nimănui ca să atenteze 
la independenŃa şi suveranitatea statului nostru. 
 Candidatul a fost întrutotul de acord declarînd că doreşte în mod sincer să ne ajute în demascarea 
activităŃii ostile a unor astfel de persoane şi ne va informa imediat despre orice fapt de care va lua 
cunoştinŃă în timpul cît va lucra cu cetăŃeni străini, întrucît îşi dă perfect de bine seama ce pericol prezintă 
pentru statul nostru a nu depista la timp activitatea subversivă a unor cetăŃeni străini. 
 Totodată s-a mai angajat de a ne ajuta în orice problemă ce prezintă interes pentru organele 
securităŃii statului. 
 Văzînd poziŃia sinceră a candidatului şi dorinŃa sa de a colabora în continuare cu organele noastre 
– candidatul a fost folosit pînă la data recrutării ca om de încredere – am trecut la recrutarea sa dîndu-i 
numele conspirativ de „CRISTEA IOAN”. 
 După recrutare candidatului i s-a făcut un instructaj temeinic legat de sarcinile pe care le va avea 
de îndeplinit, comportarea pe care urmează s-o aibă faŃă de cetăŃenii străini pe care îi va ghida, etc. 
 Totodată a fost instruit de felul cum să ne comunice în cazuri urgente fără să aştepte întîlnirea 
fixată, problemele ivite. 
 Recrutarea candidatului a durat o oră şi jumătate şi a fost efectuată de Cpt. Nagy Wilhelm din 
Serviciul II. 

FaŃă de cele de mai sus 
PROPUNEM: 

    a se aproba înregistrarea la SecŃia „S” ca agent de interpunere a 
numitului łON IOSIF în problema TURIŞTI ENGLEZI. 
 
 ŞEFUL BIROULUI     OFIłER I. 
  Maior FEIER ŞTEFAN     Cpt. NAGY WILHELM 
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DE ACORD 
ŞEFUL SERVICIULUI 

Cpt. PERES ALEXANDRU401 
 
În data de 20.XI.1965 se ia măsura de schimbare a numelui conspirativ din „CRISTEA IOAN” 

în „MICU VICTOR”. 

 

402 

Dintr-o autobiografie a fratelui łon se pot observa două lucruri: lucra la combaterea 

creştinismului şi că era în anul 1963 propagandist comunist. 

„Între anii 1955-1957 am fost student la Seminarul teologic baptist din Bucureşti.  Fusesem 
chemat acolo prin oferta de a mă angaja ca profesor de limbă şi literatură română, însă odată ajuns la 
Bucureşti mi s-a spus că nu pot fi angajat pînă nu am şi studii teologice şi mi s-a oferit să rămîn ca student 
însă cu un salariu de la o parohie.  Am rămas acolo doi ani, suficient ca să mă satur de teologie pe toată 
viaŃa.  De altfel, cele ce le-am studiat acolo le utilizez acum în redactarea unei ample lucrări de combatere a 
misticismului, lucrare care a fost verificată în „Editura ştiinŃifică” Bucureşti şi pe care o refac spre 
publicare conform îndrumărilor date de editură... 
 Sunt U.T.M.-ist şi am sarcina de propagandist.  Pentru această muncă în anul 1963 mi-a fost 
decernată Diploma de onoare a Comitetului regional U.T.M.-Cluj.”403 

 

Într-o notă de analiză privind agentul „CRISTEA IOAN” din 26.X.1965 se menŃionează că 

înainte de recrutarea sa „agentul a fost folosit şi ne-a frunizat unele materiale privind pe baptistul 

                                                 
401 ACNSAS, R 180588, f. 16-18. 
402 ACNSAS, R 180588, f. 27. 
403 ACNSAS, R 180588, f. 28. 
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S.U.A. GULYAŞ ŞTEFAN care a venit în Ńară în 1963 şi despre rudele acestuia.  Pe parcursul 

colaborării agentul ne-a informat despre unele persoane cunoscute în evidenŃele noastre cum sînt: 

Furdui Titus, Marinescu Ştefan şi alŃii.” 404 

 

 Într-o afişare pe forumul grupului „masa rotundă” de pe Yahoo, intitulată „Eu şi  

securitatea - O explicaŃie despre mine şi alŃi pastori” fratele łon face următoarea afirmaŃie: 

 „În luna mai, 1958, am scris o scrisoare unuia dintre studenŃii la Seminarul din Bucureşti că am 

devenit ateu.  În anii care au urmat, am trăit ca un ateu, cu tot ce implică lucrul acesta.”  Această 

scrisoare a fost citită tuturor studenŃilor de la Seminarul Baptist din Bucureşti şi printre altele se 

afirma de către dânsul că îi pare rău că şi-a pierdut vremea cu „şarlatanul Isus”.  Starea fratelui 

łon de zbucium, căutare şi depărtare de Dumnezeu care l-a caracterizat între anii 1957 şi 1967 

pe care o menŃionează în cartea sa Confruntări  cu laconism405 poate fi observată dintr-o scrisoare 

din 16 ianuarie 1959, pe care i-o adresează prietenului său de idei, Iancu Moscovici.  Se redă mai 

jos scrisoarea pentru că ea elucidează multe din lucrurile trecute sub tăcere în publicaŃiile şi 

interviurile dumnealui, şi unele date vor fi necesare pentru analizarea altor documente şi situaŃii, 

precum o notă informativă dată de fr. Tunea Ioachim cu privire la o întâlnire la care participă fr. 

łon şi Iancu Moscovici (pg.  458).  Din acea notă informativă reiese corespondenŃa anterioară 

dintre cei doi şi scopul lor de a lupta împotriva activităŃii lui Richard Wurmbrand 

 

 DorinŃa autorului este de a se citi aceste rânduri cu o atitudine a inimii smerită, fiecare 

fiind conştienŃi că numai harul lui Dumnezeu este cel care Ńine pe om în credinŃă. 

 

 

                                                 
404 ACNSAS, R 180588, f. 30-32. 
405 Iosif Țon, Confruntări , Oradea: Cartea Creştină, 1999, pp. 12-13. 
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406 

 

                                                 
406 ACNSAS, R 180588, f. 71-77. 



 

 

444 

Este demn de remarcat că atunci când oamenii se depărtează de Dumnezeu şi nu stau tari 

în credinŃă, vine cel rău ca să-i depărteze de Domnul Christos, să le distrugă viaŃa şi să-i 

înrobească.  În acest context de rătăcire, fratele łon a fost recrutat de Securitate ca informator.  

La data de 7 septembrie 1959 fratele łon se căsătoreşte cu sora Elisabeta Cosman.  Prin 

anul 1963 căsnicia lor începe să devină problematică, astfel că fratele łon în anul 1965 

înaintează cererea de divorŃ către Tribunalul Popular al oraşului Cluj.  

 

 

 

 

 

Într-un „fragment de autobiografie” fratele łon explică această perioadă a vieŃii sale în 

următoarele cuvinte: 

„Fragment de autobiografie, Iosif łon  

În toamna anului 1957 m-am dus la Bucureşti ca să-mi continui studiile în anul II la Seminarul Teologic 
Baptist. Cândva în toamna aceea, cineva mi-a dat o carte în limba engleză întitulată A Plain man Looks at 
the Cross (Un om simplu priveşte la cruce) scrisă de un teolog englez ultra-liberal pe nume Leslie 
Weatherhead. Teologul acesta scria în cartea lui că omul modern nu mai poate accepta ideea de ”jertfă” şi 
de spălare de păcate prin ”sânge” şi că omul modern are nevoie de alte ”metafore”, acceptabile gândirii lui, 
pentru a explica fenomenul morŃii lui Isus. Cartea, desigur, există şi astăzi şi orice cercetător o poate găsi şi 
o poate citi pentru sine. 

Eu aveam 23 de ani şi nu eram pregătit pentru această întâlnire cu teologia liberală. Am fost şocat de ceea 
ce am citit. Am luat cartea şi m-am dus cu ea la unul dintre profesorii mei din Seminar şi l-am întrebat ce 
părere are despre ceea ce scrie în ea. Profesorul cunoştea cartea şi mi-a răspuns candid: ”Leslie 
Weatherhead are dreptate când spune că termenii ”jertfă” şi ”sânge” sunt metafore şi că nu trebuie să-i 
luăm literal.” 

Eu am ripostat imediat: ”Dar dumneavoastră personal predicaŃi în fiecare duminică despre sângele 
Domnului Isus!” 
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El mi-a zis: ”Trebuie să înŃelegi că Leslie Weatherhead la Londra şi Emerson Fosdick la New York (un alt 
teolog ultra-liberal din acea vreme) au în faŃa lor un public foarte educat, care poate suporta asemenea 
explicaŃii. Eu, însă, am în faŃa mea oameni simpli, fără multă şcoală, la care dacă le-aş predica asemenea lui 
Weatherhead sau Fosdick ar lua pietre şi ar zvârli după mine. De aceea, eu le predic la nivelul lor, folosind 
termenii de ”jertfă” şi de ”sânge” ştiind însă în mintea mea că acestea sunt metafore.” 

Mă uitam cu ochi mari la profesorul meu, nu-mi venea să cred ce-mi aud urechile, şi dintr-o dată am văzut 
în faŃa mea  - sau cel puŃin aşa am perceput eu – un om fals, care una predică şi alta crede. Şi el era 
profesorul meu favorit, pe care până atunci îl adorasem. În acea clipă mi-am văzut tot sistemul meu de 
gândire şi de credinŃă ca pe o schelărie uriaşă şi am simŃit cum cineva a lovit cu putere la baza schelăriei şi 
aceasta s-a prăbuşit... 

M-am dus în dormitor şi am început să mă gândesc la consecinŃe. Pe atunci se întrevedea un nou val de 
persecuŃie religioasă şi eu mi-am zis: „Pentru adevăr aş fi fost gata să-mi dau viaŃa, dar pentru nişte 
metafore nu!” Era chiar înainte de vacanŃa de Crăciun. Am plecat la Arad, unde eram angajat ca predicator 
(neordinat) la Biserica Baptistă ”SperanŃa.”  SimŃeam că nu mai este viaŃă în mine. Imediat după anul nou 
mi-am dat demisia, am plecat la Cluj şi printr-un prieten de acolo mi-am găsit un post de profesor de limba 
română în satul Lupşa, pe Valea Arieşului, în MunŃii Apuseni. 

Acolo am tradus în limba română cartea lui Weatherhead şi am prelucrat-o ca pe o motivaŃie personală 
pentru care am plecat de la Seminar şi am ieşit din slujba de predicator. Am trimis manuscrisul la Editura 
ŞtiinŃifică în Bucureşti. Ei mi-am înapoiat manuscrisul cu explicaŃia că în această carte un teolog, care 
rămâne teolog creştin, atacă alte teologii creştine, iar Editura ŞtiinŃifică nu este interesată în discuŃii între 
teologi. În continuare mi-au scris că dacă vreau să scriu ceva pentru combaterea religiei în sine trebuie să 
scriu de pe baze marxiste, nu teologice. 

Timp de vreo trei ani după aceea am lucrat la un proiect de carte pe care l-am întitulat ”SperanŃe mesianice 
în lumea antică.”  Şi acesta a fost respins de Editura ŞtiinŃifică tot pe motiv că nu cuprindea o combatere 
marxistă a religiei. 

Din fericire, ei mi-au returnat şi acest manuscris şi mai târziu le-am distrus pe amândouă. În timpul 
anchetei penale de la Ploieşti (1974-1975), securitatea a căutat cu disperare să găsească acele manuscrise ca 
să le publice şi să mă compromită prin ele. 

În toamna anului 1959 m-am căsătorit cu Elisabeta, care era contabilă la Universitatea din Cluj şi m-am 
mutat cu serviciul la o şcoală din apropiere de Cluj, făcând acolo naveta din Cluj. În prim ăvara anului 
1964 a apărut o criză în mine, de natură sentimentală, şi  m-am despăr Ńit de soŃia mea. Mai exact, în 
iunie am plecat la Mamaia, ca să lucrez peste vară ca ghid turistic. Acolo am avut timp să meditez, 
să-mi analizez simŃămintele şi mi-am dat seama că cea de care mi-am legat fiinŃa este Elisabeta şi că 
nimeni altcineva nu o poate înlocui în mine. Da, ea era parte din mine şi cea mai minunată parte din 
mine! Lucrul acesta l-au dovedit cei 48 de ani de viaŃă minunată pe care i-am petrecut până acum 
împreună! 

Tot în primăvara lui 1964 a avut loc marea amnistie a deŃinuŃilor politici şi atunci au ieşit din închisori toŃi 
cei ce fuseseră închişi pe motive religioase, inclusiv Rihard Wurmbrand. Eu îl întâlnisem pe Rihard 
Wurmbrand în iunie 1956, când a ieşit prima dată din închisoare, şi între 1956-1957 i-am făcut mai multe 
vizite şi am învăŃat foarte multe de la el. Acum, în vara anului 1964, la încheierea sezonului turistic de 
la Mamaia, în drum spre Cluj m-am oprit la Bucureşti şi i-am făcut o vizită lui Rihard acasă la el. Cum m-
a văzut mi-a zis: ”Şezi şi spune-mi tot ce s-a întâmplat cu tine.” Eu i-am povestit despre cartea lui 
Weatherhead, despre discuŃia mea cu profesorul de la Seminar şi despre prăbuşirea credinŃei mele. 

Rihard mi-a zis: ”Măi, eu încă eram liber atunci. De ce n-ai venit atunci la mine, căci Ńi-aş fi explicat atunci 
cum stau lucrurile?!” Şi apoi a început să-mi explice despre transferul simbolic de vină de pe popor pe 
jertfa de ispăşire şi apoi despre transferul de vină care s-a întâmplat literalmente de pe noi pe Fiul lui 
Dumnezeu şi cum Acesta a murit literalmente încărcat cu păcatele noastre. Practic, el mi-a arătat că acestea 
nu sunt metafore, ci sunt realităŃi realmente reale petrecute în domeniul spiritual în Domnul Isus şi trăite de 
noi realmente atunci când ne întoarcem la El.  

Nu pot să vă descriu ce s-a întâmplat atunci în mine, dar pot să vă spun că am simŃit, ba chiar ”am văzut” 
cum schelăria aceea prăbuşită în mine a început să se ridice din nou şi că în mine revine viaŃa. 
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Rihard Wurmband nu s-a oprit aici, ci m-a întrebat ce se întâmplă cu căsătoria mea. M-am spovedit lui şi în 
problema aceasta şi el mi-a spus: ”Iosif, căsătoria este făcută în cer. Acolo ai fost tu legat cu Elisabeta. Tu 
nu te poŃi sui în cer ca să rupi ce a unit Dumnezeu. Orice ai face, tu eşti unit cu ea şi de aceea, dacă te-ai 
duce cu alta ai comite adulter.”  Cu aceasta, Rihard a consolidat hotărârea care era deja luată în mine. 
Am plecat la Cluj şi m-am împăcat cu Elisabeta. Să se observe deci că despăr Ńirea noastră a durat 
doar câteva luni de zile. 

Printre cei care au ieşit atunci din închisoare a fost şi Simion Cure. Noi fusesem prieteni între 1954-1957. 
În toamna anului 1964 ne-a bătut la uşă la Cluj. M-a întrebat dacă alŃi pastori m-au vizitat în anii aceia şi a 
fost foarte supărat când i-am spus că nu m-a vizitat niciunul. Starea lui de vorbă cu mine atunci a fost o altă 
treaptă în ridicarea mea spirituală. El a continuat apoi să mă viziteze periodic şi să mă ajute spiritual. El a 
fost cel care a insistat că trebuie să mă întorc la Biserică. La un moment dat i-am spus: ”Acum înŃeleg tot ce 
n-am înŃeles atunci când m-am prăbuşit. Şi acum ştiu că Domnul Isus m-a iertat de tot ce am făcut în anii 
aceştia. Dar eu personal mă uit la anii aceştia în care am fost departe de Domnul şi la lucrurile pe care le-
am făcut şi nu mi le pot ierta! Sunt o serie de lucruri pe care nici într-un caz n-ar fi trebuit să le fac! Nu, nu 
mă pot ierta pe mine însumi!” 

Simion a fost extraordinar în momentul acela. A izbucnit cu aceste cuvinte: ”Dar cine eşti tu ca să te ierŃi pe 
tine însuŃi? Cine îŃi cere şi îŃi dă autoritatea să te ierŃi? Dacă ştii că Domnul te-a iertat, trebuie să mai ştii că 
trebuie să te ierte şi o Biserică! Tu, când ai căzut, ne-ai rănit pe toŃi şi ne-ai îndurerat pe toŃi. De aceea, în 
numele nostru al tuturor, o Biserică trebuie să te judece şi numai atunci când te iartă acea Biserică, iertarea 
ta este completă.” 

Aceasta era prin februarie 1968. Imediat m-am decis că trebuie să fac şi pasul acesta. M-am dus la Iulian 
Tătaru, pastorul de atunci al Bisericii Baptiste din Cluj-Iris, i-am spus despre întoarcerea mea la Domnul, 
despre iertarea pe care am primit-o de la El şi despre faptul că vreau să mă supun acum judecăŃii Bisericii şi 
că vreau să fiu primit ca membru al Bisericii. 

El m-a chestionat îndelung, apoi mi-a spus că va trebui să mă examineze şi comitetul şi apoi adunarea 
generală a Bisericii. Am trecut prin toate acele cercetări şi judecăŃi şi, dacă nu mă înşeală memoria, într-o 
adunare generală a Bisericii din luna mai am fost primit ca membru al Bisericii. În prima duminică din 
iunie am stat cu Biserica la masa Domnului şi cu aceea, după înŃelegerea mea, s-a încheiat procesul 
reintegrării mele în Trupul Domnului, care este Biserica. 

Când am fost chemat ca pastor la Ploieşti, în 1974, şi când trebuia să fiu ordinat, s-a pus problema unde să 
fiu ordinat. Eu am spus aşa: ”Numai Biserica din Cluj-Iris, care îmi cunoaşte tot trecutul şi unde sunt şi 
acum membru, are autoritatea de a mă evalua pentru slujire. Dacă această Biserică mă ordinează, adică mă 
pune în slujba de pastor, atunci eu însumi simt ca ordinarea s-a făcut aşa cum trebuie. În august 1974 am 
fost ordinat ca pastor, pentru Biserica din Ploieşti (de la care veniseră vreo 70 de persoane), de către 
Biserica mea dragă din Cluj-Iris, în comisia de ordinare fiind pastorul de atunci al Bisericii, Vasile Talpoş, 
şi în comisia de ordinare fiind şi primul meu mentor în lucrarea Domnului (în anii studenŃiei la Cluj, 1951-
1955), bătrânul Ioan Dan, şi consilierul meu spiritual de atunci Simion Cure. 

                       Scris în 12 ian. 2008, în Portland, Oregon 

                              Iosif łon”  (Accentuările aparŃin autorului.) 

Analiza acestui fragment făcută în comparaŃie cu documentele de mai sus arată că vizita făcută la 

pastorul Richard Wurmbrand a fost făcută la câteva luni de la recrutarea sa ca agent al 

SecurităŃii.  De asemenea se iveşte o neconcordanŃă de date în relatarea cu privire la împăcarea 

sa cu soŃia dânsului.  Din cererea înaintată Tribunalului Popular Cluj reiese faptul că în anul 

1956 în luna aprilie fratele łon încă mai avea gânduri de despărŃire şi nu de împăcare, împăcarea 

având loc la o dată mai târzie. 
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 Din documentul următor, care este o scrisoare (în traducere) şi o invitaŃie în acelaşi timp, 

se poate observa că în anul 1968, pe când fratele łon se afla în serviciul SecurităŃii, se cunoştea 

şi purta corespondenŃă cu numitul Brian Wood, care era reprezentant al organizaŃiei lui Richard 

Wurmbrand la Viena. 

 

 

407 

Felul în care fratele łon a făcut cunoştinŃă cu Brian Wood este descris de dumnealui într-o 
corespondenŃă prin e-mail pe care autorul a avut-o cu dânsul în anul 2006.  (Este un text fără 
diacritice.) 
   

„Ieri Ńi-am relatat experienŃa întoarcerii mele la Dumnezeu în 1968. Este absolut necesar să-Ńi relatez alte 
câteva evenimente din acel an. 
În vara acelui an am fost în câteva biserici din Ńară şi am făcut mărturisiri de întoarcere la Domnul, ştiind că 
ele vor fi marcate de securitate şi că toamna voi fi dat afară din învăŃământ. 
Dumnezeu a hotărât altfel. 
Am făcut o mărturie de întoarcere la o adunare din ConstanŃa şi acolo era şi un olandez. El a venit la urmă 
la mine şi m-a întrebat ce ar putea el să facă pentru mine. I-am răspuns imediat: "Să-mi aduci o maşina de 
scris" Ştii că pe vremea aceea era interzis să ai maşină de scris! 

                                                 
407 ACNSAS, R 180588, f. 91. 
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El mi-a promis că îmi va veni o maşina de scris. Şi aşa a fost. Prin septembrie a venit la mine la Cluj un 
englez cu o maşina de scris! Am stat mai mult de vorbă cu el şi el mi-a dat să înŃeleg că locuieşte la Viena 
şi că este omul lui Rihard Wurmbrand. I-am spus că am o problemă cu o probabilă infecŃie la limbă şi l-
am rugat să-mi trimită o invitaŃie pentru un consult medical la Viena. El mi-a promis că-mi va trimite 
invitaŃia prin poşta şi prin octombrie sau noiembrie am primit invitaŃia. Pe baza ei am făcut cerere de 
paşaport pentru o vizita la Viena. La puŃină vreme după aceea, am fost vizitat la domiciliul meu din Cluj de 
un profesor de matematică, Râpa Ioan, cu care, cu câŃiva ani în urmă făcusem naveta la Ńară, unde eram 
atunci profesor. Râpa mi-a spus că nu mai este profesor, deoarece între timp a devenit ofiŃer de 
securitate. Mi-a spus că a primit dosarul cu cererea mea de vizită la Viena şi că securitatea a decis să 
mi se dea paşaport, cu condiŃia că la întoarcere să le spun tot ce am putut afla despre englezul Brian 
Wood care mi-a trimis invitaŃia: Cine este el şi de ce locuieşte la Viena. 
Eu m-am speriat foarte tare, pentru că am văzut cursa teribilă care mi se întinde. Dar, în clipa aceea, 
am auzit o voce foarte clară spunându-mi: "Spune-i da, căci aceasta este ca să mergi în Anglia şi să 
studiezi acolo într-un seminar de mâna întâi." Mie nici prin gând nu mi-a trecut până în clipa aceea că 
aş putea să-mi schimb din nou profesia şi să merg din nou la teologie. Dar vocea a fost extrem de vie şi de 
convingătoare şi imediat i-am spus lui Râpa că sunt de acord cu ce-mi cere. Pe baza aceasta mi s-a dat 
paşaportul. 
Trebuie să-Ńi spun că în seara când am auzit vocea, i-am spus soŃiei mele ce am auzit şi că voi pleca la 
studii în Anglia, dar că în mod categoric mă voi întoarce. I-am spus despre această voce câteva zile mai 
târziu lui Simion Cure, apoi lui Nicu GheorghiŃă şi lui Tiberiu Graur. ToŃi mi-au spus că simt că aceasta 
este de la Dumnezeu. Nici unul dintre cei trei, care toŃi erau informatori, se vede că nu m-a trădat.” 
 

În continuare se prezintă relatarea fratelui łon cu privire la modul în care a ajuns în Anglia şi să 

studieze la Oxford. 

„Am plecat în Austria în 1 ianuarie 1969. 
Îndată ce am ajuns în Viena, i-am spus lui Brian Wood despre vizita securistului la mine şi despre cererea 
lui ca să raportez la întoarcere tot ce aflu despre el. I-am spus însă şi despre vocea pe care am auzit-o şi că, 
deci, eu de acolo voi pleca în Anglia. El s-a speriat mai mult de partea aceasta! 
La vreo doua zile după aceea, a venit la Viena Sabina Wurmbrand (noi o cunoşteam cu numele de BinŃia), 
special ca să stea de vorbă cu mine. I-am relatat şi ei totul despre vizita şi cererea securistului, despre vocea 
care mi-a vorbit şi despre hotărârea mea de a pleca în Anglia. 
Am dat un telefon lui Ted Kent şi el mi-a trimis urgent o invitaŃie să-i fac o vizită pentru două săptămâni. 
Cu aceasta m-am dus la Consulatul englez pentru viză. Pe vremea aceea, românii puneau în paşaport o viză 
a lor în care scria "Permis să viziteze..." şi se indica ce Ńări i se aprobă să viziteze. În viza mea scria numai 
Austria. Dar consulul englez a uitat de viza aceasta şi... din greşeală, mi-a dat viza pentru Anglia! 
Când am ajuns la Ted Kent, în sudul Angliei, am aflat că el era un mare carismatic care credea că 
"seminary is cemetery" (un seminar este un cimitir) şi nu avea de gând să mă ducă la aşa ceva ci voia să 
învăŃ de la el şi de la cei din grupul lui şi să revin în România ca misionarul lor. 
Problema era că aveam viza doar pe două săptămâni şi era nevoie de o extindere. Ted a dat telefon la un 
prieten al lui de lângă Oxford, i-a spus problema şi acesta i-a zis: Eu nu mă pricep, dar tocmai este la mine 
un profesor credincios din Oxford. Ia vorbeşte cu el.  
Respectivul i-a spus că nici el nu se pricepe, dar este în Oxford un profesor, Frank Barnett, care lucrează cu 
British Office în probleme de România şi acela ne va putea călăuzi. I-a dat numele colegiului la care îl 
poate găsi. 
Ted m-a urcat în maşină şi am plecat la Oxford. Ajuns în biroul lui Frank Barnett, am simŃit îndemnul să-i 
spun toată istoria cu vocea pe care am auzit-o. Dupa ce m-a ascultat, Frank mi-a zis: În cazul acesta, locul 
dvs. este la Regent's Park College şi mi-a spus că acesta este un colegiu baptist în universitate. Am pus 
mâna pe telefon şi l-a sunat pe şeful colegiului baptist, Dr. Henton Davies. I-a spus tot ce i-am spus eu 
şi Henton Davies i-a spus să merg imediat la el. Ajuns în biroul lui, i-am povestit puŃin despre viaŃa mea şi 
iarăşi despre vocea pe care am auzit-o. IniŃial, Henton Davies a vrut să-mi dea o bursă de refugiat, dar i-am 
spus că eu vreau să mă întorc în Ńara mea şi deci să nu mă trateze ca refugiat. Lui i-a plăcut aceasta şi mi-a 
spus că în acest caz trebuie să am aprobarea autorităŃilor române să studiez la Oxford. Deşi lucrul acesta mi 
se părea imposibil, i-am spus că voi căuta să obŃin acea aprobare, numai să-mi dea o scrisoare pentru 
Ambasada Româna din Londra cum că mi-a acordat o bursă cu condiŃia să am aprobarea autorităŃilor 
române şi el mi-a dat scrisoarea. 
Mi-am dat mai târziu seama că diplomatic, dacă nu mi s-ar fi aprobat rămânerea la studii, ar fi însemnat că 
sunt forŃat să mă declar refugiat politic şi aceasta ei nu voiau. Au chemat-o pe soŃia mea la Ministerul 
ÎnvăŃământului şi au pus-o să semneze în numele meu o cerere scrisă cu un an înainte prin care ceream să 
merg sa studiez la Oxford. Ea a semnat-o şi apoi s-a trimis la Ambasada din Londra aprobarea să fiu 
student la Oxford. Pe baza aceasta mi s-a dat viza românească de şedere la studii în Anglia. 
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Tod Henton Davies mi-a dat şi o scrisoare pentru Home Office (Ministerul de Interne de la Londra) ca să 
mi se extindă viza până la primirea aprobării române. Când m-am prezentat acolo pentru această extindere, 
au văzut că am primit viza de la Viena fără să am viza românească pentru Anglia. Ei mi-au spus cât de 
incredibil este că un consul englez să uite o asmenea regulă! Dar... acum nu mai aveau ce face şi mi-au dat 
şi ei prelungirea de viza.” 
 

Cu altă ocazie fratele Iosif łon povestea despre aceleaşi evenimente următoarele: 

La 1 ianuarie 1969 am plecat la Viena şi de acolo am plecat în Anglia. Printr-un şir de minuni ale lui 
Dumnezeu, am primit o bursă de studii la Universitatea Oxford şi am rămas acolo pentru studii până în 
1972. 
În primul an de studii la Oxford, a venit acolo Rihard Wurmbrand, în cadrul unui turneu de predici. Am stat 
îndelung de vorbă şi el m-a invitat să merg cu organizaŃia lui în America. I-am explicat atunci că eu simt că 
am o obligaŃie pentru fraŃii mei din România şi că, la terminarea studiilor, mă voi întoarce la fraŃii mei. El a 
fost dezamăgit de refuzul meu, dar mi-a respectat decizia. 
Aici este locul unde trebuie să fac cea mai importantă explicaŃie. 
Când eu am căzut de la credinŃă, mi-am dezamăgit fraŃii. Nu prin modul de viaŃă pe care l-am trăit în 
acei ani, incluzând aici faptul că devenisem informator al securităŃii, ci faptul în sine că mi-am 
abandonat credinŃa şi astfel mi-am abandonat fraŃii. Ei bine, cu toate că eu i-am dezamăgit profund prin 
căderea mea, ei au avut totuşi dragostea să mă ierte şi să mă reprimească în Biserică. Faptul acesta mi-a 
creat o profundă obligaŃie. Modul cum am formulat-o eu atunci, în Oxford, a fost aşa: „Odată eu i-am 
dezamăgit pe fraŃii mei şi ei m-au iertat. Acum, dacă aş pleca în America, i-aş trăda a doua oară şi i-aş 
dezamăgi a doua oară! Pentru nimic în lume nu-i voi dezamăgi a doua oară!” 
Ştiam că întorcându-mă în Ńară mă întorc înapoi şi la o confruntare directă cu securitatea. Dar simŃeam 
în mine că singurul mod în care îmi voi putea ispăşi vina de a fi devenit colaboratorul lor va fi să mă 
întorc înapoi, să lucrez pentru fraŃii mei, să lupt pentru drepturile lor şi, dacă trebuie, să sufăr cu ei şi 
pentru ei. 
Eu m-am întors în România, printre altele, ca să-mi răscumpăr vina de a fi colaborat cu securitatea. 
După ce m-am întors în Ńară, pentru o scurtă vreme securitatea m-a lăsat în pace. În ianuarie 1973, am fost 
chemat să fiu profesor la Seminarul Teologic Baptist din Bucureşti. În martie a acelui an, am primit un 
telefon de la securitate şi mi s-a spus să merg în Cişmigiu ca să mă întâlnesc acolo cu două persoane. M-am 
dus şi m-au întâmpinat cele două persoane: un om mai în vârstă, un colonel (în civil), pe nume Ioan Banciu 
şi un om mai tânăr, un locotenent, al cărui nume nu-l divulg, [Aurel Zapodean n.a] deoarece este şi astăzi în 
viaŃă. Colonelul Banciu mi-a spus în esenŃă următoarele: „Domnule łon, dumneavoastră aŃi lucrat cu noi 
înainte de plecarea în Anglia. Acum trebuie să reluăm legătura. De acum înainte omul dumneavoastră de 
legătură va fi dl…”. S-a referit la omul tânăr care era lângă dânsul. Eu i-am răspuns: 
„Domnule colonel, omul care a colaborat cu dumneavoastră nu mai există. Acela a murit. Acesta care stă 
de vorbă cu dumneavoastră este cu totul alt om şi acesta nu va mai colabora cu dumneavoastră.” 
Banciu a replicat: „Hai, domnule, nu mă lua cu basme. Astea sunt poveşti. Dumneata trebuie să începi să 
lucrezi din nou cu noi.” 
Am accentuat din nou în mod categoric că eu nu voi mai colabora cu ei.  
Au plecat fără să mai dea mâna cu mine. 
La câteva zile am fost chemat la sediul securităŃii. Am fost condus în biroul unui general. Acesta m-a Ńinut 
în picioare în faŃa biroului lui şi mi-a zis: 
„Acum să-mi spui mie: Colaborezi cu noi?” 
I-am răspuns răspicat: „Nu, domnule.” La care el mi-a strigat: „Atunci să ştii că voi pune potera pe urmele 
tale!”  Şi a făcut semn cu mâna să ies afară. 
Cu aceasta a început războiul dintre securitate şi mine. Dar din clipa aceea eu m-am simŃit un om liber! 
Legătura mea cu securitatea era oficial ruptă, şi aşa a rămas de atunci până astăzi.” (Accentuările aparŃin 
autorului.) 
 

Pe baza acestor texte se pot trage următoarele concluzii.  Fratele łon, în perioada întoarcerii sale 

la Dumnezeu şi în biserică în 1968, încă mai era în serviciul SecurităŃii.  Plecarea sa în Viena, de 

acolo în Anglia şi la studii la Oxford a fost facilitată de Securitate cu scopul de a culege 

informaŃii despre organizaŃia lui Richard Wurmbrand şi de a-l combate în propaganda pe care 

acesta o făcea în occident cu privire la prigonirea Bisericii lui Christos în România.  ConsimŃirea 

sa de a merge în străinătate cu preŃul „vânzării” celor de la organizaŃia fratelui Wurmbrand vine 
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în conflict cu învăŃăturile lui Dumnezeu şi ale Evangheliilor.  Este evident faptul că în perioada 

cât a stat în Anglia fratele łon a dus o muncă de contrainformare a Occidentului cu privire la 

afirmaŃiile fratelui Wurmbrand, care spunea pretutindeni de atrocităŃile care se întâmplau sub 

comunism şi încerca să demaşte persecutarea, terorizarea, timorarea, oprimarea creştinilor din 

Ńările comuniste şi substratul demonic al comunismului.408  Aceasta se poate observa şi din 

afirmaŃiile dumnealui din cartea Confruntări .  „Ei bine, cu toate acestea şi cu toate că există 

atâtea restricŃii impuse vieŃii religioase la noi, eu am afirmat în Anglia – în prelegerile Ńinute la 

mai multe universităŃi – că creştinismul are loc în statul socialist.”409  De asemenea în lucrarea sa 

Locul creştinismului în socialism, scrisă prin 1974 afirmă: 

 „În ultimii zece ani [din 1964 pînă în 1974, n.a.] s-a răspândit în apus ideea, primejdioasă atât din punct de 

vedere al statului cât şi din punct de vedere al învăŃăturii creştine, că creştinul nu are loc în statul socialist.  

S-a ajuns până acolo încât s-a afirmat - şi continuă să se afirme – că orice biserică creştină care 

funcŃionează în Ńările socialiste «cu aprobare comunistă» este o biserică apostată şi că toŃi păstorii care 

funcŃionează în astfel de biserici sunt trădători.  După această teorie, numai acelea sunt biserici adevărate 

care trăiesc şi activează în subteran.  Presa pusă în slujba acestei teorii le spune turiştilor care vin să 

viziteze Ńările socialiste să nu se lase impresionaŃi şi amăgiŃi de bisericile arhipline care le vor fi arătate aici: 

acestea sunt doar «vitrine organizate de comunişti ca să arunce praf în ochii vizitatorilor apuseni 

neinformaŃi şi creduli.” 

Mai jos în aceeaşi lucrare, fratele łon afirmă următoarele, referindu-se la scrierile fratelui 

Wurmbrand: 

„Am găsit la Oxford o broşurică scrisă de acelaşi autor care a lansat şi teoria existenŃei bisericii subterane 
în Ńările socialiste şi care încearcă să explice această aversiune faŃă de religie a creatorilor marxism-
leninismului prin anumite experienŃe traumatice pe care le-ar fi avut ei în contact cu biserica sau 
creştinismul în general”...410 

 

Care erau tezele principale ale lui Wurmbrand cu privire la marxism-leninism?  Acestea se pot 

găsi în cartea sa Marx şi Satan în care, prin argumente convingătoare, se arată afinitatea lui Marx 

pentru satanism şi aversiunea sa faŃă de religie şi substratul satanist, demonic al doctrinei 

comuniste.  „Marx nu a urât religia pentru că aceasta ar fi stat în calea fericirii oamenilor.  

Dimpotrivă, el dorea ca oamenii să se chinuie atât pe lumea aceasta cât şi pe cealaltă, toată 

veşnicia.  Acesta era «idealul» său.  După cum a mărturisit, Ńelul său era distrugerea religiei.  

Socialismul, cauza proletariatului, umanismul – nu erau decât nişte pretexte.”411  

                                                 
408 Richard Wurmbrand, COMMUNIST EXPLOITATION OF RELIGION-TESTIMONY OF REV. RICHARD 
WURMBRAND- HEARING Before the Subcommittee to Investigate the Administration of the Internal Security Act 
and Other Internal Security Laws, of the Committee on the Judiciary, Washington, D.C. UNITED STATES 
SENATE - EIGHTY-NINTH CONGRESS, SECOND SESSION, Friday, May 6, 1966; Tortured for Christ, 1967; 
Underground Saints, 1968; In God’s Underground, 1968. 
409 Iosif Țon, Confruntări , Oradea: Cartea Creştină, 1999, p. 116. 
410 Ibidem, pp. 88-90. 
411 Richard Wurmbrand, Marx şi Satan, Bucureşti: Stephanus, 1994, p. 137. 
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 Faptul că Wurmbrand demasca comunismul şi-i arăta adevărata faŃă, l-a făcut pe 

Wurmbrand cel mai mare duşman al comuniştilor.  Acest lucru se poate observa din presa 

sovietică.   

„Nauka I Relighia, principala revistă de ateism din Moscova, publică un lung articol scris de doi filozofi 
Belov şi Shilkin.  Aceştia afirmă că: 
 «Temperamentul lui Wurmbrand ar putea fi invidiat de cei mai mari jucători de fotbal.  Strigătul 
său este sălbatic.  Acest luptător cheamă oamenii la o cruciadă împotriva socialismului pe care îl consideră 
o ‘operă’ a Satanei.  E la fost închis în România pentru că a împărŃit literatură religioasă instigatoare la 
revoltă împotriva guvernului.» 
Cu privire la acest articol trebuie făcute două observaŃii.  În primul rând, sunt considerat «un pastor 
diabolic» pentru că am scris cartea A fost Karl Marx un satanist?, deşi autorii articolului nu sunt în stare să 
aducă nici măcar un argument prin care să respingă întreaga documentaŃie care susŃine existenŃa legăturilor 
lui Marx cu secta satanistă.  În al doilea rând, în articolul respectiv sunt felicitaŃi liderii creştini, chiar cei 
anticomunişti, care s-au situat pe o poziŃie potrivnică atitudinii mele.  Ei pot fi adversari ai comunismului 
dar atâta vreme cât se opun lui Wurmbrand, principalul inamic cal comunismului, capătă 
«binecuvântarea» Moscovei.412 (Accentuarea aparŃine autorului.) 

 

Aşa cum s-a putut observa din tratarea subiectului blocului comunist cât şi din citirea ANEXEI 

Documentul Li Wei Han, pe la începutul anilor 60 comunismul deja era implicat în atragerea 

religiei de partea sa şi folosirea ei (exploatarea) pentru promovarea comunismului pe plan 

mondial.  Astfel feŃele bisericeşti care soseau în Vest discreditau vocile antagoniste 

comunismului şi contrainformau Occidentul cu privire la libertăŃile religioase din blocul 

comunist.  

Se consideră necesară în această discuŃie şi ceea ce scria Wurmbrand despre crearea 

Originoform-ului. 

„Politica secretă din Uniunea Sovietică a creat un organism uriaş cu scopul de a distruge bisericile din 
întreaga lume.  Obiectivul prioritar era de a anihila sau de a diminua adversitatea faŃă de comunism a 
diferitelor religii.  În plus, se încearcă racolarea reprezentanŃilor bisericii, ca prin intermediul şi prestigiul 
preoŃilor, masele de credincioşi să fie sensibilizate la ideologia comunistă.  Numele acestui departament 
este «Originoform».  ReŃeaua are ramificaŃii secrete în fiecare Ńară şi în fiecare organizaŃie religioasă 
importantă. 
Este lesne de înŃeles că primele vizate sunt organizaŃiile anticomuniste şi misiunile creştine care activează 
în spatele Cortinei de Fier.  AgenŃii provocatori şi propagandiştii comunişti se infiltrează înlăuntrul 
bisericilor şi misiunilor creştine cu scopul de a-i dezarma ideologic pe cei ce cred în Dumnezeu. 
Primul director al acestei organizaŃii, Vasilii Gorelov, fusese mai înainte preot ortodox – apostol din stirpea 
lui Iuda.  Sediul central al organizaŃiei se află la Varşovia.  Actualul ei conducător se numeşte Theodor 
Kasky. 
În oraşul Feodosia se află centrul de instruire al agenŃilor care urmează a fi trimişi în Ńările latine, iar la 
Moscova sunt instruiŃi agenŃii pentru America de Nord.  AgenŃii pentru Anglia, Olanda, Scandinavia sunt 
instruiŃi la Siguel (Letonia), iar cei pentru Ńările musulmane la ConstanŃa (România). 
În aceste şcoli se pregătesc falşi pastori şi preoŃi, falşi imami (preoŃi musulmani), falşi rabini.  Fiecare 
dintre aceştia trebuie să cunoască temeinic religia respectivă.  Unii dintre ei, pozând în persecutaŃi, cer 
protecŃia bisericilor sau misiunilor creştine.”413 
 

De asemenea, s-a afirmat în textul lucrării şi se repetă acel paragraf, lupta neobosită 

împotriva religiei, mascată viclean şi abil în limbajul oficial diplomatic, se poate distinge din 

afirmaŃiile doctrinare ale comunismului cu privire la religie din Uniunea Sovietică a anului 1967:  

                                                 
412 Richard Wurmbrand, Marx şi Satan, Bucureşti: Stephanus, 1994, p. 146-147. 
413 Ibidem, pp. 125-126. 
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„Lupta împotriva rămăşiŃelor religioase este... o parte inseparabilă a întregii activităŃi ideologice 
ale organizaŃiei de partid.  Partidul îşi orientează toate instituŃiile ideologice şi organizatorice înspre 
activitatea ateistă agresivă. (Pravda, ianuarie 12, 1967.)”  În revista Comunismul ForŃelor Armate, februarie 
1967 se declară: „Religia şi comunismul ştiinŃific nu pot avea nimic în comun nici nu pot fi în legătură unul 
cu celălalt, precum a fost demonstrat de savanŃii marxişti-leninişti.  În viitor toate formele de religie vor fi 
aruncate la groapa de gunoi a istoriei.”414   

 

Este de prisos să se reamintească şi documentul scris de Georgi Vins din ANEXA KGB 

(Staatssicherheitsdienst der UdSSR) în Pastorenrolle  pentru a se vedea că Wurmbrand şi toŃi 

care demascau comunismul şi farsa bisericilor oficiale nu condamnau credincioşii de rând care 

erau membri în aceste biserici ci doar pe pastorii vânduŃi regimului şi pe agenŃii de securitate din 

rândul acestor biserici. 

Faptul că fratele łon a combătut afirmaŃiile lui Wurmbrand în Anglia şi în excursiile sale 

făcute în timpul studenŃiei de  acolo este întărit de mai multe documente care, puse laolaltă, 

formează această imagine.  Din corespondenŃa purtată din timpul studiilor reiese dorinŃa de a 

asigura organele de securitate de loialitatea sa faŃă de Ńară cât şi ceva din modul în care acŃiona 

acolo. 

 

 

 

                                                 
414 Communist Exploatation of Religion: Hearing Before the Subcommittee to Investigate the Administration of the 
Internal Security Act and Other Internal Security Laws of the Committee of the Judiciary United States Senate 
Eighty-Ninth Congress – Testimony of Rev. Richard Wurmbrand, Diane Books Publishing Co., 1982, p. 511. 
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Se mai prezintă un ultim text pe acest subiect,  provenit tot dintr-o corespondenŃă prin e-mail 

purtată cu fratele łon în anul 2006.  (Textul nu are diacritice.) 

„Cândva în iarna 1969-1970, Rihard Wurmbrand a venit la Oxford pentru a vorbi în sala cea mai mare a 
oraşului.  Cu ocazia aceea, am stat mult de vorba cu el şi Rihard a stăruit de mine să merg cu el în America. 
Mi-a spus cam aşa. Eu am stat 14 ani în închisori. Eu nu cunosc mecanismele persecuŃiei. Tu ai fost 
implicat în toate. Tu ştii să scrii. Am nevoie de unul ca tine. În primul rând dau 5.000 de dolari şi cumpăr 
un paşaport pentru soŃia ta. Apoi vă duc pe amândoi în America. Acolo sarcina ta va fi să scrii cărŃi despre 
ceea ce se întâmplă în România. Eu îŃi aranjez contractele cu editurile. Vei avea tot ce-Ńi trebuie.... 
Eu i-am spus că am o datorie faŃă de fraŃii mei din România şi că mă voi întoarce acolo. 
A folosit tot felul de argumente să mă convingă să merg cu el, dar am refuzat. 
 În discuŃia noastră, l-am întrebat şi aceasta. Cum de aŃi inventat termenul "underground church", căci 
bisericile din România nu sunt în sub terane.  Mi-a spus că au căutat un cuvânt şocant. În FranŃa au găsit 
termenul "biserica tăcerii", dar în engleza nu merge. I s-a sugerat "biserica din catacombe" dar nu mulŃi ştiu 
ce-s catacombele. Şi până la urmă au ales, din lipsă de ceva mai bun, "underground church". I-am spus că 
aceasta induce în eroare, deoarece se creează impresia că orice biserică ce funcŃionează legal este apostată 
şi că adevărata biserică nu este decât cea neînregistrată. Mi-a spus că nu are ce face acum, deoarece 
termenul s-a consacrat. 
Eu am spus unor studenŃi evanghelici din Oxford că nu sunt de acord cu numirea de "undergroung 
church".” 

 

După prezentarea acestor materiale se ridică un număr de întrebări persistente.  Cum a putut 

fratele łon să îl discrediteze la o distanŃă doar de aproximativ 5 ani pe cel căruia îi datora, din 

spusele lui, revenirea de la ateism la creştinism?  Cum putea un creştin ce ştia care sunt greutăŃile 

şi relele comunismului din anii 50 şi 60, (când închisorile gemeau de întemniŃaŃi pe motive 

religioase, iar bisericile erau zdrobite, când existau biserici în ilegalitate, subterane, precum 

greco-catolicii, Oastea Domnului, adventiştii reformişti, treziŃii, betaniştii etc.), când fusese 

instruit de securitate şi dăduse note informative cu privire la baptişti, deci când ştia de 

supravegherea oprimantă atât a românilor cât şi a vizitatorilor străini, să afirme că nu există 

biserică subterană şi să promoveze imaginea socialismului?   

                                                 
415 ACNSAS, P1087/2, f. 94, 95, 97. – Scrisori din 18 şi 20 martie 1969 şi 2 martie 1970. 



 

 

454 

Se prezintă mai jos percepŃia organizaŃiei lui Richard Wurmbrand despre activitatea fratelui łon 

expusă în revista „Vocea Martirilor”, publicată de organizaŃia „Isus pentru Lumea Comunistă 

Inc.”, precum şi traducerea în limba română. 
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416 

                                                 
416 AUBCBR, Dosar Note şi Informări 1972-1974. Notă a fratelui Țunea Ioachim. 
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417 

Se mai ridică o întrebare care va fi preluată ulterior.  Cum se face că această dedicare faŃă de 

patrie şi de fraŃii de credinŃă baptişti, pretinsă în faŃa lui Wurmbrand în Anglia, această hotărâre 

de a merge înapoi şi a suferi împreună cu fraŃii de credinŃă, cum se face că se stinge până la 

                                                 
417 AUBCBR, Dosar Note şi Informări 1972-1974, notă a fratelui Țunea Ioachim. 
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punctul când fratele łon să solicite SecurităŃii să plece din patrie şi să emigreze în S.U.A.?  Un 

răspuns posibil este că, fiind iar la început de credinŃă, a fost şovăitor, a făcut greşeli şi nu toate 

lucrurile i-au fost clare de la început.  Totuşi, nu este deloc exagerat să se tragă concluzia că 

fratele łon, prin activitatea sa din Anglia, prin scrierea lucrării sale Locul creştinului în 

socialism şi prin evenimentele ce au urmat şi atitudinea pe care a avut-o, ducând la înăbuşirea 

dizidenŃei din cadrul cultului baptist, a făcut jocul (în mod conştient sau nu) sistemului comunist, 

al securităŃii.  Securitatea dorea promovarea comunismului cu ajutorul cultelor – fratele łon , 

poate inconştient, a participat în această schemă. 

 

 Faptul că la întoarcerea în Ńară a rupt legăturile cu Securitatea este confirmat de 

documentele din arhiva SecurităŃii. 
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418 

 Este de necontestat faptul că, la venirea sa în Ńară, prin scrierea lucrării Doctrina Baptistă 

despre Biserică (publicată sub numele Cine-şi va pierde viaŃa) în vara anului 1973 şi prin 

„Memoriul celor 50” care s-a întocmit de fratele Taloş Vasile, pentru a-l proteja din faŃa 

                                                 
418 ACNSAS, R 180588, f. 1-3. 
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excluderii iminente din cult, şi semnat de cei 50 de păstori, s-a câştigat renunŃarea la 

Reglementare, anularea unor restricŃii cu privire la botez.  Este important de notat că atunci când 

a lansat lucrarea Doctrina Baptistă despre Biserică, la ameninŃarea fratelui łunea Ioachim, 

secretarul general, că are dispoziŃie să-l dea afară din seminar şi să-i interzică să nu mai predice, 

fr. łon i-a replicat: 

 ...„[S]ă le spui că am o problemă.  Eu, trei ani, am spus în Anglia că e libertate în România să predici 
Evanghelia.  Şi le-am spus să se uite cu atenŃie că voi veni şi voi predica Evanghelia în lungul şi în latul 
României.  Şi până acum aşa am şi făcut.  Acum însă va trebui să le spun că s-a schimbat situaŃia şi că am 
fost mincinos.  Tot ce am spus în Anglia e minciună şi să se ştie că nu e aşa cum am spus eu. 
 El s-a dus, a spus, cred, la şeful departamentului.  A venit după aceea şi mi-a spus: «Te rog foarte 
frumos, pune pe hârtie problema aceea cu Anglia».  I-am pus-o frumos pe hârtie şi am înŃeles după aceea că 
şeful departamentului, care era acel Gheorghe Dogaru, s-a dus la Emil Botnăraş, care era responsabil cu 
Securitatea şi cu cultele.  Acestea erau cele două responsabilităŃi ale lui în Biroul Politic.  Şi Botnăraş a 
strigat la el: «Lasă-l să predice!»  Şi a venit łunea după aceea şi mi-a spus: «PoŃi să predici!»”419 

 

Astfel fratele łon a continuat să predice, iar predicile şi acŃiunile de protest atât cele din Ńară cât 

şi cele prin mass-media din străinătate au dat curaj unor păstori şi credincioşi să devină 

revendicativi faŃă de drepturile şi libertăŃile de conştiinŃă şi religie.   

 Fratele łon a avut un impact deosebit asupra multor tineri şi în special asupra 

seminariştilor.  Datorită faptului ca doi dintre seminarişti, Ianculovici Dimitrie şi Prejban Ionel 

au început să îşi ridice şi ei vocea, să fie critici cu privire la starea Uniunii, urmând în felul acesta 

modelul fratelui łon, conducerea Seminarului Baptist, împreună cu conducerea Uniunii, 

implicând şi conducerea comunităŃilor zonale din care aceştia făceau parte, au hotărât 

exmatricularea celor doi din seminar.  Fratele łon, în semn de solidaritate cu aceşti studenŃi, 

trimite Comitetului Uniunii o scrisoare în care explică nejusteŃea deciziei de exmatriculare, 

hotărăşte să Ńină un post de 21 de zile – un fel de grevă a foamei – şi trimite în Ńară un model de 

scrisoare de solidarizare cu aceştia.  Multe biserici au trimis Uniunii scrisori şi adrese prin care 

se solidarizau cu acŃiunile fratelui łon şi militau pentru reprimirea seminariştilor la cursuri.  Se 

redă în continuare scrisoarea fratelui łon cu privire la aceşti studenŃi şi dorinŃa dânsului ca ei să 

fie reprimiŃi în şcoală. 

 

                                                 
419 łon, Confruntări , p. 165. 



 

 

465 

 

 



 

 

466 

 

 



 

 

467 

 

 



 

 

468 

 

 

 



 

 

469 

 

 

 

 

 



 

 

470 

 

 



 

 

471 

 

 



 

 

472 

 

 

 



 

 

473 

 

 

 



 

 

474 

 

 

 



 

 

475 

 

 

 



 

 

476 

 

Cu toate acestea, prin unele acŃiuni ale sale solitare, inconsecvente cu angajamentele şi 

afirmaŃiile sale fie faŃă de cei din grupul celor 5 (Taloş, Brînzei, Geabou, Sărac, łon), fie faŃă de 

Uniune, fie faŃă de tovarăşii săi de iniŃiative revendicative precum Aurel Popescu şi Pavel 
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Niculescu, fie faŃă de cei inspiraŃi de dânsul precum unii membri fondatori din ALRC (cazul 

Caransebeş), fratele łon a dus la derutarea şi fărâmiŃarea frontului dizident din Cultul Baptist.  

 

Datorită declaraŃiilor date de fratele łon pe durata cercetării penale şi în consecinŃă şi a 

martorului GheorghiŃă Nicolae (care a fost şi el percheziŃionat) s-a cerut percheziŃionarea în 

perioada noiembrie 1974 – aprilie 1977 a următoarelor persoane: Seiceanu Emanuel, PanŃiru 

Valentin, Georgescu Raluca, Ploieşti,420 Bucur Remus, Dragomir Stancu, Chiper Daniel din 

Deva,421 Marcoi Ştefan, Moisescu Vasile, Simon Cure din Arad,422 Moldoveanu Neculai din 

Sibiu,423 Cafengiu Aurelian, Gaspar Vasile, Brînzei Vasile, Serac Iosif, Pădeanu Florea, Diac 

Viorel şi Răscol Victor din Bucureşti,424 Culea Ion şi Blaj Titus din ConstanŃa,425 Blaga Valeria, 

Slănic,426 Geabău Pascu, Alexandria, Olah Liviu, ColŃea Gavril din Oradea, Cioată Silvian, 

Nicolescu Ion, Bucur Corneliu, Constantinescu Irina din Ploieşti,427 lunându-li-se declaraŃii iar 

unii dintre ei ajungând să fie şi învinuiŃi.428  Fratele Matei Moise din Timişoara, care a fost şi el 

percheziŃionat pe data 4 oct. 1974 şi interogat pe 25.10.1974, cu ocazia cercetării fratelui łon, 

declară următoarele: 

 
„În urma faptului că Iosif łon din Ploieşti a declarat organelor de securitate cu ocazia cercetărilor, că după 
percheziŃia domiciliară ce mi s-a făcut la 4 octombrie 74, i-am dat telefon, comunicîndu-i că mai multe 
exemplare dintr-o lucrare a lui care se aflau într-o servietă, nu au fost găsite de cei cari au efectuat 
percheziŃia, vă declar că nu este adevărat”... Convorbirea care a avut loc între Matei Moise şi Iosif łon, 
declară acesta, a fost precum urmează:  

„- Pace Ńie frate Iosif. 
- Pace Ńie frate Matei, cînd vii la Ploieşti? 
- Frate Iosif, uite la mine s-a făcut percheziŃie şi mi s-a luat tot ce am avut religios, cărŃi, benzi de 
magnetofon, casete, absolut tot.  Eu dragul meu te-am iubit mult ca predicator, dar dacă mai faci şi 
altceva prostii te rog să ne laşi pe noi în pace. 
- Vino la Ploieşti să stăm de vorbă şi vei afla adevărul, nu fi fricos.  E vorba de o lucrare a mea pe 
care în august am trimis-o şefului statului. 
- Eu nu sînt fricos, am să vin curînd.  Pace Ńie şi sorei.”429 

 
O sintetizare a documentelor şi scrierilor care fac referire la activitate fratelui łon în anii 70 

creează despre dumnealui următoarea imagine.  Pe când dânsul se afla în Anglia la studii la 

Regent’s Park College, Oxford, primeşte o corespondenŃă de la fratele Petre Belicov prin care 

acesta îi explica dorinŃa autorităŃilor române de a îmbunătăŃi relaŃiile României cu Anglia şi 

Statele Unite ale Americii.430  Fratele Belicov îi sugerează fratelui łon să se angajeze şi dânsul 

                                                 
420 ACNSAS, P1087/2, f. 8,9 
421 ACNSAS, P1087/2, f. 16-18. 
422 ACNSAS, P1087/2, f. 21-23, 58. 
423 ACNSAS, P1087/2, f. 26. 
424 ACNSAS, P1087/2, f. 27, 58 
425 ACNSAS, P1087/2, f. 29. 
426 ACNSAS, P1087/2, f. 113. 
427 ACNSAS, P1087/2, f. 58-59, 105-143, 167, 236. 
428 ACNSAS, P1087/2, f. 105-236. 
429 ACNSAS, P1087/2, f. 5. 
430 łon, Confruntări , pp. 83-84. 
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în acest proces, dar orice serviciu oferit să fie făcut contra îmbunătăŃirii situaŃiei baptiştilor din 

România.  Fratele łon începe cu această activitate de crearea unei imagini pozitive României (în 

detrimentul imaginii creionate de Wurmbrand431) încă din Anglia prin cuvântările sale şi prin 

crearea de legături la nivele înalte.  Aşa se explică entuziasmul, patriotismul său din 

corespondenŃa trimisă din Anglia şi nădejdea sa în comprehensiunea autorităŃilor cu privire la 

utilitatea unor oameni religioşi.  Fratele Belicov (precum şi povestirile fratelui Ioan Dan) îi 

inspiră ideea creării punŃilor de legătură între state pe fondul religiei, idee aplicată cu succes de 

Belicov în câştigarea statului de cult recunoscut cu drepturi egale în perioada 1944-1946.  Fratele 

łon, la întoarcerea în Ńară, îi dă o descriere a acestei posibilităŃi de ajutare a României ofiŃerului 

de legătură Ioan Râpa, cu specificaŃia că va oferi serviciile sale în schimbul schimbării în bine a 

situaŃiei baptiştilor.  Se pare că s-a lovit de refuzul autorităŃilor în acordarea acestor libertăŃi şi 

astfel, în 1973, fratele łon refuză să mai colaboreze oficial cu Securitatea. Totuşi, după 

trimiterea Memoriului celor 50 la conducerea Statului, prin luna martie 1974 fratele łon reia 

legătura cu autorităŃile în ce priveşte „oferta” baptistă.432  „[A]m încercat să conving diferitele 

organisme, aflate la diferite niveluri, că soluŃionarea problemelor noastre ar fi benefică pentru 

Ńară.”433  

 Fratele łon a oscilat între a fi de partea Uniunii şi a păstorilor conformişti sau de partea 

celor care doreau o biserică curată, adevărată.  Nu întotdeauna conta partea adevărului sau faptul 

că liderii Uniunii erau corupŃi şi jucau jocul autorităŃilor, ci o pondere mare a avut-o partea 

„breslei”.  Fratele łon era ataşat faŃă de Uniune şi faŃă de autorităŃile de stat, aşa cum se poate 

vedea din extrasul al doilea din Procesul Verbal al ComunităŃii de Bucureşti din 12 feb. 1974. 

                                                 
431 Ibidem, p. 89. 
432 Ibidem, pp. 84-85; 
433 Ibidem. 
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 După evenimentul Memoriului celor 50 fratele łon scrie apoi lucrarea Locul creştinismului în 

socialism şi o trimite la conducerea Statului434 şi în străinătate, lucru care declanşează cercetarea 

penală.  În contextul acestei cercetări penale de la Ploieşti (1974-1976), este solicitat iarăşi să-şi 

exprime ideile cu privire la punŃile de legătură între state şi ce pot face baptiştii pentru aceasta.  

                                                 
434 Ibidem, p. 85. 
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În timpul cercetării fratele łon fusese adus la limita frângerii435 însă se pare că a trecut cu bine 

testul.  Iată cuvintele în care descrie deznodământul: „Atunci mi-a propus un târg, că, dacă 

accept să colaborez cu ei, închide dosarul, dar eu i-am spus: «Domnule maior, nu-i nevoie să 

salvezi nimic.  DaŃi-i drumul, puneŃi-mă la închisoare pe oricât.  Nu va fi nici un târg între noi!»  

M-a pregătit Dumnezeu pentru aceasta.”436  Lucrurile au luat o direcŃie mai clară la momentul 

arestării şi anchetării mai brutale, pe timp de cinci săptămâni, consecinŃă a trimiterii şi difuzării 

la Radio Europa Liberă a unui document semnat de fr. łon, Popescu, Nicolescu, Cioată, 

Caraman, Dumitrescu.  ArestaŃi şi duşi la Sediul Anchetelor Penale din str. Rahovei, semnatarii 

documentului, cu excepŃia lui Caraman, au trecut şi prin anchetarea prin bătaie.  În acest context, 

pe care fr. łon îl descrie foarte succint în cartea Confruntări  (pg.127, 191-201) dânsul devine din 

proprie iniŃiativă cooperant.  În cadrul unei şedinŃe amicale de anchetă, fratele łon se oferă să 

stopeze difuzarea unui al doilea document trimis în străinătate.  „Mai exista un document trimis 

de noi în Apus şi el ştia şi de documentul acela şi eu i-am spus: «Domnule, eu cred că nu e bine 

să se transmită şi acela şi, pentru a linişti lucrurile, în speranŃa că se vor rezolva problemele 

noastre, eu sunt dispus să dau un telefon la prietenul meu din Anglia şi să-i spun să nu transmită 

documentul acela».  El a fost uimit de oferta mea şi a acceptat-o.”437  Este părerea autorului că 

acesta a fost momentul inaugurării voluntarismului  său în reluarea ideii de a facilita punŃi de 

legătură între Anglia şi Statele Unite cu ajutorul relaŃiilor baptiste.  În această nouă situaŃie, 

fratele łon nu mai funcŃiona la nivelul de informator (cum a funcŃionat până în 1973), ci la un 

nivel superior de consilier/propagandist în domeniul externelor, într-un mod „naiv”, fără 

angajamente scrise.  Aceasta este concluzia pe care autorul o desprinde din documentele avute la 

îndemână şi această concluzie poate suferi ulterioare ajustări sau schimbări, în perspectiva unor 

cercetări mai aprofundate de viitor, mai ales atunci când accesul la documentele relaŃiilor externe 

ale SecurităŃii vor fi accesibile cercetării.  Cheia cu privire la această turnură se află într-un 

interviu dat de fr. łon pe când se afla la Pattaya, Tailanda, în 16-27 iunie 1980, cu ocazia 

Consultării cu privire la Evanghelizarea Lumii (COWE- Consultation on World Evangelization).  

În Pattaya, cu prilejul acestei conferinŃe, dânsul a afirmat cu privire la ancheta mai sus 

menŃionată următoarele: „Timp de mai multe zile el [ofiŃerul de securitate] venea şi aveam 

discuŃii lungi cu privire la locul României în lume şi ce pot face baptiştii români pentru Ńara 

lor .”438  (Accentuarea aparŃine autorului.)  Din acel moment are loc o simpatizare cu autorităŃile, 

fratele łon hotărând să fie, din acel moment înainte, unul din pastorii înregimentaŃi în rândurile 

                                                 
435 Ibidem, p. 173. 
436 Ibidem, p. 174. 
437 łon, Confruntări , p. 195. 
438 Iosif łon, „Gospel Triumphs in Eastern Europe”, World Evangelization, nr.20, 1980, p. 3. 
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Uniunii, care trăieşte şi respectă îndrumările, directivele autorităŃilor, fie cultice, fie de stat.  Din 

acel moment înainte se observă la dânsul simptomele „dublugândirii” orwelliene. 
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 Este opinia şi convingerea autorului că din acel moment fratele łon a colaborat voluntar 

cu autorităŃile.  Era hotărât să le ajute pe acestea în soluŃionarea problemelor lor.  Aşa se explică 

împăcarea sa cu Uniunea şi solidarizarea sa în jurul acesteia.  Aşa se explică desolidarizarea sa 

de grupul celor din ALRC, care au fost arestaŃi şi bătuŃi la Caransebeş, aşa se explică intervenŃia 

dânsului în convingerea fratelui Olah Liviu să nu mai Ńină botezul la râul Criş.  Fratele łon după 
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ancheta din aprilie - mai 1977 vine iarăşi în contact cu autorităŃile, pe tema punŃilor între 

popoare, în concediul său la Ponor, în vara anului 1977 (după anchetă).  Tot în acest mod se 

explică alegerea sa ca pastor la Oradea în locul fratelui Olah care este destituit, plecarea fratelui 

łon într-un turneu în străinătate prin Anglia, S.U.A şi Tailanda în anul 1980 (aprobare de ieşire 

în occident, inexplicabilă în alt mod, dată unui cetăŃean român cu activităŃi „fanatice”, 

„denigratoare” şi „ostile” statului în perioada socialistă), cererea sa de plecare definitivă din Ńară 

şi notele atât de controversate date SecurităŃii şi care au fost făcute publice.  Aceste note date 

SecurităŃii, prin conŃinutul lor, sunt în concordanŃă cu oferta şi scrierile fratelui łon oferite 

SecurităŃii cu privire la punŃile de imagini favorabile României cu ajutorul religiei.  Deşi fratele 

łon le reneagă pe acestea, susŃinând că au fost contrafăcute de grafologii SecurităŃii, părerea 

autorului este că acestea sunt autentice.  Se pare că fratele łon a recunoscut iniŃial una dintre 

ele, iar apoi s-a răzgândit.  Există o expertiză grafologică efectuată în Statele Unite care, punând 

în comparaȚie o scriere autentică a fratelui łon cu textul celor două note, dă verdictul că sunt 

scrise de acelaşi autor.  Este foarte posibil ca atunci când fratele łon a plecat definitiv în Statele 

Unite şi văzându-se liber de constrângerile SecurităŃii, să fi reluat lupta sa pentru libertăŃile 

religioase din România, renunŃând astfel la angajamentul său dintr-una din note.  În semn de 

retaliere şi în încercarea de discreditate a dânsului, Securitatea scoate aceste note de la dosar şi le 

plasează la uşa camerei de hotel a lui Denton Lotz, secretarul general al AlianŃei Mondiale 

Baptiste (procedeu de discreditare descris într-un fel şi de Pacepa), pe când acesta se afla în 

România, făcând posibilă ajungerea acestor note în Statele Unite şi mai apoi în domeniul public.  

Se redau mai jos documentele pe baza cărora se bazează aceste opinii. 

 Dintr-o corespondenŃă personală a autorului cu fratele łon se prezintă câteva paragrafe 

cu explicaŃiile fratelui łon. (Text fără diacritice.) 

 
În 1970 sau 1971, Petre Belicov se afla în Italia în vizită la ceva rudenii. De acolo mi-a scris o scrisoare 
lungă la Oxford. În ea îmi spunea că autorităŃile române ar dori foarte mult să facă legături mult mai strânse 
cu Anglia şi cu Statele Unite, şi că el a fost abordat de aceste autorităŃi pentru a îmbunătăŃi legăturile. Petre 
Belicov îmi explica apoi că el şi încă unul sau doi ar fi dispuşi să facă acest lucru dar numai cu condiŃia ca 
situaŃia baptiştilor din România să fie substanŃial îmbunătăŃită, în sensul de desfiinŃare a restricŃiilor care ne 
sufocau atunci. El îmi sugera să stabilesc şi eu legături politice în Anglia, dar să am grijă să nu dau nimic 
fără condiŃia îmbunătăŃirii situaŃiei noastre. 
Între timp, eu mă împrietenisem cu Frank Barnett, cel care lucra cu British Council pentru România. L-am 
întrebat cum s-ar putea îmbunătăŃi relaŃiile dintre România şi Marea Britanie. M-a şocat răspunsul lui: 
"Problema voastră, a românilor, este că voi nu ne interesaŃi cu nimic. Nu ne interesaŃi din punct de vedere 
militar, economic, politic, religios...etc. De ce să vă ajutăm?" 
  
Am început să mă gândesc atunci la punŃile de legătură între naŃiuni. O punte de legătură este etnicitatea. 
Fiindcă noi suntem latini, avem puntea aceasta de legătură cu FranŃa şi cu Italia. Cu alŃii avem puntea de 
legătură politică, sau militară, sau economică. Dar ia uită-te la Ungaria. Etnic, ei n-au pe nimeni în apus. 
Dar 20% dintre unguri sunt reformaŃi calvini. Şi puntea aceasta le stabileşte o legătură extraordinar de 
puternică cu Olanda şi cu ScoŃia (şi în general Marea Britanie). 
România are şi ea un grup semnificativ de baptişti. Ei ar putea fi o punte de legătură solidă cu Anglia şi cu 
Statele Unite! 
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Aşa am ajuns eu să dezvolt concepŃia mea despre punŃile de legătură între naŃiuni şi m-am hotărât să joc 
această carte, adică să conving autorităŃile din România că baptiştii ar putea să fie puntea de 
legătur ă dintre România şi Anglia şi Statele Unite, cu condiŃia ca situaŃia baptiştilor din România să fie 
radical îmbunătăŃită. 
Îndată după ce m-am întors în România în 1972, am început să scriu pe această temă. 
Ini Ńial am scris ceea ce ştiam că-i doare cel mai mult, adică, imensul succes în apus al lui Rihard 
Wurmbrand. 
Am explicat într-o scrisoare pe care i-am dat-o lui Râpa că tot ce scrie Rihard Wurmband despre 
România este adevărat.  PersecuŃiile despre care vorbeşte el nu pot fi negate. Imaginea pe care o 
prezintă el despre România poate fi schimbată numai dacă lucrurile despre care vorbeşte el vor fi 
schimbate. 
Şi am enumerat o serie de lucruri care ar trebui să fie schimbate. Şi dacă se vor schimba, noi vom fi 
în măsură să anunŃăm apusul că situaŃia noastră în România s-a schimbat şi astfel să dăm României 
o altă înfăŃişare în apus. 
În acel context am început să scriu şi teoria mea despre punŃile de legătur ă între naŃiuni. 
 

În timpul anchetei din perioada 1974-1976. 
 
Îmi aduc aminte că în cursul anchetei la Ploieşti a venit un general şi mi-a cerut să scriu pe larg din nou 
toată această concepŃie a mea despre punŃi şi mi-a atras atenŃia că ce voi scrie va ajunge sus de tot. 

 

După ancheta din 1977. 

În 1977, vara, mă aflam în vacanŃă la Ponor (în MunŃii Apuseni, cca. 20 km la vest de Aiud). Într-o zi a 
venit cineva cu un Jeep şi mi-a spus că trebuie să merg la Alba Iulia să mă întâlnesc cu cineva de sus de tot 
şi că apoi mă va aduce înapoi la Ponor. M-am dus şi într-adevăr acolo mă aştepta un consilier al lui 
Ceauşescu. El mi-a cerut să-i explic şi lui în amănunŃime teoria mea şi am făcut-o. 
Apoi m-a întrebat. N-ai putea să faci toate aceste lucruri fără să pui condiŃii? 
I-am răspuns că nu o pot face din două motive. Întâi, ar trebui să mint că totul e în regulă cu baptiştii din 
România şi eu nu mint. Al doilea, cei din apus ştiu bine care e situaŃia. Dacă mă duc să le spun că alta este 
situaŃia, voi fi repede dovedit ca mincinos şi tot nu realizez nimic. 
A plecat cu atât şi eu am fost dus cu maşina înapoi la Ponor. 
Ceva mai târziu am observat cum Ioachim łunea încerca să facă în apus exact ce am sugerat eu, dar 
desigur fără succes. 

 
Paragraf din raportul SecurităŃii menŃionat în textul lucrării: 
 

„Corespunde realităŃii faptul că în perioada anilor 1974-1977 IOSIF łON a iniŃiat şi desfăşurat acŃiuni de 
incitare a credincioşilor baptişti la nesupunere faŃă de „îngrădirile impuse de Departamentul Cultelor, a 
scris în Ńară şi în străinătate făcîndu-se eroul multora dintre nemulŃumiŃi, din cadrul cultului.  El îsuşi 
pozînd în „persecutat”, a făcut obiectul unor comentarii negative şi tendenŃioase în presa din Occident şi la 
postul de radio „Europa Liberă”, la nivelul conducerii unor organizaŃii religioase reacŃionare ori 
personalităŃi ale vieŃii publice din Anglia, S.U.A., ElveŃia, şi altele.  Pentru toate acestea, împotriva lui 
łON IOSIF s-a desfăşurat o urmărire penală timp de doi ani (octombrie 1974-septembrie 1976) fiind supus 
unui îndelungat proces de influenŃare pozitivă.  Principalii săi colaboratori au fost cercetaŃi şi avertizaŃi, 
fiind determinaŃi să renunŃe la acŃiuni de felul celor raportate.  Paralel, organele noastre au organizat un 
complex de măsuri specifice care au dus la izolarea sa în mediul baptist, la diminuarea substanŃială a 
orientării sale nepozitive din trecut şi la adoptarea unei poziŃii realiste şi în concordanŃă cu politica statului 
nostru.  Dintr-un adversar feroce, łON IOSIF a fost transformat într-un element pozitiv care, în prezent, 
susŃine interesele statului român nu numai în Ńară ci şi în străinătate.  Ca urmare schimbarea sa de atitudine 
a dus şi la crearea unei stări de derută între baptişti.” 439 

 
 
 
 
 

                                                 
439 ACNSAS, D 148/1, f. 58-70. 
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Se ataşează documentele cu privire la deruta dintre baptişti.  Cu privire la poziŃia neprincipială a 

dânsului cu privire la membrii ALRC-ului arestaŃi şi bătuŃi la Caransebeş, fratele Rădoi, unul 

dintre cei arestaŃi, relatează despre încercarea fratelui łon de a extrage de la soŃia fratelui Rădoi 

o declaraŃie prin care aceasta recunoştea că soŃul dânsei este vinovat, aceasta sub pretextul că îi 

va facilita acestuia punerea în libertate.  În contextul grevelor minierilor de la Petroşani, acelaşi 

procedeu a fost folosit de Securitate asupra familiilor acestor grevişti, iar declaraŃiile soŃiilor au 

dus la condamnarea soŃilor.440 

 

                                                 
440 Casetă audio intitulată „Adevărul” cu mărturia fratelui Rădoi Nicolae din Caransebeş. Arhiva personală. 
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Concluzia la care a ajuns autorul este că fratele łon Iosif, deşi a lucrat în mod solitar, bizar 

uneori, într-un mod care ar putea fi caracterizat ca fiind inconsecvent şi cu compromisuri, totuşi 

dânsul nu a mai lucrat în calitate de informator, ci ca un voluntar care „dialoga cu autorităŃile”, 

încercând ca să îşi păstreze o independenŃă faŃă de aparatul SecurităŃii.  Aceasta se poate vedea 

din alte documente ale SecurităŃii în care, pe fundalul activităŃilor descrise în această anexă (după 

1973), dânsul este descris de cele mai multe ori ca fanatic religios cu activităŃi ostile regimului.  

Fratele łon a dorit să lucreze la nivel înalt, probabil în probleme de externe, însă documentele 

din acest spectru nu sunt accesibile cercetării actuale.  Deschiderea accesului la documentele 

Departamentului de InformaŃii Externe (DIE) ar putea aduce mai multă lumină şi poate o 

concluzie diferită.  Din documentele cercetate reiese şi faptul că, după plecarea fratelui łon din 

Ńară, acesta se afla în supravegherea SecurităŃii pentru temperarea campaniei pe care o ducea prin 

Radio Europa Liberă, numele dânsului de obiectiv fiind „MISIONARUL”.441   

 
În încheiere se redau două fragmente dintr-o corespondenŃă personală avută cu fr. łon pe tema 

aceasta.  Este un fel de „drept la replică.” (Textul original fără diacritice.) 

 
„Este momentul să-Ńi spun despre mine şi mai categoric. 
Din moment ce m-am întors la Dumnezeu (1968) m-am considerat răscumpărat de El şi proprietatea Lui. 
Am plecat în Anglia pentru că am primit călăuzire de la El. M-am întors în România deoarece oridecâteori 
mă rugam unde să merg din Anglia, răspunsul Lui era: Înapoi la fraŃii tăi din  România. 
Am scris lucrările din 1973, 1974, 1977, în urma unor călăuziri clare de la Dumnezeu. 
M-am dus la Oradea în urma unei călăuziri clare a lui Dumnezeu. 
M-am dus în America tot în urma unei asemenea călăuziri. 
Aşa cum Ńi-am scris, între 1972-1977 am dialogat cu autorităŃile pe tema relaŃiilor României cu Anglia şi 
America. Dar nu am redevenit în nici un fel robul lor sau omul lor. Am plecat în America fără obligaŃii faŃă 
de ei. 

                                                 
441 Elis Neagoe-Pleşa, Liviu Pleşa, „Cultele neoprotestante din România în perioada 1975-1989”, Partidul, 
Securitatea şi Cultele, Bucureşti: Nemira, 2005, p. 391. 
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Am trăit de atunci şi până astăzi ca un rob de bună voie a Domnului meu Isus Cristos. Ştiu că voi sta în faŃa 
Lui la scaunul Lui de judecată.” 

„Vreau să-Ńi arăt de ce nu am scris eu acele două scrisori din 1980 şi 1981 prin care m-aş fi angajat să 
slujesc securitatea în străinătate. 
Încă din 1978 mi s-a dat să înŃeleg că ei ar fi foarte bucuroşi dacă eu aş pleca de bună voie din Ńară şi să nu 
mă mai întorc înapoi. La sfârşitul lui 1979 am primit o invitaŃie de la prietenul meu Sam Friend să-i fac o 
vizită la Seattle. Am făcut cerere de plecare împreună cu soŃia şi am primit imediat paşapoarte. 
Am plecat prin februarie, 1980. Ne-am oprit în Anglia pentru o scurtă vizită, apoi am zburat la Seattle. 
Sam mi-a organizat un tur de predici la pastori din USA care predicaseră la bisericile unde am fost eu 
pastor, la Ploieşti şi Oradea. 
Scopul meu principal în această vizită în USA a fost să găsesc pe cineva care să facă traducerea manualelor 
şi manualelor de lucru pentru învăŃământul BEE la organizarea căruia lucram atunci. Cred că ai citit despre 
aceasta în materialul de la masa_rotunda intitulat Pentecostalii (1). Dacă nu, Ńi-l ataşez aici. 
SperanŃa mea era că îl voi convinge pe Titus Dan (fiul lui Ioan Dan şi bun prieten încă din studenŃie, acum 
căsătorit în America) să facă el această lucrare. El era în conducerea lui Romanian Missionary Society şi 
preşedintele Petre TruŃa îl pregătea pe el să devină noul preşedinte al RMS. Titus m-a refuzat categoric 
spunând că el nu se va lansa în a cerşi bani în America. 
În cursul turneului, am aflat de congresul ce se va Ńine în Tailanda şi am aranjat să merg şi eu acolo. 
Ne-am întors cu soŃia în Anglia. De acolo, ea a plecat spre România cu nişte prieteni cu maşina, iar eu am 
zburat în Tailanda. La congres a venit şi łunea şi el a dus în România caseta cu discursul meu, care... nu le-
a plăcut deloc celor de la securitate. 

În decembrie 1980, Nicu GhiorghiŃă s-a întors de la un congres de endocrinologie de la New York şi s-a 
oprit la Viena. Cei de la BEE i-au descris întreg sistemul de lucru şi i-au explicat că singurul impediment 
este că nu este nimeni care să facă manualele şi manualele de lucru. 
Nicu a venit la mine şi mi-a propus să ies din lucrarea de pastor şi să mă ocup numai de tradus aceste cărŃi, 
iar el îmi va asigura salariul necesar. Eu i-am spus că fiind sub atât de strictă supraveghere a securităŃii în 
nici un caz nu aş putea să fac aşa ceva fără ca ei să afle imediat ce lucrez. 
M-am gândit mult şi m-am rugat pe această temă şi am ajuns să înŃeleg că trebuie să merg eu în USA şi să 
fac acolo aceste cărŃi. Mi-am zis aşa: Voi face cerere de plecare în USA, spunând deschis ce vreau să fac 
acolo şi dacă ei îmi dau drumul să plec cu familia este semn de la Domnul că trebuie să plec. 
Zis şi făcut. În ianuarie i-am dat telefon lui Zapodeanu şi i-am spus că m-am hotărât să plec din 
România şi să mă aşez în America şi să mă ocup de scris căr Ńi teologice. La câteva zile după aceea, 
Zapodeanu a venit la Oradea să afle mai mult despre planul meu. I-am spus că vreau să scriu o carte 
de teologie sistematică, care îmi va lua mai mulŃi ani de lucru exclusiv la ea şi că apoi voi mai vedea 
ce alte căr Ńi voi mai scrie. M-a întrebat unde am să le public. I-am spus că aceasta încă nu ştiu, şi nu 
ştiu dacă şi de unde voi găsi bani pentru aceasta. Oricum, acesta îmi este planul şi vreau să plec din 
Ńară. 
Zapodeanu mi-a spus: Fă cerere de paşapoarte. Eu cred că Ńi se vor da. 
Am făcut cererea pentru paşapoarte de turist pentru vizită în USA pentru mine, soŃie şi fiica noastră. 
La circa o lună după aceasta, a izbucnit criza cu finanŃele bisericii în care au fost prinşi Vasile Taloş, Vasile 
Branzai, Iosif Serac şi Pascu Geabou. Li s-a făcut control financiar şi cu toate că cheltuielile erau cu acte în 
regula, interpretarea cheltuielilor a fost interpretată ca frauduloasă. De exemplu, pentru că Taloş a făcut 
bănci noi la biserica lui, dar nu a cerut aprobarea Departamentului Cultelor pentru această "investiŃie", 
cheltuiala a fost considerată deturnare de fonduri. Pentru că Comitetul bisericii i-a votat un premiu de 
Crăciun un costum de haine şi el a semnat cecul către sine, aceasta a fost considerat furt din banii bisericii. 
ToŃi patru au fost găsiŃi "vinovaŃi" de asemenea cheltuieli care erau fraude, deturnări, furturi. 
Îndată când s-a auzit de acestea, am primit un telefon de la Zapodeanu şi acesta mi-a spus cam aşa: Domnul 
łon, vă sfătuiesc să nu vă amestecaŃi în problema celor patru, dacă vreŃi să plecaŃi în America. LăsaŃi-i în 
pace. Dumneavoastră plecaŃi şi vă vedeŃi acolo de ale dumneavoastră. 
Aceasta a devenit pentru mine o problemă de principiu şi de conştiinŃă. Pot eu să-mi abandonez fraŃii la 
necaz? 
Am decis că nu pot să fac aşa ceva. M-am sfătuit cu experŃi şi juridici şi de contabilitate şi am început să 
înŃeleg cum pot să-mi apăr colegii şi prietenii. Am adunat documentele necesare şi în luna mai m-am dus cu 
soŃia în satul Ponor, la cca. 30 Km de la Aiud în spre Abrud, în inima munŃilor. Aveam acolo o familie de 
prieteni care aveau casa izolată în munŃi şi petrecusem acolo câteva concedii de vară. 
Am dus maşina de scris cu noi, eu scriam cu mâna iar soŃia bătea la maşină cu indigo în şase exemplare. 
Amândoi ne-am îngrozit de ce scriu, şi noaptea aveam amândoi coşmare cu securitatea. A doua zi ni le 
împărtăşeam, dar continuam să scriem. SoŃia a dactilografiat totul de două ori, adică 12 exemplare. 
Când am terminat de scris apărarea fraŃilor, arătând că interpretarea cheltuielilor făcute de ei era 
tendenŃioasă şi de fapt ilegală şi arătând principiul neamestecului statului în viaŃa internă a bisericii, am 
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coborât din munte şi am trimis câte un exemplar celor patru, unul la Departamentul Cultelor, unul la 
Uniune şi unul lui Zapodeanu. 
Când am ajuns acasă la Oradea, am găsit în poşta o carte poştală de la poliŃie prin care ni se spunea că nu ni 
s-a aprobat cererea de paşapoarte. Ceva mai târziu am aflat de la Daniel Branzai că un colonel l-a interogat 
despre mine şi i-a spus că el are sarcina să determine unde sunt mai primejdios, în Ńară sau în străinătate. Se 
vede că el a decis că e mai bine să fiu Ńinut în Ńară. 

Eu am spus bisericii din Oradea că nu voi mai pleca în străinătate şi mi-am văzut înainte de lucrare. 
Pe la începutul lui August, m-am dus cu ceva treburi la Bucureşti. M-am dus la biserica din Popa Rusu şi 
m-a întâmpinat acolo Iosif Serac cu un zâmbet larg şi mi-a spus: Ştii că pleci în străinătate? 
Eu i-am spus că nu voi pleca deoarece nu ni s-au aprobat paşapoartele. El a zâmbit iar şi mi-a spus că a 
auzit de la cineva că lucrarea mea în apărarea lor i-a înfuriat rău de tot pe cei de sus şi că ministrul 
securităŃii a strigat: DaŃi-i drumul să plece! 
Pe când vorbeam noi, sora care locuia în curte la biserica a ieşit şi i-a spus lui Serac că e chemat la telefon. 
Era Zapodeanu şi l-a întrebat dacă nu cumva ştie unde sunt. El i-a spus că sunt tocmai acolo. M-a chemat la 
telefon şi mi-a spus să merg imediat la el la Ministerul de Interne. 
M-am dus şi mi-a spus că scrisoarea de la poliŃia din Oradea a fost o greşeală şi că de fapt mi s-a aprobat să 
plec. Dar, să plec şi să nu mă mai întorc! I-am spus că aşa va fi. 
Atunci m-a întrebat de cât timp am [nevoie] ca să-mi lichidez toate şi să plec. Am făcut nişte socoteli şi i-
am spus că am nevoie de trei săptămâni. Atunci el mi-a spus: Bine, trei săptămâni, aceasta înseamnă că pe 
4 septembrie veŃi fi plecaŃi de aici! 
Am dat telefon lui Sam Friend, i-am spus să ne cumpere bilete de avion pentru toŃi trei să mergem să-i 
facem vizita. Sam învăŃase să nu mai pună alte întrebări şi ne-a cumpărat biletele pe 4 septembrie. 

Aşa am plecat din România. 
Acum câteva observaŃii. 
Dacă îl ascultam pe Zapodeanu şi nu mă băgam să-mi apăr fraŃii şi prietenii, de dragul de a pleca în 
străinătate, n-aş fi plecat! 
Ei au decis să mă dea afară pentru că am luat apărarea fraŃilor mei. 
Acum, ca istoric, eu pot spune că am plecat din România la cerere. Şi afirma Ńia este adevărată. 
Dar eu pot spune că am fost dat afară din Ńară cu un preaviz de trei săptămâni. Şi afirma Ńia aceasta 
este adevărată!   [A fost cinstită afirmaŃia fratelui łon în occident şi în scrierile sale, timp de 
atâŃia ani că a fost exilat?  Interpretarea autorului este că nu a fost cinstită.  Nu a fost exil, ci doar un 
termen limită, ca la biletele de avion. n.a.] 

Dar lucrul care te interesează pe tine este dacă eu am scris acele scrisori de angajament că-i voi sluji în 
străinătate. După cum poŃi vedea din firul evenimentelor, în 1980 nu a fost nici într-un caz vorba de o 
plecare a mea în străinătate. Iar în 1981, plecarea mea a fost precipitată de scrierea mea împotriva lor şi 
pentru fraŃii mei. Nu a existat nici o negociere cu ei pentru plecare! 
Cele două scrisori sunt foarte slabă imitaŃie a felului meu de a scrie. În nici un caz eu nu le-aş fi scris aşa 
cum circulă ele! 

Sper că informaŃiile acestea să clarifice pentru tine istoria plecării mele din Ńară în 1981. 
Cu drag, 
Iosif Ton”  (Accentuările aparŃin autorului. ) 
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ANEXA 
Liviu Olah  

 
 

Deceniul 70 este marcat de trezirea făcută de Duhul lui 

Dumnezeu prin fratele Olah Liviu.  Fratele Olah sa pocăit 

după absolvirea facultăŃii de drept (1952-1957) şi s-a înscris la 

Seminarul Baptist din Bucureşti, pe care îl frecventează timp 

de trei ani (1957-1960), după care se mută în Timişoara unde 

lucrează în domenii laice, mărturisind pe Domnul în mijlocul 

colegilor de muncă.442  Stabilindu-se în Timişoara 

frecventează Biserica Creştină Baptistă Nr.1 păstorită de 

fratele Petru Popovici.  Aici fratele Olah se zideşte sufleteşte 

în ucenicia fratelui Popovici, care avea mare pasiune pentru 

tineri şi care Ńinea întruniri cu aceştia odată pe săptămână şi îi 

învăŃa să umble pe calea credinŃei, în aşa fel  încât nimeni să nu-i poată smulge din mâna lui 

Dumnezeu.  Fratele Popovici îi învăŃa pe tineri să se teamă de Dumnezeu şi nu de oameni.  În 

biserica aceasta tineretul era activ şi participa la serviciul bisericii prin poezii, solouri, duete, aşa 

încât viaŃa spirituală pulsa vioi. 443  În cadrul acesta fratele Olah a început să se remarce prin 

râvna sa pentru Domnul.  Fratelui Petru Popovici, un om cu mare inimă pentru lucrarea lui 

Dumnezeu şi căruia îi plăcea să implice pe cât mai mulŃi în lucrarea Domnului, i se ridicase 

recunoaşterea de păstor, de către Departamentul Cultelor, şi în cele din urmă emigrează în Statele 

Unite, unde se născuse şi trăise câŃiva ani din copilărie.  

 

                                                 
442 ACNSAS, I 98421/2, f. 478. 
443 ACNSAS, I 98421/2, f. 474. 
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 În anul 1968 fratele Liviu Olah este ales şi ordinat ca păstor al Bisericii Baptiste Nr. 1 

din Timişoara.  De la numirea sa ca păstor, în locul fratelui Petru (Pitt) Popovici, fratele Olah a 

căutat să continue lucrarea începută de fratele Popovici, lucrare de sfinŃire şi trăire după voia lui 

Dumnezeu.  Fratele Olah era un om foarte hotărât să facă mai degrabă ceea ce îi dictează 

Dumnezeu decât ceea ce vor oamenii, era pe deplin dedicat lui Dumnezeu şi lucra intens pentru 

ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.  În ciuda reglementării, care încă era în vigoare, şi a îndrumărilor date 

de Comunitate şi Uniune, dânsul a început să organizeze activităŃi în fiecare zi în biserică, 

punând accent deosebit pe întâlnirile speciale cu tinerii.   

Era un om dedicat rugăciunii, astfel că se ruga între 2 şi 4 ore pe zi.  A căutat să ducă mai 

departe steagul înălŃat de fratele Pitt.444  În ciuda împotrivirilor din partea fraŃilor colegi păstori şi 

a celor din spatele lor, şi-a  dus chemarea mai departe, a lăsat pe Dumnezeu să dicteze cât să Ńină 

serviciile divine, când şi pe cine să boteze, cum să se ocupe de starea sufletească a tinerilor, unde 

să predice etc., dar s-a luat împotriva lui măsura de transfer disciplinar.445  „Datorită activităŃii 

sale intense şi care depăşea în mod flagrant orientările Departamentului Cultelor, în activitatea pe 

care trebuie s-o desfăşoare deservenŃii acestui cult, încă pe când funcŃiona la Timişoara a fost 

atenŃionat de mai multe ori de organele departamentului amintit, luându-se în cele din urmă 

împotriva sa, măsura îndepărtării din conducerea cultului baptist din Timişoara.”446  Fratele 

Liviu Olah avea o pasiune deosebită pentru tineri şi a investit foarte mult în aceştia.  Lucrul 

acesta nu a plăcut deloc autorităŃilor, care sperau ca religia să moară odată cu generaŃiile mai în 

vârstă.  Fratele Liviu Olah a fost un credincios convins de eficienŃa rugăciunii pentru oamenii 

pierduŃi, a rugăciunii pe nume.  Aceasta a practicat-o cu credincioşie şi aşa i-a învăŃat şi pe 

ceilalŃi.                       

Din anul 1973 este mutat la Biserica Nr.2 din Oradea unde îşi continuă activitatea sub 

puterea şi călăuzirea lui Dumnezeu.  Starea spirituală a baptiştilor din Oradea şi în restul Ńării era 

deplorabilă.  Mai ales în judeŃul Bihor, lumea pătrunsese în biserică în aşa mod încât beŃia şi 

imoralitatea nu erau deloc rare.  De la venirea sa, fratele Olah a început să predice împotriva 

băuturii şi împotriva păcatului dorind ca să restaureze sfinŃenia în Biserica lui Christos.  Iată ce 

spunea un colaborator voluntar al SecurităŃii pe nume Kiss Iosif, domiciliat în str. T. V. Nr. 63 

Oradea, bineînŃeles cu o notă tendenŃioasă: 

„O altă abatere pe care o are este că face propagandă Împotriva Doctrinei Baptiste, spunînd că cei 
ce se pocăiesc să nu mai consume nici un fel de băuturi şi să scoată viŃa de vie că se face struguri din ea şi 
îmbată pe om şi să taie toŃ pomii din grădină că se face Ńuică de prună care îmbată pe oameni.  Apoi pune 
chestiunea aceasta la vot şi Ńine pe oameni ceasuri întregi în picioare să spună că nu mai folosesc viŃa de vie 
şi că vor tăia prunii din grădină.  Astfel de propuneri au fost făcute nu numai în Bihor ci şi în alte judeŃe ale 
Ńării.  Eu am Ńinut de a vă încunoştiinŃa în această privinŃă şi susŃin toate declaraŃiile sau mai bine zis toate 

                                                 
444 ACNSAS, I 98421/1, f. 266-268. 
445 Ibidem, Nota informativa ref. retragere recunoaştere de către inspector. 
446 ACNSAS, I 98421/2, f. 47. 
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Notele Informative pe care le-am scris pînă în prezent.  Un citat din Biblie scrie aşa: În Ev. După Matei 
cap.11. vs. 19 şi 18.  „A venit Ioan Botezătorul nici mîncînd şi nici bînd cu păcătoşii şi ei zic...Are drac.  A 
venit Fiul Omului (adecă Hristos) mîncînd şi bînd cu păcătoşii şi ei zic:  Iată un om mîncăcios şi beutor de 
vin un preten al vameşilor şi al păcătoşilor” aşa că el se îndepărtează de Doctrina Baptiştilor şi se 
EvedinŃiază pe sine însuşi ca un Mare dictator.»447 
 

MulŃi oameni îşi găseau mântuirea, atât dintre cei care frecventau biserica şi crezuseră că 

sunt creştini, cât şi dintre cei din lume.  Erau în jur de 500-600 de oameni care se pocăiau în 

fiecare an.448  Într-o perioadă de aproximativ trei ani a botezat circa 2000 de persoane.449  La 

Adunarea Generală a ComunităŃii de Oradea din 9 decembrie 1975 este ales în funcŃia de 

preşedinte al ComunităŃii, dar nu este recunoscut de Departamentul Cultelor.  

În Biserica nr.2 din Oradea se trăiau clipe de cer.   Aşa relatează o persoană care a 

participat la unul din serviciile bisericii de acolo, relatare acaparată de Securitate prin 

interceptarea corespondenŃei. 

 
NOTĂ 
 
O sursă a unităŃii noastre ne-a informat că în ziua de 13.04.75 numitul[a]  X din Alba Iulia a relatat numitei 
XX ... următoarele: 
„Dragă Mimi,  Eu, mă bucur f. mult când îmi comunici câte ceva, pentru că văd în tine optimism şi dor de a 
servi CREATORULUI în viaŃa ta întreagă.  Sunt mulŃumită, căci eşti în asentimentul meu, de a avea o oră 
de rugăciune împreună, pentru succesul lucrării lui Dumnezeu în rândurile tinerilor.  Mă bucur de frumoasa 
activitate a tinerilor din biserica voastră. 
 Cred că a fost frumoasă serbarea cu subiectul „PACEA cu Dumnezeu”. 
 Şi noi am avut o asemenea serbare cu subiectul „Mântuirea prin Isus”.  Sunt de acord cu ziua de 
joi, orele 21-22, să avem părtăşie în rugăciune. 
 Nu ştiu dragă MIMI dacă tu ai auzit de marea lucrare din ORADEA şi împrejurimile lui. 
 Noi de curând am fost vizitaŃi de un grup de fraŃi şi am rămas profund impresionaŃi de credinŃa lor 
şi de puterea duhovnicească, care o vedeam în ei.  Astfel am plecat la ORADEA să ne bucurăm puŃin. 
 Biserica a fost arhiplină cu două ore înainte de începerea serviciului. 
 Am trăit în aceea biserică clipe ca în cer.  Sunt peste o mie de tineri credincioşi care se roagă 
sincer şi au ca singur scop în viaŃă de-a servi lui Dumnezeu. 
 Au un pastor bun, plin de Duhul lui Dumnezeu, fratele OLAH.  Să auzi acolo mărturii la orele de 
caticheză, de la cei care au fost oameni de lumea mare. E impresionant, zguduitor.  Am avut musafiri şi de 
la Sibiu, duminică 27 aprilie.  Ne-au propus să facem o vizită sibienilor.  Iar prima duminică după Paşti 
vom vizita bisericile din Cluj.  Ultima surpriză va fi o tabără la mare, în luna iulie, tot prin ONT, când 
tinerii noştri vor să viziteze bisericile de pe litoral.  Iar la întoarcere drumul se va face prin MOLDOVA.  
„RămâneŃi dar tari şi nu vă plecaŃi iarăşi sub jugul robiei.”450 
 

 Datorită faptului că a dorit să oficieze un botez cu 80 de persoane451 la Râul Crişul 

Repede şi nu a dorit să cedeze în faŃa presiunilor autorităŃilor, este destituit din funcŃia de păstor, 

este forŃat să oficieze botezul în incinta bisericii şi este determinat să emigreze în Statele Unite 

                                                 
447 ACNSAS, I 98421/2, f. 227. 
448 ACNSAS, I 98421/2, f. 38-39. 
449 ACNSAS, I 98421/2, f. 52v. 
450 ACNSAS, Dosar I 98421/2, f. 284-285. 
451 ACNSAS, I 98421/2, f. 52v. 
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ale Americii. Prin ordinul Nr. 13328/1976 din 31 iunie 1976 Departamentul Cultelor îi retrage 

autorizaŃia de funcŃionare a fratelui Olah din data de 1 iulie 1976.452 

 

453 
 
 

Se redă mai jos o predică a fratelui Olah Liviu înregistrată şi transcrisă de Securitate.  Cititorul 

trebuie să fie atent căci în unele locuri cel care a transcris predica ori nu a înŃeles bine ce s-a 

spus, ori nu a înŃeles deloc şi nu a mai continuat linia vorbirii. 

 

 

                                                 
452 ACNSAS, I 98421/2, f. 40. 
453 Ibidem. 
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454 

 

 

Se redau mai jos câteva documente relevante cu privire la modul cum a fost înfrânt de autorităŃi 

cu ajutorul „cozilor de topor” din cadrul cultului baptist. 

 

 

                                                 
454 ACNSAS, I 98421/2, f. 61-64. 



 

 

529 

 



 

 

530 

 



 

 

531 

455 

 
 
 

                                                 
455 ACNSAS, I 98421/2, f. 48-49. 
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MINISTERUL DE INTERNE 
Inspectoratul judeŃean Bihor 
-Securitate- 
Nr. I/00784 din 13. XI. 1976 
 
SE APROBĂ: 
 

P L A N 
- privind compromiterea şi neutralizarea 

activităŃii duşmănoase a numitului OLAH LIVIU, pastor baptist din Oradea- 
 
 
 În vederea compromiterii lui OLAH LIVIU şi neutralizării activităŃii ostile pe care o 
desfăşoară, conform celor ordonate de conducerea DirecŃiei I la analiza din 11 noiembrie a.c., se 
vor intreprinde următoarele măsuri: 
 
 I.  Intensificarea urmăririi informative a lui OLAH LIVIU, urmărindu-se cunoaşterea 
activităŃii sale sub toate aspectele 
 
 1.- Informatorii „CRIŞAN”, „FAUR”, „DAVID”, „BORO Ş” şi „CAZACU”  din legătura 
Inspectoratului judeŃean Bihor vor fi dirijaŃi  în mod diferenŃiat pentru a stabili: 
 - acŃiunile de natură ostilă pe care le desfăşoară OLAH LIVIU împreună cu principalele 
sale legături: COVACI NICOLAE din Oradea, łON IOSIF din Ploieşti, BARBATEI PAUL din 
Cluj, NICULESCU PAVEL, POPESCU AUREL, TALOŞ VASILE, SĂRAC IOSIF, BRÎNZEI 
VASILE din Bucureşti şi alŃii; 
 - persoanele din Oradea şi din Ńară care îl vizitează la domiciliu, în ce scop şi discuŃiile 
care se poartă; 
 - preocupări de a întocmi memorii sau alte materiale cu conŃinut tendenŃios la adresa 
organelor de stat şi a libertăŃilor religioase din România; 
  - incitarea credincioşilor baptişti din Oradea la acŃiuni de solidarizare cu el şi cu legaturile 
sale; 
 - deplasările pe care le preconizează să le efectueze în Ńară; 
 - reacŃia pe care o are OLAH LIVIU şi principalele legături în urma lansării versiunilor 
de compromitere etc. 
  Termen 30.XI. 1976 
  Răspunde :Lt. Col. Sereş Ioan de la I.J.Bihor 
 
 2.-  Pentru cunoaşterea discuŃiilor intime şi cu conŃinut duşmănos pe care OLAH LIVIU 
le poartă cu elementele de  încredere, se vor întreprinde măsuri de instalarea mijloacelor speciale 
la Biroul bisericii baptiste nr.2 din Oradea, la domiciliul flotant al său din Oradea, precum şi la 
domiciliul lui COVACI NICOLAE – legătură principală 
  Termen: 15.XII.1976 
  Răspund: Lt.col.MihuŃa Nicolae şi 
         Lt.col. Sereş Ioan de la  
         I.J. Bihor 
 3.-  Sursele „BARBU”, „DUłESCU” şi „PETRESCU” din legătura Inspectoratului 
judeŃean Timiş vor fi dirijaŃi în mod diferenŃiat, pentru a supraveghea activitatea lui OLAH 
LIVIU, pe timpul cînd se află la domiciliul său din Timişoara, stabilind: 
  - preocupările prezente şi intenŃiile de viitor; 
  -  legăturile de activitate din Timişoara; 
  -  acŃiunile de atragere a tineretului studios la activitatea sectantă. 
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  Termen: 30.XI. 1976 
  Răspunde: Guiaş Ştefan 
 
 4.-  În scopul cunoaşterii acŃiunilor de natură duşmănoasă pe care OLAH LIVIU le pune 
la cale, la domiciliul său din Timişoara vor fi luate măsuri de instalare a mijloacelor speciale. 
  Termen: 30.XI. 1976 
  Răspund: Lt.col Mărgineanu şi 
         Mr. Guiaş Ştefan 
 5.-  Periodic asupra lui OLAH LIVIU vor fi întreprinse măsuri de filaj, cu ocazia cînd 
efectuează deplasări în diferite localităŃi din Ńară, pentru a identifica noile legături ce şi le 
creează, precum şi eventualele contacte cu cetăŃeni străini. 
  Termen: permanent 
  Răspund: ofiŃerii din problemă de la inspectoratele judeŃene 
 6.-  Informatorii „HOREA VASILE”, „TRAIAN IONESCU” „SANDU PETRU din 
legătura I.J. Arad; „MARCU” şi „APOSTOL” de la I.J. Sălaj; „HORVAT” de la I.J. Satu-Mare; 
„PESCARU” de la I.J. Braşov; „STOICESCU” şi „PETRAN PUIU”  de la I.J. Prahova; 
„ŞTEFĂNESCU” de la I.J. GalaŃi; „ADAMESCU” şi „CRIŞAN” de la I.J. Cluj; „MILITARU”, 
„DIRIJORU” şi „CICERO” de la I.M. Bucureşti –securitate, vor fi instruiŃi să semnaleze 
prezenŃa lui OLAH LIVIU pe raza judeŃelor respective, persoanele cu care ia contact şi acŃiunile 
pe care le desfăşoară. 
  Termen: 15.XII.1976 
  Răspund: ofiŃerii din problemă de la inspectoratele judeŃene respective 
 7.-  Pentru a preveni şi contracara activitatea desfăşurată de OLAH LIVIU de atragere a 
tineretului studios la cultul baptist, vor fi luate măsuri de identificare a legăturilor sale în rîndul 
tineretului şi recrutarea unui număr de 3-4 surse, care apoi să fie dirijate pe lîngă cel în cauză, cu 
scopul de ai cunoaşte acŃiunile şi al tempera atunci cînd acestea sunt de natură duşmănoasă. 
  Totodată prin aceste surse se vor culege date care să fie folosite la compromiterea 
sa. 
  Termen: 20.II.1977 
  Răspund: Lt.col Sereş Ioan şi 
         Mr. Guiaş Ştefan 
 
 8.-  Principalele legături de activitate la lui OLAH LIVIU cunoscute pînă în prezent , ca : 
łON IOSIF  din Ploieşti; COVACI NICOLAE din Oradea; BARBATEI PAUL  din Cluj; 
NICULESCU PAVEL, POPESCU AUREL  şi TALOŞ VASILE  din Bucureşti, vor fi urmărite 
prin toate mijloacele muncii de securitate, urmînd să se acŃioneze asupra lor cu măsuri 
diversificate de compromitere şi anihilare. 
  Termen: permanent 
  Răspund: ofiŃerii din problemă de la I.J. Bihor, Prahova, Cluj şi I.M.Buc.-sec. 
 
II.  Intreprinderea unor măsuri vizînd compromiterea şi izolarea lui OLAH LIVIU, atît în Ńară cît 

şi în străinătate 
 
  a)  Pe plan intern 
 
 1.- Întrucît pînă în prezent se deŃin puŃine date care să poată fi folosite la compromiterea 
şi izolarea lui OLAH LIVIU, informatorii: „BOROŞ”, „FAUR” şi „CAZACU” din legătura I.J. 
Bihor; „PETRESCU”, „BARBU”, şi „DUłESCU”  de la I.J. Timiş; „PESCARU” de la 
I.J.Braşov şi „PASTORUL” din legătura DirecŃiei I, vor fi instruiŃi să culeagă date xxxxxxxxxx, 
abaterile acestuia de la doctrina cultului baptist etc., care apoi să le amplifice şi să le lanseze în 
rîndul credincioşilor baptişti. 
  Termen: 15.XII.1976 
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  Răspund: : Lt.col Sereş I. de la Bihor 
         Lt.col. Olaru de la Braşov 
         Mr. Guiaş Ştefan de la Timiş 
         Cpt. Zapodeanu de la Dir.I 
 2.-  Studierea activităŃii lui OLAH LIVIU din copil ărie şi pînă în prezent, a legăturilor pe 
care le-a avut la locurile de muncă în perioada studiilor etc., cu scopul de a identifica unele 
persoane pe care să le folosim în acŃiunea de compromitere a sa. 
  Termen... 
 3.- Studierea problemelor privind starea sănătăŃii li OLAH LIVIU din copil ărie şi pînă în 
prezent (spitale, policlinici, analize, vizite medicale etc.), cu scopul de a stabili eventualele 
dereglări din punct de vedere psihic. 
 În acelaşi scop, se va elabora o combinaŃie privind folosirea Dr. ARCAN PETRU, 
baptist, din Timişoara, în acŃiunea de compromitere a lui OLAH LIVIU, ca fiind bolnav psihic. 
 Termen... 
 4.-  Studierea zonelor de influienŃă şi a tuturor relaŃiilor lui OLAH LIVIU din Ńară, pe 
baza datelor existente şi să stabilim: 
  - persoanele care sînt în favoarea lui OLAH LIVIU şi poziŃia lor în cadrul cultului 
baptist; 
  - persoanele care sunt în defavoarea lui OLAH LIVIU. 
  Cunoscîndu-le în acest mod, vom selecŃiona pe cele care să le folosim în 
compromiterea lui OLAH LIVIU, respectiv: 
  -  unii să afirme că este „omul securităŃii”, iar alŃii că este bolnav mintal 
  Termen.. 
  5.-  xxxxxxxx 
  6.-  Vor fi amplificate şi exploatate informaŃiile ce le deŃinem xxxxxxx prin 
întocmirea unor scrisori anonime şi trimiterea lor, atît unor elemente de încredere a  lui OLAH 
LIVIU din Oradea, Timişoara, Arad, Bucureşti, cît şi  altor persoane cu prestigiu în cult, cu 
scopul de-al demasca  că xxxxxxx. 
  Astfel de scrisori se vor trimite numiŃilor: MIHUł TEODOR, MIHEŞ 
DUMITRU, COVACI NICOLAE, BRADEA IOSIF, VANCEA TEODOR, GAVAGINA 
IRIMIA, STANCA IOAN, TRIF IOAN,  din judeŃul Timiş;  GRECU TRAIAN, MARCOI 
STEFAN, TRUTA IOAN din judeŃul Arad; BUNACIU IOAN, TALOŞ VASILE, BRINZEI 
VASILE şi BELICOV PETRE  din Bucureşti. 
  Termen 15.XII. 1976 
  Răspund: Lt. Col. Sereş Ioan şi Cpt. Sălăgean Ioan 
 
  7.-  Se va elabora o combinaŃie privind folosirea surselor „LENUłA” şi 
„CAROLINA”, femei de moravuri uşoare, cu o pregătire corespunzătoare şi fizic plăcut – din 
legătura Cpt. Căprariu Aurel, pe lîngă OLAH LIVIU, cu scopul de a-l atrage în relaŃii 
sentimentale, pe baza cărora să-l demascăm ca imoral. 
   Termen: 30. XII.1976 
   Răspund: Lt. Col. MihuŃa Nicolar şi  
     Cpt. Sălăgean Ioan 
  8.-  În scopul de ai crea o atmosferă necorespunzătoare lui OLAH LIVIU în rîndul 
credincioşilor din biserica nr. 2 din Oradea, se vor întocmi scrisori anonime, din care să rezulte  
faptul că OLAH LIVIU a folosit fondurile băneşti ale bisericii în scopuri personale.  Scrisorile 
respective vor fi adresate baptiştilor: COLTEA GAVRILA, LASCA STEFAN, MIHELE 
FLORIAN, POPA TEODOR şi BRADEA IOSIF, determinîndu-i să solicite Uniunii baptiste o 
verificare a gestiunii bisericii din Oradea. 
   Termen 30.XII. 1976 
   Răspunde : lt. Col. Sereş Ioan 
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  9.-  Pentru alterarea relaŃiilor (în prezent de prietenie) dintre COVACI NICOLAE 
şi OLAH LIVIU,  se vor intreprinde măsuri de compromiterea a lui COVACI NICOLAE în faŃa 
lui OLAH LIVIU, prin: 
  - difuzarea a 3 scrisori anonime, adresate din partea unui aşa-zis „frate de 
credinŃă” numiŃilor  BOROŞ DIONISIE  din Timişoara, B-dul Leontin Sălăjean nr. 42, membru 
în conducerea comunităŃii baptiste Timişoara; OLAH SILVIA (soŃia lui OLAH LIVIU) din 
Timişoara, str. G. Enescu nr. 88; COLTEA GAVRIL din Oradea, Str. D. Cantemir nr. 81, prin 
care se va aduce la cunoştinŃă acestora că COVACI NICOLAE este un „trădător al intereselor 
fraŃilor de credinŃă, fiind colaborator al organelor de stat”; 
  -  informatorii „BOROŞ IOAN”, „FAUR”, „CAZACU”  din leg ătura I.J. Bihor; 
„FLOREA VASILE” şi „TRAIAN IONESCU” de la I.J. Arad;  „PETRESCU” şi „BARBU” de 
la I.J. Timiş, vor fi instruiŃi să popularizeze în rîndul credincioşilor şi pastorilor baptişti faptul că  
COVACI NICOLAE este un element necinstit, care a frustat şi frustează comunitatea prin 
obŃinerea unor beneficii materiale necuvenite, ca spre exemplu casa în care locuieşte, a fost 
vîndută de el în 1975 bisericii cu 270.000 lei, iar în prezent, după ce a fost renovată din fondurile 
băneşti ale bisericii, intenŃionează să o cumpere din nou la un preŃ mai mic, însuşirea celor 3 
autoturisme primite de comunitatea Oradea de la FederaŃia Baptistă Europeană, pe care în loc să 
le folosească comunitatea, le foloseşte COVACI NICOLAE şi copii acestuia, pe numele cărora 
au fost şi înregistrate; folosirea în scop personal de către COVACI NICOLAE a donaŃiilor f ăcute 
de comunităŃile baptiste din S.U.A., R.F.G.,  FranŃa, Austria şi Suedia, comunităŃii din Oradea, 
pentru ajutorarea celor săraci, sume importante de valută, pe care acesta a cumpărat din 
străinătate cantităŃi  apreciabile de bijuterii şi alte obiecte de valoare. 
  Pentru conspirarea surselor respective, se vor întocmi unele scrisori care să 
cuprindă unele aspecte de mai sus, semnate de un grup de „fraŃi” din biserica Oradea, ce apoi vor 
fi trimise pe adresa surselor noastre. 
  Termen: 15.I.1977... 
  10.-  Crearea unei opinii de masă în rîndul credincioşilor împotriva grupării lui  
OLAH LIVIU, COVACI NICOLAE, şi łON IOSIF, prin intermediul pastorilor MEGYESI 
IOSIF, VANCEA IOAN, MIHUł TEODOR, MIHEŞ DUMITRU, GHERGHEL DUMITRU, 
BRADEA PAVEL, FICUł DANIEL, VICAŞ TEODOR, ZEFIR ANTON, ZSISKU LUDOVIC,  
asupra cărora există posibilităŃi  de influenŃare.  Aceştia vor fi dirijaŃi individual, ca în predici, 
discuŃii cu credincioşii, scrisori şi alte acŃiuni, să scoată în evidenŃă că aceştia nu respectă 
prescripŃiile biblice, că le interpretează în mod tendenŃions în favoarea lor, urmărind creerea unei 
popularităŃi ieftine, prin care apoi să-şi satisfacă dorinŃele meschine de a acapara conducerea 
cultului. 
  O atenŃie deosebită se va acorda cotnracarării acŃiunii de chemare la „post” în 
masă, declanşată de łON IOSIF, şi întreŃinută de OLAH LIVIU şi COVACI NICOLAE, 
folosindu-se în acest sens citate biblice, prin care să se poată dovedi făŃărnicia acestora.  În acest 
scop, vor fi folosiŃi informatorii „DAVID”, „BOROŞ” şi ”SCĂUNARU”. 
 Tot pentru combaterea din punct de vedere dogmatic al acestor acŃiuni, vor fi folosiŃi 
BUNACIU IOAN directorul Seminarului baptist din Bucureşti şi Dr. GHEORGHIłĂ 
NICOLAE din Deva – legătură a celor în cauză. 

Termen: 30.XII.1976 
Răspund: lt. Col. MihuŃa Nicolae 
Cpt. Sălăgean Ioan 
Lt. Col. Sereş Ioan de la I.J.Bihor 
şi cpt. Zapodeanu Aurel din Dir. I 

 
  b.)   Pe plan extern 

1. – Cunoscîndu-se legăturile lui OLAH LIVIU din străinătate, atît cele care se 
solidarizează cu acŃiunile sale, cît şi cele care sînt împotrivă, vom acŃiona pentru discreditarea 
acestuia în faŃa lor ca făŃarnic, dorind prin orice căi să ajungă în conducerea cultului pe Ńară, că 
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acŃiunile sale sunt de natură să submineze unitatea cultului şi faptele lui pot căpăta caracter 
politic şi interpretare antistatală.  În această situaŃie statul poate să-şi pună problema dacă mai 
poate să acorde încredere cultului şi conducerii sale. 
 Vor fi instruiŃi în acest sens informatorii ”SCĂUNARU”, ”DAVID” şi ”BOROŞ” din 
legătura I.J.Bihor, ”PESCARU”  de la I.J. Braşov, ”PASTORU” şi ”GEORGESCU” din legătura 
DirecŃiei I, să facă cunoscut, în scris, numiŃilor ARSENIE LUCACIU –preşedintele AsociaŃiei 
Baptiştilor Români din SUA şi Canada; TRUłA PETRU, FLORUłA PETRU şi PASCU 
DĂNILĂ din SUA. 
  Termen [de aici încolo pentru simplitate „......” pentru termen şi cine răspunde, 
n.a.] 

2. – Avînd în vedere faptul că în viitorul apropiat, urmează a se stabili în SUA 
informatorul ”SĂNDULESCU” din legătura I.J. Bihor, prin intermediul acestuia, se vor 
populariza în SUA, făŃărnicia şi dorinŃa de parvenire a lui OLAH LIVIU şi COVACI NICOLAE, 
urmărind compromiterea lor. 
  ...... 

3. –  Prin reŃeaua informativă folosită în acŃiunea de compromitere, se va acŃiona prin 
influenŃarea pozitivă a unor personalităŃi baptiste din străinătate ce în viitor vor vizita România şi 
se interesează de situaŃia lui OLAH LIVIU şi COVACI NICOLAE, explicându-le situaŃia reală a 
acestora şi dezbinările pe care le fac în cultul baptist pentru slăbirea unităŃii sale. 
  ...... 
 III.  Neutralizarea activităŃii duşmănoase desfăşurate de OLAH LIVIU şi a legăturilor 
sale de activitate 
 1.-  Prin informatorii „BOROŞ”, „FAUR”, „CAZACU”, cît şi inspectorul teritorial al 
Departamentului Cultelor, se va acŃiona pentru creerea condiŃiilor adecvate la biserica baptistă 
din Oradea, în scopul ca măsura de prelucrare a lui OLAH LIVIU de către conducerea 
Departamentului Cultelor, să aibă efectul scontat în rîndul credincioşilor. 
 În acest sens, infromatorii menŃionaŃi vor fi instruiŃi să explice în prealabil credincioşilor 
cum s-a soldat în realitate întîlnirea de la Consiliul de Stat, contracarînd versiunile lansate de 
OLAH LIVIU, în legătură cu faptul că ar fi fost primit de conducerea statului. 
 Prin inspectorul de culte, se va acŃiona asupra numiŃilor COLłEA GAVRIL, POPOVICI 
IOAN, GAVRIŞ FLORIAN, POPA TEODOR, POPA FLORIAN, MIHELE IOAN, LEUCUłA 
FLORIAN şi IGNA TRAIAN, care au făcut parte din delegaŃia care a fost la Consiliul de Stat, 
explicîndu-le că nu trebuie să mai facă agitaŃie în favoarea lui OLAH LIVIU, deoarece 
conducerea Departamentului Cultelor va veni în curînd la Oradea, pentru a lămuri situaŃia 
acestuia. 
  ...... 
 2.-  łinînd seama că OLAH  este cunoscut personal de Cpt. Sălăgean Ioan, cu care a 
copilărit în perioada 1945-1952, se va proceda la contactarea lui de către ofiŃer, prin realizarea 
unei întîlniri întîmplătoare pe stradă. 
 Punerea în legătură, se va efectua prin intermediul filajului, care va indica locul unde 
poate fi găsit întîmplător.  DiscuŃiile dintre ofiŃer şi obiectiv, vor fi axate la început pe probleme 
cotidiene, iar în măsura angajării în discuŃie a numitului OLAH LIVIU, ofiŃerul va aborda sub 
formă de întrebare şi problemele care-l preocupă, greutăŃile pe care le întîmpină, dorinŃele pe 
care le are.  În măsura în care susnumitul va da dovadă de sinceritate în discuŃii, se va fixa o nouă 
întîlnire, cu care ocazie vor fi reluate probleme de interes, urmărindu-se posibilitatea influenŃării 
acestuia, în sensul scoaterii în evidenŃă al „cîştigului” pe care-l poate obŃine în cazul cînd prin 
activitatea sa în sînul cultului se conformează dispoziŃiilor legale în vigoare. 
  ....... 
 3.-  Concomitent va fi contactat numitul COVACI NICOLAE – fost preşedinte al cultului 
baptist – căruia i se va spune că este direct răspunzător de acŃiunile lui OLAH LIVIU, 
solicitîndu-i-se ca în calitatea lui de persoană de prestigiu în cadrul cultului şi îndeosebi în rîndul 
credincioşilor din biserica nr.2 Oradea – unde este şi pastor – să intreprindă măsuri pentru 
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temperarea lui OLAH LIVIU, întrucît Departamentul Cultelor nu va putea aproba Ńinerea 
Congresului, atîta timp cît nu este linişte în cult. 
  ...... 
 4.-  Vom proceda asemănător în contactele viitoare ce le vom avea cu Dr. 
GHEORGHIłĂ NICOLAE  din Deva; łON IOSIF din Ploieşti, BĂRBĂTEI PAVEL din Cluj, 
care nu sînt de acord cu unele acŃiuni ale lui OLAH LIVIU, solicitîndu-le să discute din punct de 
vedere doctrinar cu acesta, în vederea temperării sale. 
  ...... 
 5.-  Inspectoratele judeŃene Timiş, Arad, Sălaj, Satu-Mare, Cluj, Braşov, Prahova, GalaŃi 
şi I.M. Bucureşti-securitate, vor intreprinde măsuri prin reŃeaua informativă de lansare în rîndul 
credincioşilor baptişti a versiunilor de compromitere a lui OLAH LIVIU, că se trage dintr-o 
familie descompusă moraliceşte, că ar fi „omul organelor de stat” sau că suferă de afecŃiuni 
neuropsihice, precum şi a altor aspecte vizînd compromiterea sa, ce vor fi stabilite pe parcurs. 
 Totodată aceste inspectorate, vor acŃiona, atît prin reŃea, cît şi prin inspectorii teritoriali ai 
Departamentului Cultelor pentru a-i crea un climat nefavorabil lui OLAH LIVIU pe raza acestor 
judeŃe şi să nu i se mai permită să predice, urmărind îngustarea sferei sale de influenŃă. 
  ....... 
 6.-  Se va studia posibilitatea atragerii credincioşilor baptişti de naŃionalitate maghiară din 
Oradea la compromiterea şi demascarea lui OLAH LIVIU, mizînd pe faptul că cel în cauză prin 
acŃiunile sale, produce tulburări în cultul baptist. 

În acest sens, informatorii ”ERDO  IOAN”, ”KISS IOSIF”, ”TOMESCU” vor fi instruiŃi 
să discute cu conducerea comunităŃii baptiste Oradea şi să-i ceară lui OLAH LIVIU să nu mai 
efectueze deplasări în bisericile baptiste maghiare, întrucît în predicile pe care le Ńine, inspiră 
credincioşilor să activeze pe linia curentului ”TreziŃii Domnului”. 

 ...... 
7.-  Atragerea celorlalŃi credincioşi neoprotestanŃi din Oradea (adventişti de ziua 7-a, 

penticostali şi creştini după evanghelie) la neutralizarea şi izolarea lui OLAH LIVIU, pornind de 
la faptul că aceste culte au relaŃii bune cu statul şi că acŃiunile lui OLAH nu fac decît să 
prejudicieze aceste relaŃii. 

Se va acŃiona în această direcŃie prin informatorii „SILVESTRU”, „CRIŞAN”, „CREłU” 
de la penticostali; „ALEXANDRU” şi „VEGVARI”  de la adventişti de ziua 7-a; „FÎNTÎNARU” 
de la creştini după evanghelie. 

 ....... 
8.-  Se va informa periodic Comitetul judeŃean P.C.R. Bihor, cu aspectele importante, 

vizînd compromiterea şi izolarea lui OLAH LIVIU, solicitînd sprijinul pentru anihilarea unor 
acŃiuni de amploare iniŃiate de cel în cauză 

 ........ 
9.-  AcŃiunea de compromitere, izolare şi neutralizare a lui OLAH LIVIU va purta 

numele conspirativ „BOTEZATUL” şi aplicarea măsurilor din prezentul plan, se va efectua sub 
directa coordonare a DirecŃiei I, urmînd ca planul să fie completat în raport de aspectele noi ce 
vor apărea pe parcurs. 

La data de 20.II.1977 acŃiunea „BOTEZATUL” va fi analizată la nivelul conducerii 
DirecŃiei I.- 

Din partea Insp. JudeŃean Bihor   Din partea DirecŃiei I 
OFIłER OP. PR.     SPECIALIST III 
Lt.col. Sereş Ioan     Cpt. Zapodeanu Aurel 

DE ACORD 
    ŞEFUL SECURITĂłII JUDEłENE BIHOR 
    Lt.colonel, 
    Sima Traian456 

                                                 
456 ACNSAS, I 98421/2, f. 14-18. 
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ANEXA 
ALRC 

 
 

Fratele Pavel Nicolescu a 

studiat la Seminarul Baptist Bucureşti 

între anii 1961-1965.  A fost un 

student eminent, la finalul scolii 

având un 8 şi un 9 iar restul de 10.   A 

fost păstor dar niciodată nu a fost 

recunoscut de Departamentul 

Cultelor, a fost ales ca păstor la 

Biserica 23 August, Bucureşti. Iată 

câteva gânduri retrospective cu 

privire la activitatea ALRC-ului.   

«Ideea ALRC-ului s-a ivit în 1976-77, când sub influenŃa noilor condiŃii, ne-am gândit ca să facem 
o organizaŃie care să protesteze împotriva persecuŃiei din România şi să transmită informaŃii, în mod 
deosebit la postul de radio „Europa Liberă”.  ALRC-ul n-a apărut într-un vid ci a apărut într-un anumit 
context istoric, şi anume, într-o perioadă când în Europa Răsăriteană au apărut mai multe mişcări dizidente, 
de pildă în Uniunea Sovietică au fost mai mulŃi dizidenŃi remarcabili, dintre care îl menŃionez pe SoljeniŃîn 
şi pe Zaharov, apoi tot în această perioadă Vaticanul a ales ca şef al său pe Papa Ioan Paul al II-lea care 
provenea dintr-o Ńară comunistă, Polonia, care cred că a fost o mare surpriză pentru Moscova.  Desigur 
Moscova nu putea să facă mare lucru, nu-l putea împiedica pe noul papă, pentru că Biserica Romano-
Catolică era foarte puternică în Polonia.  Mi-aduc aminte de un incident, când am făcut Istoria Partidului 
Comunist, în anul IV la Facultatea de Filozofie din Bucureşti, am avut un profesor foarte bun, Titus 
Georgescu, cu el am făcut istoria Partidului comunist şi printre altele aveam şi discuŃii libere, printre altele 
l-am întrebat „tovarăşe profesor care este situaŃia din Polonia, care este raportul dintre Stat, dintre Partidul 
Comunist şi Biserica Catolică” şi el mi-a răspuns „în Polonia lupta dintre Partid şi Biserică este care pe 
care, Biserica Catolică încearcă să încalece Partidul dar” a spus domnia sa „în România nu avem această 
problemă întrucât capul Bisericii Ortodoxe, IPS, Înalt Preafericitul Patriarh Iustinian Marina (dacă nu mă-
nşel, sau Iustin Moisescu) este membru al Partidului Comunist Român.  Nu ştiu câŃi dinte colegi au înŃeles 
aceste remarci ale profesorului dar pentru mine acesta au fost foarte semnificative, pentru că eram 
credincios.  De asemenea mişcarea noastră a apărut în contextul unor mişcări contestatare, în Cehoslovacia 
numită „Carta 77” în care mai multe personalităŃi proeminente, chiar foşti comunişti erau membri.  Un rol 
important în formarea acestui comitet l-au avut emisiunile de la Europa Liberă, l-am cunoscut personal, 
după ce am plecat în America pe Noel Bernard, pe care l-am văzut la Roma – mi-a făcut o vizită – de 
asemenea am fost foarte mult influenŃaŃi de o carte scrisă de un român exilat, de Baciu, carte intitulată 
„Piteşti, centru de reeducare studenŃească”.  Mai târziu ne-am simŃit solidari cu părintele Gheorghe Calciu 
Dumitreasa, l-am vizitat, ne-am consultat reciproc, ştiam ceva despre predicile dânsului de la Biserica  
Radu Vodă dar n-am fost niciodată... 

Unul dintre ei [de la Christian Solidarity International, Zurich, ElveŃia] un american, ne-a 
contactat şi ne-a sugerat să ne afiliem cu ei. Am luat contact înainte cu ei.  După câte ştiu eu documentele 
când au ajuns la ei le-au transmis la Europa Liberă. Cele două documente au fost Revendicări şi ÎncetaŃi 
prigoana...  De fapt, lupta noastră nu a fost împotriva guvernului, nu a fost o luptă politică, lupta noastră a 
fost şi a avut drept principiu guvernul nu are dreptul să se amestece în problemele unei bisericii.  O 
caracteristică a Comitetului nostru a fost faptul că noi am militat pentru o politică interconfesională.  Opinia 
noastră şi poziŃia noastră a fost ca păstrându-ne identitatea confesională, atunci când un creştin este 
persecutat, eu trebuie să-i iau apărarea – el poate să fie calvinist, arminian, el poate să fie baptist, poate să 
fie creştin după Evanghelie, romano-catolic, sau ortodox... 
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 Pe Dimitrie Ianculovici l-am cunoscut din timpul studiilor la Seminar, era un băiat foarte 
inteligent... toŃi ceilalŃi erau oameni cu care am discutat, am avut mai multe şedinŃe.  Bănuiesc că am avut 
cel puŃin un om care a fost agentul SecurităŃii în cadrul ALRC-ului. 

Înainte de łon făceam opoziŃie, făceam discuŃie, vorbeam cu Uniunea despre persecuŃie în calitate de 
pastor.  Când a venit łon am fost foarte entuziasmaŃi.   

În timpul evenimentelor de la Caransebeş, «łon fost la soŃia lui Rădoi, CocîrŃeu cerându-le să dea o 
declaraŃie că sunt vinovaŃi  că astfel el îi poate elibera.  Cine era Iosif łon ca să-i poată elibera?  Este 
convingerea mea că Iosif łon a fost unealta SecurităŃii.  Noi spuneam aşa în ultimul moment: Iosif łon este 
pompierul SecurităŃii, pe care îl trimite să stingă focurile dizidente. 

Anchetat am fost eu, Dimitrie Ianculovici, am avut patru percheziŃii, una dintre ele la distanŃă de 10 ore.» 

Formarea ALRC-ului a fost o iniŃiativă majoritar baptistă, iniŃiativă singulară în genul ei 

– o contribuŃie semnificativă baptistă la expunerea climatului opresiv din România comunistă.  A 

început în 1978 şi se pare că Securitatea a făcut presiuni asupra celor care au rămas în România 

ca să semneze că desfiinŃează ALRC-ul, că încetează activitatea, cu promisiunea că vor primi 

aprobare să plece din România.  Fratele Nicolescu pleacă în august  1979, la un an şi jumătate de 

activitate.  Au mai rămas Ianculovici, Moldoveanu, Traian Bogdan care a fost găsit spânzurat.   

Se pare că el a stat ascuns, a refuzat să facă serviciul militar.  

A fost găsit spânzurat într-o casă în Bucureşti.  Prejban a murit de 

moarte bună în SUA.  A fost prima organizaŃie dizidentă religioasă 

din România.  Congresul American i-a oblăduit, Michael Bordeaux  

i-a ocrotit - Keston College, o organizaŃie din Germania şi una din 

FranŃa.  Au mai transmis documente o vreme şi după ce a plecat 

Nicolescu. 

 
 
 

Se prezintă în continuare câteva documente din activitatea ALRC-ului 
 
 
DOCUMENTUL Nr.3 
 

PROGRAM DE REVENDICĂRI 
Elaborat de comitetul Creştin Român: ”Apărarea libertăŃii 

religioase şi de conştiinŃă (A.L.R.C.).   
 
 Epoca contemporană se caracterizează prin participarea din ce în ce mai largă a maselor 
de oameni la problemele vieŃii publice.  Orice regim democratic trebuie să cunoască îndeaproape 
şi să Ńină seama de poziŃia opiniei publice. 
 La toate nivelele, de la individ pînă la naŃiune, popoarele lumii sînt chemate să apere 
pacea, libertatea şi dreptatea pe pămînt. 
 Ca cetăŃeni loiali, care-şi iubesc patria şi neamul din care fac parte, precum şi în calitate 
de creştini împlinind cuvintele Mîntuitorului Isus Hristos: ”Am fost flămînd şi Mi-aŃi dat de 
mîncat; Mi-a fost sete şi Mi-aŃi dat de băut; Am fost străin şi M-aŃi primit; Am fost gol şi M-aŃi 
îmbrăcat; Am fost bolnav şi aŃi venit să mă vedeŃi; Am fost în temniŃă şi aŃi venit pe la mine.” 
Matei 25:35-36, dorim să ne aducem modesta noastră contribuŃie la apărarea drepturilor 
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fundamentale ale omului, la respectarea prevederilor constituŃionale şi la ridicarea prestigiului 
internaŃional al României. 
 Societatea românească a cunoscut în ultimii ani numeroase prefaceri şi transformări 
înnoitoare.  Sîntem martorii unui amplu program de reconstrucŃie în foarte multe domenii de 
activitate.  Salutăm cu satisfacŃie ultimile reforme propuse de către conducerea statului nostru în 
ceea ce priveşte economia Ńării, legislaŃia şi în alte domenii. 
 Numai în poziŃia Partidului Comunist Român faŃă de religie nu s-a produs în principiu 
nici o schimbare, şi astăzi fiind folosite aceleaşi metode şi practici neschimbate de 30 de ani.  
Faptul acesta a dus la încordarea relaŃiilor dintre stat şi biserică, constituind o permanentă stare 
de suferinŃe şi tensiune pentru credincioşi. 
 Întrucît această situaŃie nu mai poate dăinui multă vreme, deoarece ea afectează atît 
lucrării Bisericii Creştine cît şi prestigiului României în lume, considerăm că o schimbare de 
atitudine în acest domeniu este absolut necesară. 
 Ca urmare, cerem organelor centrale de partid şi de stat următoarele: 

1. Dreptul asociaŃiilor religioase de a exista nestingherite şi de a fi recunoscute de 
lege. 

În acest sens cerem: 
-  dreptul bisericii Romano-catolice de a avea un statut juridic recunoscut; 
-  reînfiinŃarea Bisericii Greco-Catolice, care a fost desfiinŃată de Statul Român în anul 1948; 
-  reînfiinŃarea Cultului Adventist reformist de ziua a 7-a; 
-  recunoaşterea oficială a mişcării evanghelice: ”Oastea Domnului”, din cadrul  

Bisericii Ortodoxe Române. 
Dreptul asociaŃiilor religioase din România de a adera la organizaŃii internaŃionale  

religioase fără aprobare oficială. 
2. Dreptul de a practica religia şi asocierea în biserici, case particulare şi în public,  

fără a fi nevoie de aprobare oficială, precum şi dreptul de a predica, a boteza, a evangheliza şi de 
a oficia orice altă ceremonie religioasă în aer liber. 
 Dreptul de a exercita activitate pastorală fără restricŃii oriunde pe teritoriul Ńării, în special 
în spitale, azile de bătrîni şi închisori. 
 Dreptul preoŃilor şi pastorilor de a conferenŃia şi predica oriunde sînt chemaŃi, indiferent 
de confesiunea care-i cheamă. 

3. Dreptul de a alege în mod liber pe slujitorii bisericii şi organele de conducere  
bisericească, a ierarhilor, a preoŃilor, pastorilor şi profesorilor de teologie. 

Încetarea amestecului Departamentului Cultelor în problemele interne ale  
bisericii, desfiinŃarea legitimaŃiilor şi carnetelor de preoŃi şi pastori, precum şi anularea 
obligativităŃii de a fi în prealabil ”recunoscut” sau ”aprobat” înainte de a ocupa o funcŃie în 
conducere sau de a fi repartizat într-un post de activitate bisericească. 

Anularea plafonului fix de posturi parohiale şi pastorale impus de către  
Departamentul Cultelor şi dreptul de a înfiinŃa noi parohii şi cercuri de lucru potrivit 
credincioşilor fără a fi nevoi de o aprobare prealabilă. 

4. Dreptul de a construi, de a cumpăra sau de a închiria locaşuri de închinăciune fără 
a fi nevoie de aprobarea Departamentului Cultelor.  Respectarea strictă a dreptului de a deschide 
noi biserici locale, cercuri de lucru şi parohii.   

Dreptul de a repara sau reconstrui toate imobilele din dotarea cultică afectate de  
cutremur/ Biserici, case de rugăciuni, case parohiale, şcoli teologice etc./ 

Încetarea oricăror presiuni exercitate asupra unor proprietari care doresc să vîndă sau să 
închirieze imobile sau terenuri unor grupuri de credincioşi sau organizaŃii bisericeşti pentru a fi 
folosite în scopuri religioase. 

Dreptul de proprietate asupra bisericilor, asupra obiectelor liturgice şi asupra  
donaŃiilor. 

Înscrierea şi întabularea ca proprietate cultică fără aprobarea Departamentului 
Cultelor a oricăror imobile cumpărate sau construite. 
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Dreptul de a primi bani, donaŃii, ajutoare materiale, instrumente şi obiecte de cult 
din partea creştinilor din străinătate care trimit fie ca persoane particulare, fie ca organizaŃii 
religioase. 

5. Dreptul de a manifesta în mod public opinia religioasă aşa cum există în prezent 
pentru propaganda antireligioasă. 

Dialog liber între creştini şi marxişti la radio, televiziune şi în presă. 
Dreptul creştinilor de a replica în organele depresă ale Frontului UnităŃii  

Socialiste /FUS/, (Săptămînalul ”Magazinul” şi Cotidianul ”România Liberă”) propagandei şi 
atacurilor ateiste, întrucît toate cele 14 culte religioase sînt membre ale FUS. 

6. Dreptul de a tipări şi distribui literatură religioasă fără aprobare oficială.  Dreptul  
de a tipări literatură religioasă în cantităŃile necesare sau de a o importa (biblii, cărŃi de 
rugăciune, cărŃi liturgice, calendare religioase, cărŃi de cîntări, catehisme, comentarii, dicŃionare 
biblice, manuale teologice, filme, şi diafilme religioase, literatură creştină etc.) 

Presă religioasă liberă.  DesfiinŃarea cenzurii impusă de Departamentul Cultelor.  
ApariŃia revistelor religioase la timp, cu regularitate şi într-un tiraj corespunzător necesităŃilor.  
Publicarea în revistele religioase a tuturor aspectelor cultice, inclusiv a oricăror cazuri de 
persecuŃie religioasă ca: destituiri şi retrogradări din serviciu, eliminări din şcoli, amendări, 
procese, percheziŃii, anchete, condamnări etc.; precum şi ştiri şi comentarii despre viaŃa 
religioasă de peste hotare: campanii de evanghelizare, congrese teologice, apariŃii de cărŃi, 
noutăŃi ecumenice, relaŃii interconfesionale etc. 

Înfiin Ńarea în România a unei societăŃi pentru tipărirea şi răspîndirea Bibliei şi  
Literaturii Religioase. 

Dreptul oricărei confesiuni religioase de a-şi avea propria tipografie şi de a fi 
dotată cu orice maşini de multiplicare-Xerox. 

Dreptul de a răspîndi şi vinde literatură religioasă şi Biblii în limba română,  
maghiară, germană, sîrbă, engleză, franceză, prin colportori, librării şi chioşcuri care să 
funcŃioneze pe lîngă şcoli teologice, catedrale, biserici, case de rugăciune, mînăstiri etc. 

7. Dreptul de a face educaŃie religioasă copiilor şi tineretului.  Dreptul preoŃilor şi  
pastorilor de a Ńine în mod liber cursuri de catehizare, de a înfiinŃa cercuri de rugăciune şi studii 
biblice, de a organiza coruri, ore de tineret, excursii, precum şi dreptul de a se preda în şcolile 
publice, paralel cu orele de marxism, lecŃii de religie pentru copiii creştinilor, de către profesori 
de religie desemnaŃi de către cultele religioase. 

Dreptul de a înfiinŃa în cadrul confesiunilor religioase asociaŃii de copii, femei,  
studenŃi şi tineret. 

Dreptul părinŃilor de a da educaŃie religioasă copiilor lor şi obligaŃia pentru cadrele  
didactice de a Ńine cont de punctul de vedere al părinŃilor creştini în ceea ce priveşte participarea 
copiilor lor la anumite activităŃi culturale, politice şi festive. 

Încetarea sabotajului faŃă de ziua de duminică şi faŃă de marile sărbători ale Bisericii  
Creştine/ Crăciun, paşte, Rusalii/ în şcoli, instituŃii şi întreprinderi.  Respectarea zilei de 
duminică ca zi de odihnă pentru creştini.  Respectarea zilei de sîmbătă ca zi de odihnă pentru 
creştinii adventişti. 

Oficializarea principalelor sărbători religioase (Crăciun, Paşte, Rusalii etc.). 
Încetarea îndoctrinării forŃate a copiilor şi tinerilor creştini cu ideile ateismului şi 

materialismului. 
8. Dreptul de a efectua opere cu scop caritabil, prin colecte şi fonduri, precum şi de a 

înfiinŃa orfelinate, azile de bătrîni, case de odihnă şi tabere pentru tineretul creştin. 
9. Dreptul de a înfiinŃa şi de a conduce centre de învăŃămînt şi şcoli teologice de  

grad mediu şi universitar pentru formare de pastori şi preoŃi fără amestecul departamentului 
cultelor şi celor ce candidează la învăŃămîntul teologic de a fi recrutaŃi şi aleşi în mod liber. 

Întrucît se observă un interes crescînd al Departamentului Cultelor în controlarea 
învăŃămîntului teologic, cerem cu fermitate încetarea oricărui amestec în selectarea candidaŃilor, 
în repartizarea absolvenŃilor şi numirea profesorilor la şcolile teologice. 
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Dreptul oricărui tînăr creştin de a studia teologia în Ńară şi în străinătate şi de a  
urma cursuri teologice la zi şi prin corespondenŃă la orice şcoală teologică din lume, dacă şcoala 
îl înscrie, fără aprobarea departamentului cultelor. 

10. Dreptul de a Ńine cursuri biblice, întruniri religioase, congrese teologice şi cultice, 
fără aprobarea Departamentului Cultelor. 

Posibilitatea de a da curs oricăror invitaŃii din străinătate pentru a participa la 
congrese, conferinŃe, întruniri religioase etc. 

Dreptul de a participa la întruniri cu caracter interconfesional şi de colaborare la 
reviste străine cu caracter confesional şi interconfesional. 

Dreptul de a te abona la reviste religioase străine. 
11. Dreptul pentru orice creştin de a avea acces liber în învăŃămîntul superior, în  

servicii şi în viaŃa academică (învăŃămînt, cercetare ştiinŃifică, ziaristică, creaŃie artistică, 
diplomaŃie etc.) de a se specializa în filozofie, sociologie, psihologie, drept, istorie, economie 
politică, relaŃii economice internaŃionale, ştiinŃe politice etc.; de a obŃine orice titlu academic în 
aceste domenii, de a urma cursurile oricărei facultăŃi fără recomandare P.C.R. şi U.T.C. 

Dreptul de a fi promovat în funcŃii de răspundere, potrivit pregătirii şi capacităŃii sale 
profesionale şi de a beneficia de o salarizare corespunzătoare fără a se avea în vedere apartenenŃa 
sau neapartenenŃa politică. 

 Încetarea discriminării ideologice şi a persecuŃiei religioase în scopul de a se stopa 
emigrarea creştinilor, unul din motivele migrării îl constituie de acela că, creştinii îşi văd 
ameninŃat viitorul lor şi în special al copiilor lor. 

12. Dreptul bisericilor şi asociaŃiilor religioase de a avea acces la mas-media  
(televiziune, radio, presă) şi de a difuza prin radio şi televiziune în zilele de duminică şi alte 
sărbători religioase predici, rugăciuni, conferinŃe şi servicii religioase, precum şi de a fi transmise 
prin radio şi televiziune momente creştine din întreaga lume şi din Ńară ca: Congrese, campanii 
de evanghelizare, personalităŃi religioase, solemnitatea alegerii unor înalŃi ierarhi şi lideri creştini 
etc. 

13. Dreptul credincioşilor de a sesiza persecuŃia religioasă acelor deputaŃi ai Marii 
 Adunări NaŃionale, care sînt în acelaşi timp lideri sau ierarhi ai unor culte religioase.  ObligaŃia 
acestor deputaŃi de a interpela în sensul celor sesizate Departamentului Cultelor de pe lîngă 
Consiliul de Miniştri şi pe Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri care coordonează activitatea 
Departamentului Cultelor.  ObligaŃia deputaŃilor sesizaŃi de a răspunde credincioşilor, dîndu-le în 
scris răspunsul dat de cei interpelaŃi. 

14. Redeschiderea imediată a tuturor bisericilor creştine arondate, precum şi 
 reîncadrarea în serviciu a tuturor preoŃilor, pastorilor şi profesorilor de la şcolile teologice, 
destituiŃi din funcŃiile lor în mod arbitrar de Departamentul Cultelor sau de conducerile 
confesiunilor religioase.  Reînscrierea elevilor şi studenŃilor din şcolile teologice care au fost 
eliminaŃi în mod arbitrar. 

Repararea tuturor nedreptăŃilor şi abuzurilor faŃă de creştini făcute în biserici,  
şcoli, întreprinderi, şi sesizate pînă în prezent prin diverse memorii şi scrisori de către grupuri 
creştine şi biserici locale. 

Rezolvarea promptă a tuturor problemelor sesizate de credincioşi  în cadrul şi în 
termenul legal de către Consiliul de Stat, Departamentul Cultelor, conducerile confesiunilor 
religioase sau alte organe. 

15. Respectarea convingerilor religioase ale tinerilor creştini aflaŃi sub arme.  Dreptul  
lor de a participa duminica la servicii religioase şi de a poseda minimum de literatură religioasă 
ca: Biblie, Noul Testament, Carte de cîntări, carte de rugăciuni etc. 

16. Dreptul creştinilor Români de a semna sau nu jurămîntul de loialitate faŃă de  
politica intenă a PCR, potrivit cu convingerile religioase ale fiecăruia. 

Posibilitatea pentru toŃi cei ce vor să-l semneze de a adăuga o clauză privind 
neacceptarea ideologiei ateiste a partidului şi ataşamentul lor la concepŃia religioasă faŃă de lume 
şi viaŃă. 
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17. Aprobarea oficială a vizitei evanghelistului Dr. Billy Graham în Ńara noastră,  
precum şi a altor personalităŃi creştine proeminente din alte Ńări. 

18. Punerea de acord a legislaŃiei interne, acolo unde ea ştirbeşte libertatea religioasă  
şi de conştiinŃă, cu pactele internaŃionale privind respectarea drepturilor omului la care România 
a aderat. 

19. Dreptul confesiunilor religioase şi a grupurilor de credincioşi de a ajuta material  
pe credincioşii persecutaŃi, (concediaŃi, condamnaŃi, retrogradaŃi, exmatriculaŃi) pentru 
convingerile lor. 

Dreptul de a constitui fonduri, colecte, de a primi daruri din Ńară şi străinătate în  
scopul de a-i ajuta pe ei şi pe familiile lor. 

20. Dreptul credincioşilor condamnaŃi pentru convingerile lor religioase de a fi  
vizitaŃi de credincioşi, preoŃi, pastori şi familie, precum şi dreptul de a poseda minimum de 
literatură religioasă (Biblie, carte de cîntări, carte de rugăciuni, catehism etc.). 

Dreptul celor condamnaŃi de a li se acorda asistenŃă religioasă la cerere. 
21. Dreptul bisericilor şi adunărilor de credincioşi de a cumpăra, primi, poseda şi 

folosi mijloace de transport în comun, şi dreptul de a-şi angaja un şofer. 
22. Dreptul de a anunŃa prin afişe şi în general prin mijloace vizuale ca: anunŃuri 

luminoase, distribuirea de invitaŃii etc., organizarea unor manifestări religioase ca: congrese 
teologice, evanghelizări, studii biblice etc. 

Dreptul de a organiza manifestări religioase de masă, în săli publice şi pe  
stadioane. 

23. Dreptul bisericilor de a-şi angaja preoŃi sau pastori prin contract încheiat între 
părŃi, fără aprobarea departamentului cultelor. 

Dreptul bisericilor de a-şi angaja şi şcolariza misionari, evanghelişti, dirijori,  
numai prin contract direct, fără o altă aprobare. 

24. ObligaŃia Departamentului Cultelor de a da numai în scris orice fel de instrucŃiuni 
trimise conducerilor confesiunilor religioase, fundamentarea legală a tuturor instrucŃiunilor şi 
publicarea oricăror asemenea instrucŃiuni în organele de presă ale confesiunilor. 

Necesitatea unei reforme care să aşeze relaŃiile dintre stat şi biserică pe o nouă bază,  
în care arbitrariul şi persecuŃia să fie înlocuite cu respectul reciproc, loialitatea faŃă de constituŃie 
şi cooperare umanitară, se impune cu atît mai mult cu cît Departamentul Cultelor şi-a depăşit cu 
totul atribuŃiile şi a devenit în ultimii 30 de ani o sursă neîntreruptă de abuzuri, măsuri restrictive 
şi presiuni psihologice asupra slujitorilor bisericii.  Astfel, în loc de a promova bunele relaŃii 
dintre stat şi biserică, şi de a sprijini eforturile de înfrăŃire şi colaborare a tuturor cultelor 
religioase, prin practicile şi metodele folosite pînă acum, Departamentul Cultelor a zdruncinat 
încrederea maselor de creştini în politica Guvernului R.S. România şi a P.C. Român, iar prin o 
politică abilă de influenŃare şi intimidare a dus la crearea unei prăpăstii adînci între poporul 
creştin şi slujitorii săi oficiali. 

Noi nu sîntem marxişti, ci creştini, dar apreciem şi susŃinem politica externă a 
partidului şi guvernului Român.  Idealul partidului şi guvernului român este un stat liber. 

Idealul nostru, al creştinilor este o biserică liberă într-un stat liber.  Satisfacerea  
acestui program de revendicări va da posibilitatea trecerii de la confruntare şi persecuŃie, la 
dialog şi cooperare între o biserică liberă şi un stat liber. 
Bucureşti 5 iulie 1978 
Comitetul Creştin Român: ”Apărarea LibertăŃii Religioase şi de ConştiinŃă” (A.L.R.C.) 
 
1.   Pavel Nicolescu    baptist  12.  Nicolae Păulescu   baptist 
2.   Dimitrie Ianculovici baptist  13.  Ionel Prejban  baptist 
3.   Ioan Moldovan  baptist  14.  Trifon Gîrboni  penticostal 
4.   Nicolae Traian Bogdan  baptist  15.  Vasile DochiŃa  baptist 
5.   Petru CocîrŃeu  baptist  16.  Ioan Dîmbeanu  baptist 
6.   Emerich Iuhasz  baptist  17.  Zoltan Vereş  baptist 
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7.   Nicolae Rădoi   baptist  18.  Ioan Flonta  baptist 
8.   Ioan Brisc   baptist  19.  Radu Căpuşan  baptist 
9.   Ludovic Osvath  baptist  20.  Iosif  Enyedi  baptist 
10. Gheorghe Braşoveanu ortodox 21.  Viorel Codreanu  baptist 
11. Pavel Spunei  baptist  22.  Marin Bălaş  baptist 

23.  Vasile Lucaci  baptist 
24.  Viorel Zerge  baptist 
25.  Ioan Teleagă  baptist 
26.  Ioan Teodosiu  baptist 
27.  Ioan Mircu  baptist 

 
 
 
(documentul următor fiind disponibil în copie xerox, ultimul rând al paginii, de multe ori a fost 
în afara ariei de copiere, prin urmare nu poate fi citit sau poate fi doar aproximat după anumite 
caracteristici ale părŃii superioare a literelor) 
 
COMITETUL CREŞTIN ROMÂN    DOCUMENTUL NR.11 
”Apărarea LibertăŃii Religioase şi de  
 ConştiinŃă (A.L.R.C.) 
Afiliat la ”Christian Solidarity 
International” cu sediul la Zürich, 
  ElveŃia 
 

BISERICA ŞI STATUL 
  
 
 FaŃă de Biserică, Statul Român a adoptat anumite principii menite să creeze şi să menŃină 
respectul reciproc, cooperarea şi buna înŃelegere între aceste două instituŃii. 
 Cu aceste principii, exprimate prin legi, Pacte şi decrete, vine în contradicŃie ideologia şi 
practica ateistă, marxistă.  Aceste principii ale ideologiei marxiste cer să se facă totul pentru ca 
religia şi Biserica să dispară.  În ciuda acestor aşteptări Biserica este în plin progres. 
 Atitudinea pe care Statul o practică faŃă de Biserică este dictată nu de principii 
convenŃionale, adoptate sub presiunea realităŃii şi conjuncturilor interne şi internaŃionale, ci de 
acele principii care sînt proprii Statului, intim legate de esenŃa şi de modul de gîndire dominant. 
De aceea nu ne miră restrîngerea libertăŃii religioase, existenŃa urii şi discriminării pe tărîmul 
religiei în România, existenŃa unui continuu conflict surd şi deseori evident între biserică şi Stat.  
Căci două puncte de vedere total opuse asupra aceluiaşi lucru, nu pot coexista paşnic, ci cel mai 
puternic va învinge, în cazul nostru cel ideologic.  Aceasta atît timp cît amploarea viziunii 
marxiste antireligioase se va menŃine, iar principiile oficiale şi legale nu vor fi luate în serios. 
 Credem însă că un rol deosebit în societate îl are Biserica.  Ea n-a avut posibilitatea să 
demonstreze încă Statului ateu locul ei actual şi legitim, rolul ei pozitiv şi progresist, pentru a 
sfărîma astfel de mentalităŃi învechite şi prejudecăŃile materialiste prin care este privită. 
 ”Cu toate greşelile ei, Biserica este cea mai bună instituŃie slujitoare pe pămînt.  Ea are 
mulŃi critici dar n-are nici un rival în lucrarea de mîntuire a omenirii. 
..... leprozerii şi azile, oriunde a fost liberă să le facă.  Biserica, în ce are ea mai bun, zdrobeşte 
toate barierele de clasă şi de rasă, şi face ca omenirea să se simtă una. 
Biserica a fost şi este mama mişcărilor nobile.  Ea este o societate creatoare.  Ea este cea care a 
dat naştere artelor, educaŃiei, reformei, mişcărilor misionare, democraŃiei.  DemocraŃia modernă 
este copilul credinŃei creştine. 
DemocraŃia se bazează pe o anumită concepŃie despre Dumnezeu şi de aici despre om şi de aici 
despre guvernămînt. 
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 ”DemocraŃia – spune Thomas Mann – este expresia politică a creştinismului.” 
 În Biserică oamenii fac o pauză, pentru ca sigiliul EternităŃii să fie imprimat în 
fulgerătoarele clipe ale timpului.  Din această închinare lui Dumnezeu, izvorăsc impulsuri şi 
mişcări în serviciul omului.” 
 
 Oricum, Biserica şi Statul, aceste două instituŃii, nu şi-au spus încă una alteia ultimul şi 
deplinul cuvînt. 
 Pe zi ce trece devine tot mai evident faptul că în România se depun eforturi susŃinute 
menite să ducă la desfiinŃarea Bisericii. 
Numeroase acŃiuni au fost iniŃiate pentru restrîngerea sistematică a libertăŃii religioase. 
 Prigoana religioasă a cuprins nu numai pe creştini ca indivizi, ci şi întreaga viaŃă 
religioasă, incluzînd aspectele spirituale şi materiale ale acesteia. 
 Un aspect al prigoanei religioase îl constituie problema eliberării autorizaŃiilor de 
construcŃie şi renovare a bisericilor creştine.  În documentul nr.4 intitulat ”Program de 
Revendicări”, elaborat de Comitetul Creştin Român ALRC, la punctul 4, se cerea organelor de 
partid şi de stat următoarele: 
-  Dreptul de a construi, de a cumpăra sau de a închiria locaşuri de închinăciune, fără 
a fi nevoie de aprobarea Departamentului Cultelor. 
-  Respectarea strictă a dreptului de a deschide noi biserici locale, cercuri de lucru şi parohii; 
-  Dreptul de a repara sau reconstrui toate imobilele din dotarea cultică afectate de  
cutremur, biserici, case de rugăciuni, case parohiale, şcoli teologice etc.; 
-  Încetarea oricăror presiuni exercitate asupra unor proprietari care doresc să vîndă sau să 
închirieze imobile sau terenuri unor grupuri de credincioşi sau organizaŃii bisericeşti pentru a fi 
folosite în scopuri religioase; 
-  Dreptul de proprietate asupra bisericilor, asupra obiectelor liturgice şi asupra  
donaŃiilor; 
-  Înscrierea şi întabularea ca proprietate cultică fără aprobarea Departamentului 
Cultelor a oricăror imobile cumpărate sau construite. 
 
 Asupra acestei probleme ne vom opri de data aceasta, prezentîndu-vă cîteva cazuri.  Dar 
mai întîi să vedem care sînt motivele care-i determină pe credincioşi să solicite autorităŃilor 
eliberarea autorizaŃiilor de renovare şi construire a bisericilor. 
 

a) Datorită vechimii mari a clădirilor, fiind construite din material necorespunzător, acestea 
nu mai corespund, prezentînd pericol de prăbuşire; 

b) Creşterea numărului mare de membri, localurile devin neîncăpătoare, oficierea serviciilor 
religioase se desfăşoară în condiŃii necorespunzătoare; 

c) În urma cutremurului din martie 1977 multe biserici au fost grav afectate. 
 

Nemaiputînd suporta condiŃiile grele în care au fost nevoiŃi să-şi desfăşoare serviciile 
religioase, văzînd că rezolvarea problemei întîrzie, multe comunităŃi şi biserici au fost 
nevoite să treacă la consolidarea şi reconstruirea bisericilor.  Răspunsul autorităŃilor la aceste 
acŃiuni a fost prompt: sistarea lucrărilor de construire, sancŃionarea constructorilor cu amenzi 
foarte mari, închiderea localurilor de închinăciune şi în ultimă instanŃă demolarea lor. 
 Pentru a ilustra cele spuse mai sus, iată cîteva cazuri: 

 
BISERICA BAPTISTĂ DIN NEGRENI, JUDEłUL CLUJ 

 A fost construită în anul 1914, din lemn vechi, reziduri şi pămînt, fundaŃia avînd numai 
40 cm. adîncime.  În anul 1969, datorită vechimii mari a construcŃiei şi a materialelor de 
calitate inferioară, credincioşii baptişti din Negreni au început primele demersuri pentru 
reconstruire.  În 1977 Departamentul Cultelor aprobă reconstruirea bisericii şi în octombrie 
1977 trimite aprobarea la Cluj, dar aici este reŃinută.  În anul 1978 o delegaŃie de creştini 
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baptişti din Negreni şi Cluj au fost în audienŃă la....(probabil: Consiliul popular JudeŃean 
Cluj, la vicepreşedintele Nicolae....) 
În luna iulie a aceluiaşi an aceeaşi delegaŃie a solicitat o nouă audienŃă la consiliul Popular 
judeŃean Cluj.  De data aceasta au fost daŃi afară de vicepreşedintele Beurean.  Avînd în 
vedere situaŃia deplorabilă a construcŃiei, în luna martie 1979 s-a deplasat la Negreni o 
comisie de specialişti din Cluj.  Comisia a constatat următoarele: 
-  Datorită vechimii mari a construcŃiei şi a materialelor de calitate inferioară, clădirea 
prezintă pericolul de a-şi pierde stabilitatea.  Pentru a evita eventualele accidente este necesar 
să se efectueze consolidări provizorii, prin sprijinirea structurii de rezistenŃă a clădirii.  
Clădirea va putea fi folosită în continuare numai după executarea consolidării necesare.  
(Dosar: Consiliul Popular al JudeŃului Cluj nr.116/14 din 1979).  Astfel în 30 aprilie 1979 s-
au început lucrările de reconstruire a bisericii şi au continuat pînă în 7 mai 1979, cînd 
lucrarea a fost oprită de şeful de post din comună.  În data de 8 mai ’79, creştinii au reînceput 
lucrul, dar numai cîteva ore mai tîrziu şi-au făcut apariŃia primarul comunei împreună cu doi 
mili Ńieni, care au aplicat amenzi în valoare totală de 44.500 lei.  Dar nici amenzile şi nici 
ameninŃările nu i-au înspăimîntat pe credincioşi.  Aceştia au continuat lucrul noaptea pînă 
cînd biserica a fost ridicată.  S-au primit ajutoare din toată Ńara.  În prezent se execută 
ultimile lucrări de finisare. 
Cu ocazia acestor lucrări au fost amendaŃi următorii credincioşi: 
-  Avram Vasile, în vîrstă de 66 ani.  Nu are nici un sprijin material sau financiar din partea 
statului.  Este agricultor.  Are un venit anual de 2.000 lei.  A fost amendat cu suma de 6.000 
lei. 
-  Cristea Vasile, căsătorit, cu doi copii.  A fost amendat cu suma de 8.500 lei. 
-  Jurca Vasile, amendat cu 5.500 lei. 
-  Tîrlea Petru, în vîrstă de 70 ani.  Are un venit anual de 1.000 lei.  A fost amendat cu 3.000 
lei. 
-  Gabrian Teodor, amendat cu 2.500 lei. 
-  Mîrza Vasile, amendat cu 3.000 lei. 
-  Jurca Gheorghe, amendat cu 4.000 lei. 
-  Bus Ambrozie, amendat cu 4.000 lei. 
-  pop Vasile, amendat cu 2.500 lei. 
-  Un credincios din Oradea, amendat cu 2.500 lei 
... 
-  Enyedi Iosif, amendat cu 1.000 lei 
-  Mesesan Teodor, amendat cu 1.000 lei. 
-  Manea Ioan, amendat cu 1.000 lei. 
 
 Este important de reŃinut că atît în acest caz, cît şi în cazurile pe care le vom prezenta în 
continuare, s-au aplicat amenzi la cei ce au participat la lucrările de construire a localului şi 
nu beneficiarului, cum prevede legea.  În cazul de faŃă beneficiarul fiind Biserica Baptistă 
Negreni. 
 

BISERICA BAPTISTĂ GÎRBĂU, JUDEłUL CLUJ 
 
 A fost construită în anul 1905 din material rezidual, piatră, lemn vechi, pămînt. 
Cauzele care au necesitat renovarea bisericii au fost zidurile crăpate, acoperişul deplasat, 
plafonul care ameninŃa cu prăbuşirea, răceala din interiorul clădirii plină de igrasie. 
Datorită acestor cauze credincioşii din Gîrbău au solicitat Uniunii Baptiste aprobarea 
efectuării lucrărilor de renovare.  Au primit aprobarea printr-un deviz de lucrări.  Acest deviz 
a fost prezentat Consiliului Popular Gîrbău care l-a vizat, deci l-a aprobat.  Cînd s-au început 
lucrările de schimbare a geamurilor, zidul de piatră fiind foarte slab a crăpat, s-a dărîmat, 
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fiind necesară înlocuirea lui cu un nou zid de cărămidă.  Acoperişul clădirii nu a fost dat jos, 
lucrările efectuîndu-se prin sprijinirea acoperişului. 
 Lucrările de renovare au început în 27 iunie 1979 şi s-au desfăşurat normal aproape pînă 
la terminarea zidăriei.  Dar la 10 iulie 1979 au intervenit autorităŃile, reprezentantul direcŃiei 
sistematizare Cluj, primarul comunei, viceprimarul comunei, nelipsind nici organele de 
mili Ńie.  MenŃionăm că atitudinea organelor de stat faŃă de credincioşi a fost extrem de dură, 
aducîndu-se injurii grosolane, calomnii şi insulte nestăvilite la adresa credincioşilor după 
care au ordonat oprirea lucrărilor, sancŃionînd cu amenzi a cîte 3.000 lei pe trei baptişti.  De 
la 10 iulie n-a mai fost linişte.  Totuşi credincioşii s-au organizat şi au continuat lucrările de 
zidărie.  Din nou au intervenit autorităŃile, au oprit lucrările şi au aplicat amenzi.  De data 
aceasta au fost luaŃi de acasă şi alŃi credincioşi şi duşi la postul de miliŃie, unde au fost .... 
Unul dintre aceştia a fost Tantoş Ioan, care a fost amendat şi în 10 iulie 1979 cu suma de 
3.000 lei. 
 În data de 10 iulie s-a ordonat sistarea lucrărilor de construcŃie.  Organele de stat au emis 
o decizie de demolare a Bisericii Baptiste Gîrbău.  Decizia cu nr.21 din 19 iulie 1979, în care 
se cerea demolarea de către credincioşi a localului, în termen de 20 zile, în caz contrar se vor 
lua măsuri de demolare de către organele locale, iar dacă va fi nevoie se va cere ajutor de la o 
unitate de construcŃii. 
 Nici aceste ameninŃări nu i-a speriat pe credincioşii din Gîrbău.  Reluarea lucrărilor de 
finisare a necesitat o reorganizare, astfel că la 23 august ’79 au sosit baptişti din mai multe 
localităŃi gata să dea ajutor fraŃilor lor din Gîrbău.  Aşa dar la 23 august 1979 s-au executat 
lucrări de dulgherie, zidărie etc.  În ziua de 24 august 1979 orele 10, au intervenit organele 
locale din nou şi au aplicat 17 amenzi a cîte 3.000 lei creştinilor.  Au ordonat sistarea 
lucrărilor, dar credincioşii nu s-au lăsat intimidaŃi, ci au continuat lucrul. 
 În aceiaşi zi între orele 15-16 din nou au intervenit organele locale, oprind pentru scurt 
timp lucrul.  În 25 august ’79 s-a reînceput lucrul.  La orele 10 au sosit organele de miliŃie şi 
primarul năpustindu-se asupra creştinilor.  Comportamentul organelor de stat a fost deosebit 
de dur şi de această dată, apoi au dispus ca organele de miliŃie să patruleze în faŃa bisericii.  
Astfel lucrările de construire a bisericii au fost oprite, iar creştinii au fost siliŃi şi nevoiŃi să 
oficieze serviciile religioase sub schele.  Să nu uităm că iarna bate la uşă. 
Aşadar creştinii din Gîrbău au fost amendaŃi în total cu suma de 73.000 lei: 
- Tantoş Ioan, amendat cu 6.000 lei; 
-  Faina Cornel, amendat cu 3.000 lei; 
-  Pîrvu Ioan, amendat cu 3.000 lei; 
-  Pasca Aurel, amendat cu 3.000 lei; 
-  Boanca Ioan, amendat cu 3.000 lei; 
-  Boanca Vasile, amendat cu 2.500 lei; 
-  Jula Vasile, amendat cu 2.000 lei. 
 La acestea se adaugă amenzile aplicate în 24 august 1979 în valoare de 51.000 lei. 
... 

BISERICA PENTECOSTALĂ ”FILADELFIA” – MEDIA Ş 
 
 Încă din anul 1973 s-au făcut demersuri pentru aprobarea autorizaŃiei de funcŃionare. 
 În 27 octombrie 1977 a avut loc deschiderea Bisericii Pentecostale Mediaş, din str. Hula 
Nouă.  La început au fost 5 familii.  După numai 8 luni de funcŃionare, Biserica număra 463 
de persoane.  În 8 luni au primit botezul nou-testamental 135 persoane.  Văzînd avîntul pe 
care l-a luat această biserică şi dorind cu orice chip distrugerea ei, autorităŃile au trecut la 
acŃiune, începîndu-se cu exercitarea unor presiuni mari asupra predicatorilor, care erau şi 
responsabilii bisericii: Samu Ioan, Lăcătuş Viorel, Francisc Paris, cerînduli-se să închidă 
biserica.  Au fost ameninŃaŃi cu închisoarea şi într-adevăr la 4 noiembrie 1978 cei trei 
credincioşi menŃionaŃi mai sus au fost condamnaŃi conform Decretului 153 la cîte 6 luni 
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închisoare, acuza fiind: ”constituirea într-un grup anarhist”, ”grupul anarhist” fiind Biserica 
Pentecostală. 
Cu toate aceste măsuri represive la amvonul bisericii s-au ridicat alŃi bărbaŃi, care continuau 
să-l propovădiuască pe Isus Hristos.  Biserica a devenit mai fierbinte.  Dar autorităŃile au 
continuat lupta împotriva ei.  La 15 decembrie 1978 au fost anchetaŃi în închisoare cei trei 
predicatori întemniŃaŃi.  Li s-a cerut informaŃii despre cei care continuau să predice în 
biserică şi li s-a promis că în curînd cei care predică vor fi aduşi lîngă ei în închisoare. 
 În data de 22 ianuarie 1979 a avut loc la Alba Iulia recursul celor doi predicatori în urma 
protestului prin greva foamei timp de 10 zile, Ńinută de Samu Ioan şi Lăcătuş Viorel în 
închisoare.  S-a interzis oricărui avocat să ia apărarea lui Samu Ioan.   
La recurs, cînd Samu Ioan a încercat să se apere singur a fost scos afară din sală de un 
gardian, din ordinul judecătorului.  În sală s-a produs rumoare, asistenŃa dîndu-şi seama de 
nedreptatea făcută creştinilor.  Judecătorul a apelat la miliŃie.  În scurt timp au intrat în sală 
20 de miliŃieni cu bastoane de cauciuc în mînă.  Aceştia au bruscat pe Lusca Dumitru 
smulgîndu-i din braŃe fetiŃa de 2 ani şi sub loviturile bastoanelor a fost urcat într-o dubă, 
arestat şi condamnat apoi la 6 luni închisoare.  SoŃia lui Samu Ioan, gravidă în luna a opta, a 
fost lovită în mod barbar de miliŃieni cu bastoanele, cu pumnii şi cu cizmele. 
 Au fost arestaŃi şi condamnaŃi următorii credincioşi: 
....... 
-  Iancu Nicolae, tată a unui copil, la 6 luni; 
-  Ciura Alexandru, tată a 5 copii, la 6 luni; 
-  Ciuran Emilian, la 6 luni; 
-  Lusca Ioan, tată a 10 copii, la 6 luni; 
-  Lusca Dumitru, tată a unui copil, la 6 luni; 
-  Lusca Ileana, la 3 luni cu suspendare; 
Alte 10 persoane au fost anchetate şi amendate: 
-  Onica Ştefan cu 4.500 lei; 
-  Suster Emil cu 4.000 lei; 
-  Musca Agafia cu 1.000 lei; 
-  LetiŃia          cu 1.000 lei; 
-  Horvath Victor cu 1.000 lei; 
-  Lusca Agafia cu 1.000 lei; 
-  Lusca Olimpia cu 1.000 lei; 
-  Iancu Rozalia cu 1.000 lei; 
-  Lupea Viorel cu 1.000 lei; 
-  Horvat Lina cu 1.000 lei; 
MulŃi alŃi membri ai acestei biserici au fost ameninŃaŃi cu închisoarea.  Cu toate acestea 
biserica funcŃionează în ciuda marilor greutăŃi prin care a trecut şi trece. 
 

BISERICA BAPTISTĂ NR.2 REŞIłA 
 

 O sută douăzeci de credincioşi, întrunind toate condiŃiile prevăzute în Statutul de 
organizare al Cultului Baptist au constituit Biserica nr.2. 
 Astfel, Cornel Ionaş, unul din membrii bisericii a cumpărat o casă pe care a donat-o 
pentru a servi ca locaş de închinăciune. 
 În data de 16 august 1979, biserica a fost amendată cu 3.000 lei.  La 19 august ’79 s-a 
oficiat inaugurarea ei.  În scurt timp localul a devenit neîncăpător.  Ca urmare a acestui fapt 
... (probabil: s-au făcut unele lucrări de amenajare ....)... s-au făcut numai în interiorul 
bisericii. 
 La 6 septembrie 1979 au intervenit autorităŃile, au oprit lucrările şi au aplicat amenzi în 
valoare totală de 123.000 lei. 
Au fost amendaŃi următorii: 
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 -  Cornel Ioanş amendat cu 8.000 lei, făcîndu-se totodată mari presiuni asupra lui şi 
ameninŃat cu darea afară din servici pentru faptul că a donat casa cumpărată de el, bisericii. 
 -  Strava Manole, amendat cu 16.000 lei; 
 -  Rus Vasile, amendat cu 16.000 lei; 
 -  Ilie Craioveanu, amendat cu 16.000 lei; 
 -  Hutman , amendat cu 16.000 lei; 
 -  Fisteac , amendat cu 16.000 lei; 
 -  Jurma , amendat cu 16.000 lei; 
 -  Drăgoi Paul , amendat cu 16.000 lei. 
 

BISERICA BAPTISTĂ NR.4 DIN TIMIŞOARA 
 

 Un grup de 50 de baptişti s-au desprins de Biserica nr. 2 din Timişoara, pentru a forma o 
nouă biserică, în conformitate cu prevederile legale.  De mai bine de un an de zile s-au făcut 
demersurile necesare la autorităŃi, Comunitate, Uniune, Departamentul Cultelor.  Aceşti 
credincioşi au cumpărat legal o casă în cartierul ”Vii”.  Văzînd că Departamentul Cultelor şi 
Uniunea Baptistă nu dau nici un semn de viaŃă, termenul legal pentru a răspunde 
demersurilor făcute de credincioşii amintiŃi mai sus fiind depăşit de mult, creştinii au 
inaugurat Biserica nr.4 în data de 7 octombrie 1979.  Cu două zile înainte de inaugurare în 
data de 5 octombrie 1979, au fost anchetaŃi de către organele de securitate Tărniceru Casian 
şi Toşitiu Aurel.  Cel din urmă fiind încă odată arestat în data de 6 iunie 1979 şi condamnat 
la 3 luni închisoare, dar a fost eliberat două zile mai tîrziu în 8 iunie, după ce a făcut două 
atacuri de cord la arestul din Timişoara. 
 Cei doi au fost ameninŃaŃi că vor fi condamnaŃi pentru (probabil: închisoare) şi 
autorităŃile s-au declarat împotriva deschiderii......... 
 După inaugurarea Bisericii, care totuşi a avut loc în data de 7 oct.79 Toşitiu Aurel a fost 
din nou anchetat de către maiorul de securitate Guiaş, în ziua de 8 octombrie ’79.  Maiorul l-
a ameninŃat că-i vor putrezi oasele în închisoare, chiar dacă data trecută i s-a dat drumul ca să 
nu moară în închisoare.  I s-a spus că vor fi arestaŃi şi alŃi membri activi din biserica nr.4, ca 
să fie în compania fratelui lor Dimitrie Ianculovici, membru fondator al comitetului ALRC.  
Au fost amendaŃi apoi cu cîte 50 lei. 
...................................................................................................................... 
(urmează încă 15 cazuri de biserici penticostale, ortodoxe, baptiste) 
....................................................................................................... 
Am putea continua să prezentăm încă zeci de cazuri tot atît de grave, în care autorităŃile 
refuză eliberarea autorizaŃiilor de construcŃie, şi măsurile pe care acestea le iau împotriva 
comunităŃilor de credincioşi, care nemaiavînd altă soluŃie trec la reconstruirea bisericilor. 
 Prin ConstituŃie, Pacte, legi şi decrete, emise sau semnate, românia garantează creştinilor 
din cele 14 Culte recunoscute anumite drepturi şi libertăŃi, care însă, trebuie s-o spunem spre 
regretul nostru, sînt încălcate.  Şi această încălcare nu Ńine de domeniul accidentului, ci 
constituie o acŃiune sistematică, îndîrjită şi generalizată la scară naŃională, îndreptată spre 
anularea totală a drepturilor şi libertăŃilor religioase. 
 În ciuda acestor acŃiuni, creştinii continuă să Ńină capul sus, convinşi că viitorul este de 
partea lor. Ei iau durerile şi le transformă în dureri ale naşterii, producînd mişcări noi şi chiar 
atunci cînd sînt supuşi prigonirilor şi limit ărilor. 
 Creştinii nu pierd niciodată.  Ei înving întotdeauna.  Cînd se spune că sînt înfrînŃi se 
greşeşte.  Iată ce mărturisesc ei: 
 

„Noi ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce 
răbdare, răbdarea aduce biruinŃă în încercare, iar biruinŃa aceasta aduce 
nădejdea...” 
    Romani 5:3-4 
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 Considerăm că singura atitudine justă şi legală ce poate fi luată de autorităŃile de stat este 
aceea de: 

-  Încetarea prigoanei religioase în România; 
-  Rezolvarea cazurilor prezentate în această lucrare şi a tuturor celorlalte nedreptăŃi 
menŃionate cu alte ocazii 
-  Asigurarea respectării unei depline libertăŃi religioase şi de conştiinŃă. 

    Semnează: 
   Comitetul Creştin Român 
  Apărarea LibertăŃii Religioase şi  
  de ConştiinŃă 

 
 
 

Prin luna noiembrie 2006 s-a ivit ocazia luării unui interviu fratelui 
Vuc Viorel cu privire la evenimentele din Caransebeş şi înfiinŃarea 
A.L.R.C.-ului.  Se redă mai jos transcrierea, aproape integrală, a 
acelui interviu, cu specificul unei discuŃii libere. 
 
-  Deci în 1978 s-au petrecut evenimentele din Caransebeş, când am 
fost ales diacon al bisericii şi tot în vremea aceea se înfiinŃase un 
comitet numit ALRC, Apărarea LibertăŃii Religioase şi de 
ConştiinŃă şi în comitetul acesta aveam trei persoane membri din 
biserică.  Problema, confruntarea era... 
 
-  Cei trei cine erau? 
 

-  Fr. Petrică CocîrŃeu, fr. Nicolae Rădoi şi Fr. Petru Selea, de fapt  ulterior s-a mai înscris unul , 
deci cu ăştia am pornit , e vorba de  fr. Heliade, aşa îl chemă.  Din partea Uniunii am fost 
avertizaŃi printr-o  circulară, cum se făcea atunci, că ar fi bine să luăm o poziŃie cu biserica faŃă 
de persoanele astea şi să-i excludem. Noi ne-am întrunit, comitetul de atunci, am discutat şi noi 
n-am găsit că este drept ca să-i excludem, pentru că noi n-am socotit că e cădere în păcat. Pentru 
că ei spuneau lucrurilor pe nume, asta nu e păcat şi luptau pentru libertatea noastră religioasă. 
Pentru că noi n-am ascultat de Uniune,  au venit ei la noi.  Ne-au spus că în data de vor veni, 
consiliul Uniunii şi împreună cu Comunitatea de Timişoara, să ne înlăture pe noi.  Noi am făcut 
o hârtie către dumnealor şi i-am rugat să vie mai devreme.  Biserica începea la ora şapte şi noi le-
am propus la ora cinci să avem o stare de vorbă.   Am căutat, într-adevăr au venit, şi am căutat ca 
la întâlnirea aceea să le spunem să nu facă jocul SecurităŃii, pentru că securitatea era incomodată 
de Comitetul ALRC, nu Uniunea.  Noi luptam pentru lucruri care Uniunea trebuia de fapt să le 
apere dar... şi le-a scăpat, normal. 
Preşedinte era fr. Mara şi Bărbătei era secretar general şi łunea era redactor şef. 
 
- Dar, şi ei erau prinşi... 
 
-  Erau prinşi într-un cleşte, ne-am dat seama, că, tot în vremea aceea era votat fr. Olah pentru 
Comunitatea de Oradea şi de nu ştiu câte ori tot o respins să dea avizul Departamentului 
Cultelor, nu-l avizau pe Olah până n-au pus pe cine trebuia, care era acceptat şi de Departament, 
deci era omul în care aveau ei încredere.  Ori, fraŃii noştri, sigur, ascultători fideli pentru 
autorităŃile de atunci, mă refer la Departamentul Cultelor, s-au conformat, şi atunci au venit să ia 
atitudine împotriva noastră.  Noi i-am rugat să nu le facă jocul – ei nu ne-au înŃeles, decizia a fost 
mult mai amplă şi aici s-a întâmplat ceva interesant.  Fratele Rădoi Nicolae, o vorbit cu fratele 
Olah, care pe atunci era păstor pe la Bujac, Arad, să vină în seara aia să predice.  Şi într-adevăr o 
venit – nimeni n-a ştiut decât noi câŃiva - şi sunt chemat de la şedinŃa respectivă, deja era şapte 
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fără un sfert, fără douăzeci, că vino că o venit Olah, treci cu el la amvon şi într-adevăr am trecut 
la amvon şi fratele Lae o blocat accesul altora înlăuntru la amvon.  Eu l-am prezentat pe fratele 
Olah, i-am salutat şi pe ei, ei imediat când or aflat chestia asta or ieşit din sala de şedinŃă şi s-or 
urcat unde stătea corul, au umplut acolo bina de... 
 
- Cam câŃi au fost? 
 
- Vreo douăzeci, 
 
- Tot comitetul Uniunii? 
 
- Da, oricum, au fost mulŃi. 
 
- Vă mai aduceŃi aminte cine a fost, aşa în mare? 
 
- Fr. Mara, fr. Bărbătei, şi atuncea printre ei a mai fost şi fratele Bunaciu şi alŃi fraŃi care nu îmi 
mai aduc acum aminte de ei din Timişoara, din Comunitatea de Timişoara, erau cei cu disciplina 
pe comunitate, ştiŃi, comisia 
 
- De disciplină, echivalent 
 
- Da, oricum s-au umplut acolo locurile de la bina coriştilor şi n-au avut ce face.  Au trebuit să 
asculte la tot programul ce s-a desfăşurat.  I-am dat cuvântul la fr. Olah, a predicat şi după 
predicare, deci o încheiat fr. Olah, am rostit rugăciunea de închinare, am eliberat biserica şi 
duminica următoare ... 
 
- Asta când a fost, în timpul săptămânii sau duminică? 
 
- Nu, într-o vineri seara a fost.  Duminică urma să avem un botez nou-testamental.  Noi, 
comitetul ăsta al bisericii din Caransebeş, care eram neconformişti lor, ne-am hotărât să Ńinem 
acest botez şi am invitat un păstor, fratele Gavrilovici, de la Arad.  Şi ei, Uniunea, au desemnat, 
cu Comunitatea bineînŃeles,  păstor pe fratele Găvăgină.  Însă până să ajungem la momentul 
acesta, vreau să vă spun că la terminare, am spus să rămână candidaŃii pentru botez să avem o 
stare de vorbă cu ei şi biserica, restul, e liberă până duminică dimineaŃa la ora nouă.  În clipa 
asta, când biserica se pregătea să plece, fratele Mara se ridică şi zice: FraŃilor, trebuie să fac nişte 
comunicări şi atunci ne-au pus în faŃa bisericii, pe noi, pe mine, pe Petrică CocîrŃeu şi pe Lae 
Rădoi, pentru că noi eram socotiŃi creierul, nucleul acela periculos. Ei cereau excluderea noastră.  
Sigur, biserica n-a fost de acord cu excluderea noastră, din 330 de membri cincizeci erau fideli 
lor şi ăştia au rămas şi ăştia ne-au exclus pe noi şi întreg comitetul de conducere al bisericii.  S-
au făcut nişte liste prin care toŃi ăialalŃi nu mai sunt recunoscuŃi ca membri iar noi excluşi.   
 
- Şi ce motive au invocat? 
 
-  Neascultare, încăpăŃânare, nesupunere la ordinele lor,    
 
- Tot comitetul şi dumneavoastră cei trei? 
 
- Da.  Deci nu ne-am supus la ceea ce ei ne-au cerut, Uniunea şi Comunitatea,  
 
- Nimic de ordin doctrinar? 
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- Nu, nu. Deci eram răzvrătiŃi, dizidenŃi socotiŃi şi aşa mai departe.  În clipa asta, cineva, nici 
acum nu ştiu, a întrerupt lumina electrică.  S-a creat o panică acolo.  După aceea, în sfârşit, au 
repus, de la siguranŃă.  s-a petrecut un vacarm. Cei care ne susŃineau, care erau mai loiali, au 
început o ceartă cu ei, ăştia cu... şi a fost aşa un dialog din ăla...  încât pentru mine seara aia 
rămâne cea mai neagră a vieŃii mele.  Nu mi-aş fi dorit aşa ceva.  S-a întâmplat şi a fost aşa.   
Din punctul meu de vedere, ca diacon, eu am împărtăşit la câŃiva fraŃi că dorinŃa mea ar fi să-i 
lăsăm să-şi facă lucrarea.  Nu i-am stins, suntem liberi înaintea Domnului, că le-am spus 
adevărul, şi că ei să treacă să conducă, ne supunem, nu ştiu ce...  FraŃii ăştia, au fost de altă 
părere şi întreg comitetul.  Adică noi ştim că ei fac rău şi noi să-i lăsăm?  Şi pe ideea asta s-au 
opus şi a fost într-adevăr opoziŃie.  Voiau ei să urce la amvon, ai noştri nu-i lăsau, a fost o 
busculadă din asta.  Cu prilejul ăla a fost  şi secretarul de la Primăria de atunci, a Caransebeşului 
şi inspectorul teritorial, inclusiv domnul Cîrstoiu, a fost şi el.  Au asistat şi după ce s-a eliberat 
biserica, au hotărât împreună, (cineva care a fost martor ocular, auditiv, mai bine spus, el i-o 
văzut, dar ăia nu şi-au dat seama că e de-al nostru,) - la gară – au auzit discuŃia pe care au purtat-
o,  fr.Mara, fr. Bărbătei şi cu ăştia de la Departament şi cu alŃii să facă o plângere împotriva mea, 
lui Viorel, Petrică CocîrŃeu şi Rădoi Nicolae.  Să ne cheme la miliŃia de atunci, să ne Ńină în 
limita aceea, sub chipurile că suntem interogaŃi, deci un fel de arest din ăsta, dar nu oficial, să 
împiedica lucrarea de botez.  Nu ştiu cum le-a încurcat Dumnezeu le-a încurcat minŃile că nu am 
primit citaŃia, eu n-am primit-o, cel puŃin eu n-am primit-o  de la ei.   
Duminică dimineaŃa noi ne-am dus mai devreme, am făcut lucrarea, între timp, vreau să vă spun 
că aici iarăşi a fost o dispută, aşa cu busculadă, fratele Găvăgină voia el să conducă lucrarea şi să 
facă botezul, noi i-am spus că nu suntem de acord, ci vrem ca fratele care l-am desemnat noi, 
fratele Gavrilovici.  Mă rog, el s-a dus în biroul pastoral şi a luat haina de botez, roba, şi a pus-o 
subsioară.  Fratele Nicolae Rădoi io spus, Nu, tu nu Ńii botezul!   - unul alta, unul alta – ăsta io 
apucat haina de subsioară şi i-a traso şi io spus, acuma botezul îl facem noi.   
Botezul l-a făcut fratele Gavrilovici.  În tot timpul cât eram la amvon, miliŃia, împreună cu 
comandantul miliŃiei de atunci, Ciucurel parcă, nici nu ştiu dacă mai trăieşte, au trimis după noi 
să ieşim afară, eu. Petrică CocîrŃeu şi Lae Rădoi şi eu, de fiecare dată le-am trimis răspunsul: 
după terminarea slujbei religioase. Sigur, ei s-au întărâtat atât de mult, că n-au putut bloca 
lucrarea, nu puteau să intre în biserică, vă daŃi seama, s-au dus, şi tot martori oculari au văzut, s-
au dus la un bufet acolo, s-au îmbătat poliŃiştii toŃi, ca să aibă curaj şi la terminare au planificat 
să ne aresteze pe loc.  Însă, totuşi şi-au dat seama că nu e bine în faŃa publicului, că se alegeau cu 
împotrivire, mai ştiu eu ce, şi atunci s-au gândit ei să se ducă şi să blocheze strada lui Nicolae 
Rădoi, şi la capătul ăsta şi la ăsta.  Pentru că de regulă, ăsta era un om mai înstărit, el făcea 
mesele astea de dragoste, protocolare, la care eram invitaŃi tot comitetul, inclusiv păstorul acesta, 
chiar şi fratele Olah Liviu tot acolo o cinat în seara aceea, şi noi ne adunam acolo şi aveam 
părtăşie.   
Ei or bănuit că acolo ne ducem şi într-adevăr strada a fost blocată de maşinile poliŃiei, miliŃiei de 
atunci, şi când au venit fr. Lae şi fr.Petrică CocîrŃeu, i-au legitimat.  Cred că, din punctul meu de 
vedere – eu le-am spus şi atunci lor -  poate că asta-i supără să audă şi acuma după atâŃia ani, că 
eu, din punctul meu de vedere, consider că trebuiau să-şi dea buletinele.  Ei au spus: De ce, că n-
am făcut nimic?  De aici a plecat răzmeriŃa, miliŃienii au pus mâna pe ei să-i bage forŃat în dubă, 
ei n-au vrut şi atunci femeile, nevestele lor şi cei care au fost s-au opus la lucrul ăsta, chiar au 
tras de miliŃieni. Inclusiv şi tăticul meu a participat la asta, măcar cu vocea dacă n-a întins mâna, 
că mai mult femeile, bărbaŃii n-au fost aşa de curajoşi.  Femeile au fost incisive, una dintre ele l-a 
muşcat pe un miliŃian de deget şi de mână.  Eu n-am fost acolo.  Scăpasem de la spital, am avut 
hepatită şi Duhul lui Dumnezeu la ieşirea din biserică, spune, ”mă, nu te duce”.  Deci am auzit o 
voce, în interior, nu în exterior şi i-am spus lui Petrică CocîrŃeu, măi, eu nu merg, eu mă duc, - 
unde şedeam eu de fapt, la moaşa mea, aşa îi spuneam, moaşa, o mătuşă de-a mea, acolo eram, 
stăteam eu cu nevasta mea, - mă duc acasă.  O venit o maşină, o Dacie şi chiar locul din faŃă era 
liber şi opreşte.  ”Hai nu mergi, te duc acolo?” - şi ei mergeau la moaşa mea la masă, ăştia din 
maşină.  ”Hai, că te ducem cu maşina.”  Petrică CocârŃeu, face către mine: ”Du-te, tu ai scăpat.” 
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Şi acum, după ani, când m-am întâlnit cu el, i-am zis: „măi,  ce a fost cu cuvintele acelea, au fost 
profetice”, de ca şi cum ar fi ştiut ceva.  N-a ştiut nimic, decât, aşa i-a venit să zică.   
Şi eu m-am dus la masă acolo, eram toŃi şi într-un târziu apare tăticu.  Aici e o scenă mai de râs.  
Vine tăticu şi intră şi noi eram la masă toŃi, se uită la mine, aşa holbat: ”Unde-i Viorel?” Deci el 
mă întreba chipurile pe mine.  Sunt aicea. Şi atunci începe să plângă.  Pe Lae, aşa-i ziceam noi, 
Lae Rădoi, Pătru i-au arestat, i-au dus la miliŃie.   Atunci mi s-au tăiat picioarele, răsuflarea, orice 
putere şi i-am spus lui tăticu, la nevasta mea: ”hai şi noi la BolvaşniŃa”.  Acolo era casa 
părintească, acolo era tăticu şi mămica.  Şi am plecat.  În duminica aceea încă mai circulau 
autobuze, pe vremea lui Ceauşescu, şi m-am dus la autobuz – n-aveam maşină.  Am urcat în 
autobuz.  În timpul acesta, un frate, nu-i dau numele că trăieşte şi acum, (unul pe nume .......), cu 
maşina lui, cu Dacia, a adus pe poliŃişti la casa asta, la moaşa mea. Să mă ridice şi pe mine.  O 
aflat că acolo sunt.  Moaşa iese şi le spune: Nu, o plecat la BolvaşniŃa.  Ei repede, cu aceeaşi 
maşină s-au dus la BolvaşniŃa. Acasă iese mămica şi spune: Nu, nu-i aici, el este la Caransebeş, 
acolo.  Şi ăştia pleacă înapoi.  În timpul acesta autobuzul nostru s-a petrecut cu ei.  Ei s-au dus 
mai repede, s-au întors, nu m-au găsit.  Până luni dimineaŃa când au telefonat la miliŃia din 
BolvaşniŃa să mă ducă sub cătuşe la ei, la Caransebeş.   
În tot timpul acesta, duminică seara, după amiaza, trebuiau să Ńină serviciul.  Au blocat biserica şi 
au sigilat-o, ca să nu-i mai dea voie şi toŃi fraŃii şi surorile s-au adunat acolo în stradă, şi de-
acasă, Duhul Domnului nu mi-a dat linişte, ”Măi fraŃii tăi suferă şi tu fugi?” M-am pus într-o 
maşină şi am fugit într-o maşină a unui prieten şi m-am dus la Caransebeş.  Când am văzut 
publicul cum stătea în stradă, am avut senzaŃia ca la o casă care a ars.  Aşa o dezolare, aşa o 
decepŃie, deprimare şi în timpul ăsta vine Ionică Moldovan, actualmente e în America, în Dallas, 
vine la mine la maşină – noi eram prieteni – zice: ce faci?  I-am spus gândul: uite, fraŃii mei 
suferă, am de gând să mă predau şi eu.  ”Măi, da te-au găsit?” ”Nu.”  ”Atunci, de ce dai carne vie 
în Ńeava tunului?  Du-te acas.  Nu fugi. Dacă te găsesc...”  
Dintr-odată m-am înseninat, aşa mi-a luat ca o piatră de pe inimă şi zic: ”Da, domnule, eu n-am 
fugit de ei, nu m-am ascuns, nu m-au găsit, aşa a rânduit Dumnezeu.”  M-am dus acasă liniştit.  
În seara aceea tineretul din Caransebeş au făcut protest în frunte cu Prejban Ioan, s-au dus la 
mili Ńie, au protestat.  Ăştia i-au alungat cu lacrimogene, cu jeturi de apă, iară reveneau.  Şi atunci 
unul dintre poliŃai a văzut că asta-i mai incisiv şi au pus mâna pe el, l-au băgat înlăuntru şi de 
acuma aveau trei, atâŃi cât trebuiau să fie pe listă.  Şi aş putea spune că, în  locul meu a suferit 
altul şi de data asta.  Ce-i mai important, că îl cheamă Prejban sau Vuc? -  nu conteză, erau trei.  
Am fost dus mâine zi, acolo la miliŃie şi audiat.   
Aici este iarăşi o poveste.  M-am dus, m-au pus în curte să stau pe o bancă acolo, mă uitam la o 
grămadă mare de butuci de lemne, dar numai noade, deci eu nu ştiu cum le-au adus aşa, numai 
noduri, cele mai rele.  Mi-am dat seama că ăştia erau aduşi special să-i pună pe deŃinuŃi să-i 
spargă, aveau de muncă.  Eu am stat acolo, chiar pe unul îl puseseră să spargă.  Na, când treceau 
superiori din ăştia, superiori, miliŃieni, nu conta că-i cu grad mai mare sau mai mic, eu mă 
ridicam să salut, altul mă scuipa şi mă înjura, altul numai mă înjura, tu îndrăzneşti să te ridici în 
faŃa mea? Stai jos! M-am hotărât să nu mă ridic.  Când nu m-am ridicat, alte scuipături şi alte 
înjurături, de ce nu mă ridic?  Lucrul ăsta s-a întâmplat de multe ori, că nu ştiam cum să stau, 
între a sta jos şi în picioare, ca să nu-i supăr.  Mi-era teamă, eram în mâinile lor şi eu sunt om.  
După aia, vine cineva la mine şi spune, ”Băi Vuc, Ńi-o trebuit asta?  O să vezi că o să urmeze la 
camera, mi-a dat numărul acolo, o şedinŃă de comitet cu Petrică CocîrŃeu, cu Lae Rădoi şi mai 
aduc ei acolo şi o să aveŃi o şedinŃă de comitet.  Îmi dădeau de înŃeles că urmăm să fim bătuŃi.  În 
timpul ăsta, au trecut la un birou acolo, unde mai târziu am fost şi eu anchetat, i-au adus pe cei 
trei, aşa rând pe rând, cu cămăşile trase, desfăcute, părul smuls de pe piept şi ei numai se uitau 
aşa, n-aveau voie prea mult să întoarcă capul şi Petrică CocîrŃeu, aşa a făcut din cap, s-a uitat la 
mine a milă, am înŃeles totul atunci.  După ce i-a interogat, i-a dus înapoi, 
 
-  Îi bătuseră? 
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-  Da, îi bătuseră.   
 
-  Erau la faŃă aşa? 
 
- Numai pe corp.  Da, eu n-am văzut, dar ulterior ei mi-au spus.  Şi după asta vine un alt, 
plutonier, era acolo de la miliŃie şi aşa de gingaş îmi vorbeşte: ”Tovarăşul Vuc, te văd o persoană 
cultă, aşa, inteligent, cum de te-ai încurcat cu derbedeii aceştia, cu răufăcătorii”... şi un alt cuvânt 
a zis... se referea la cei trei.  Atât de duios îŃi spunea, că aproape îŃi dădeau lacrimile.  ”Cum de-ai 
putut, dumitale nici n-ar trebui să ai legătură cu ei.”  Altul venea şi din nou mă apostrofa: ”Ńi-a 
trebuit asta, Ńi-arătăm noi acuma!”  Aşa m-au Ńinut de dimineaŃa până seara.  Între timp, au mai 
prins pe un frate care a fost şi el atunci pe stradă când s-au întâmplat lucrurile şi l-au prins şi pe 
tăticu.  Numa că taticu n-o făcut prea mare, numai c-o vociferat.  L-au băgat înlăuntru şi i-au dat 
2000 de lei amendă penală.  Pe fratele ăsta, însă, care a pus şi mâna şi a tras de miliŃieni, l-au pus 
pe el să stea lângă mine pe scaun.  La un moment dat, am discutat noi, aşa ca să nu ne observe 
nimeni, să ne audă.  La un moment dat, l-a prins mila de deŃinutul care spărgea butucii, ”eu mă 
duc să-l ajut” şi s-a dus ca să-l ajute.  Eu am simŃit un îndemn lăuntric, ”nu te du!”  Ăsta a fost 
îndemnul lăuntric.  El s-o dus.  În timp ce stătea deŃinutul, vine un miliŃian să-l ia să-l 
interogheze, ce să-i facă..., nici n-o mai venit.  Şi fratele tot spărgea, da mie mi-a fost milă, s-a 
dus singur.  La un moment dat a transpirat, s-o încălzit şi o stat un pic să se refacă.  Numai bine, 
trec atuncea nişte comandanŃi din ăştia şi-l văd.  ”Ce stai, sparge acolo că ai viaŃă grea, până nu 
spargi grămada asta nu te eliberez de aicea” şi nu ştiu ce...  Am zis Doamne, îŃi mulŃumesc că nu 
m-ai lăsat să mă duc, că şi eu spărgeam până la loc comanda. Mă rog, după aia, l-or chemat şi pe 
el, l-or interogat, nu mai ştiu ce s-a întâmplat, l-au Ńinut acolo.  În orice caz, seara târziu mă 
cheamă şi pe mine, la maior Bogătoiu, trăieşte, e pensionar acuma, şi sunt pus să dau o 
declaraŃie, că nu voi mai veni la Caransebeş, că nu voi mai fi diaconul bisericii şi că nu voi mai 
veni la Caransebeş.  Şi am răspuns aşa:  ”declaraŃia mea este următoarea, eu nu mă propun singur 
ca diacon, dar dacă biserica mă alege, eu voi fi diacon.” 
”Ei, mă rog”, a scris el acolo, că dacă biserica îl alege, da aveau ei siguranŃa că nu voi mai fi ales, 
dar era problema aici, că nu voi mai merge la biserica din Caransebeş.  ”Asta, nu pot să dau.  
Acolo am rudenii, acolo sunt fraŃi în Domnul, nu pot să nu mă duc. Bun, că nu pot mă duce la 
BolvaşniŃa dar poate odată mă duc, e un eveniment şi mă arestaŃi, pentru asta, eu nu dau 
declaraŃia.” 
”Ei, bun, scriem aşa, deci nu voi mai accepta să fiu ales ca diacon”.   
Mă rog, am zis, treacă de la mine.   
”Şi mă angajez să nu mai vin la Caransebeş”.   
”Nu domnule, tovarăşul maior, nu aşa” şi ne-am hârâit... a durat mut chestia asta, până la un 
moment dat, a pus mâna pe coalele de hârtie, le-a scos din maşina de scris, le-a împachetat, le-a 
aruncat la coş şi am crezut că vine să mă pocnească.  Dar nu mi-a dat nici o palmă.   
”Las că vei răspunde tu la procurorul Zamfirescu.  Vei răspunde la el.”  Şi într-adevăr, după un 
timp mă cheamă procurorul ăsta şi la el nu trebuia să răspund decât, ”da” sau ”nu”.  
  
- Ai fost în seara cutare la Caransebeş? – (Ce puteam să-i spun?) – Da. 
 
- Ai condus programul?  
 
- Da. 
 
- Ai, aşa... 
 
I-am spus adevărul, mi-a dat să semnez, şi să aştept că se va lua hotărâre la judecată.  Deci eram 
chemat la judecată. 
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Într-adevăr, s-a Ńinut judecata, dar între timp, Europa Liberă vuia că sunt cei trei deŃinuŃi pentru 
probleme religioase şi asta nu le plăcea, guvernului de atunci, conducerii, să audă chestii din 
astea.  Au schimbat încadrarea şi au spus că articolul 153, huliganii care deranjează ordinea 
publică, aici i-or încadrat.  În cazul ăsta, pe mine nu m-or mai putut încadra acolo, că eu n-am 
fost, dar ca să nu scap ieftin, mi-au dat şi mie o amendă penală de 2000 de lei.  Şi-atât şi eu am 
scăpat.  Pe ei i-au condamnat. 
 
- Şi au făcut ceva închisoare? 
 
- Da, ei au făcut închisoare , deci Prejban a făcut patru luni, Petrică CocîrŃeu a făcut şase şi Rădoi 
Nicolae a făcut opt.  Jumătate din (sentinŃă), pentru că i-au scos la lucru, nu s-au purtat rău acolo, 
n-au mai fost bătuŃi la închisoare, dar au stat la Popa Şapcă în Timişoara.  Deci patru, şapte, opt 
luni.  În ce mă priveşte, amenda penală n-am plătit-o nici până în zi de astăzi, n-am plătit nimic, 
Dumnezeu m-o scăpat, le-o încurcat minŃile s-a răsturnat după aceea regimul şi am scăpat. 
 
- În ce an a fost? 
 
-  În 78 şi am stat până în anul 80, exclus din cult, deci eu şi toŃi complicii.  Şi în 80 fr. Busuioc 
Belciu o purtat el discuŃiile la Comunitate şi inclusiv la Uniune ca să fiu reprimit.  Şi într-adevăr, 
în urma asta, am fost chemat în faŃa ComunităŃii, în faŃa adunării generale a ComunităŃii să-mi 
cer iertare.  Mi-am cerut iertare din punctul meu de vedere.  Adică, nu trebuia ca să  mă opun 
acolo, trebuia să-i las, dar trebuia să le spun, dar nu trebuia să mă opun şi n-am amintit de ei, că 
ne-au dat în mâna ăstora să ne aresteze. 
 
- Întrebare, când s-a stins lumina, oamenii i-au dat afară pe ei?  
 
- Nu. 
 
- Cred că am citit undeva că i-au scos afară din biserică, se plângeau ei... 
 
- N-aş putea spune, n-aş putea, că după ce s-a reaprins lumina, din nou au stat acolo ca să facă 
listele. 
 
- Pe ei i-a bruscat cineva? 
 
- Nu. 
 
- Am văzut un document în care, dacă bine mă Ńine memoria, spuneau că au fost bruscaŃi.  
 
- Păi, verbal, da. 
 
- Nu, nu, nu, fizic. 
 
- Fizic? Probabil afară, ceea ce nu am văzut eu, dar în biserică nu, n-au fost bruscaŃi.  Bruscarea a 
fost acolo, v-am zis că fr. Nicolae Rădoi, e un om aşa mai voinic, nu-i lăsa să urce la amvon, 
stătea împotrivă – asta dacă se poate numi bruscare – dar nu ca să ne luăm la bătaie, n-a fost.  A, 
că mai ştiu ceva, că le-au împuns roŃile pe la maşini, dar nu ştiu, nu i-am pus, ei toate în spinarea 
noastră le-au pus.  Noi am purtat toată, nu-i adevărat.  Care au avut cu ei răfuielile lor, eu nu m-
am pretat la aşa ceva. Deci cam asta a fost ce s-a întâmplat atunci în Caransebeş.   
 
 
Referitor la înfiinŃarea Comitetului ALRC,  
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Cum a pornit iniŃiativa: 
Împreună cu fr. Petrică CocîrŃeu, în anul 1975, pe când ne întorceam de la Turnu Severin,  
 
- Prin ce dată? 
 
- Cam pe 15 septembrie, ne-am întors de la Turnu Severin – am fost cu orchestra din BolvaşniŃa 
– atunci eram dirijor la BolvaşniŃa de orchestră.  Măi, şi noi n-avem răbdare să stăm până la 
trenul de noapte şi-am spus la fraŃi că eu, el şi nevestele noastre am vrea să ajungem mai repede 
în Caransebeş.  Un frate, Balica Petru, s-a pus la dispoziŃie cu maşina lui şi am mers noi patru, el, 
nevasta-sa şi un copil , acuma e în America, copilu-i mare, atunci era de şapte, opt ani.  Cum 
stăteam pe bancheta din spate: când eu Ńineam pe nevasta-mi în braŃe, când el îşi Ńinea nevasta şi 
mai odihneam şi, pe Cheile Armenişului – nişte curbe periculoase – acolo cumva, a avut un 
accident mortal Tunsoiu, inspector de la şcoală, care a făcut către mine: Pun eu mâna mea pe voi, 
m-a ameninŃat în cancelarie.  După două săptămâni a pus Dumnezeu mâna, eu nu vreau să le pun 
cap în cap, dar cred că sunt nişte coincidenŃe care Domnul le ştie.  Ei, în curba aceea, avem 
accident.  În clipa aceea eu Ńineam pe nevastă-mea pe poală şi am simŃit aşa o izbitură.  Maşina 
noastră la 90 de km pe oră s-a izbit de un camion care venea invers, dar în roata din spate, chiar 
în roată.  Şi din roata aia, ne-a întors aşa de câteva ori pe drum şi eram cu faŃa îndreptaŃi spre 
Orşova de unde veneam, dar nu ne-am mai dat seama.  În timpul acesta au venit nişte străini, 
cehoslovaci, parcă, şi  au văzut că maşina luase foc şi ei : „peso, peso” – cred că înseamnă nisip 
în limba lor, că, după aia, i-am văzut că ei coborâseră la apă şi aduceau nisip şi să stingă.  Ei, în 
clipa aia, noi n-am avut nimic, doar nişte zgârieturi.  În clipa aia s-a petrecut o aşa trezire 
spirituală în viaŃa mea şi a lui Petrică CocîrŃeu şi o foame după Cuvântul lui Dumnezeu.  Atunci, 
cu adevărat am înălŃat nişte rugăciuni fierbinŃi către Dumnezeu.  Şi după ce am ieşit, c-am fost 
internaŃi la spital, am stat vreo zi eu, nevasta-mea a stat vreo două, în Caransebeş mă întâlnesc cu 
Ionică Moldovan. El e căsătorit, nevastă-sa e din Caransebeş şi venise la socrii,  de-acum el 
locuia la Timişoara.  Mi-a zis:  măi, n-ai vrea să participi la un studiu biblic?  Exact ceea ce îmi 
doream.  Atâta foame, de după accidentul ăsta, am avut după Biblie.  Uite, aşa, aşa!  Mi-a dat 
adresa la el acasă.  Ne adunam şi se Ńineau studiile alea biblice BEE.  Acolo le Ńineam.  La un 
moment dat, aşa de faine, şi regret că nu mai trăiesc momentele alea, mă zideam, aşa mă 
îmbărbătam, plecam bucuroşi.  La un moment dat, la părtăşia noastră vine şi Ianculovici, el a fost 
exmatriculat din şcoală, el cu Prejban, au istoria lor, şi asistă şi el şi apoi vine cu o propunere.  
Fratele Iosif łon, era anchetat, era 75 anul, „n-ar trebuie şi noi tinerii să facem o hârtie către 
guvern, chiar lui Ceauşescu , să spunem că şi noi ne solidarizăm cu el?”  ToŃi am zis: facem, cu 
orice risc.  Ştiam că bine nu ne aştepta.  Bun, vine următoarea întâlnire.  În fiecare săptămână 
aveam o seară.  Revine Prejban cu Ianculovici şi spune:  Am stat de vorbă cu Paul Nicolescu şi a 
spus, „măi, voi dacă vreŃi să faceŃi lucrul acesta trebuie să aveŃi spatele asigurat.  Adică, să fi Ńi 
afiliaŃi la o asociaŃie internaŃională” şi ne-a spus asociaŃia asta din Zürich, ElveŃia, care, prin ea 
să ajungă mesajele la Europa Liberă, să vuiască Occidentul ca să nu ne omoare ăştia.  În clipa 
asta eu n-am mai simŃit, ei toŃi au mers înainte, dar eu înlăuntrul meu am spus, eu nu vreau aşa.  
Dacă mă duc înainte, direct, mă omoară, nici o problemă, nu prin Europa Liberă, nu prin... asta 
nu.   Nu am putut spune, căci mi-era jenă de Petrică CocîrŃeu, Lae Rădoi, Teleagă şi măi, poate 
sunt eu fricos, să nu-i descurajez.  N-am spus nimic.  Gata a şi făcut demersurile, Nicolescu, să 
fim afiliaŃi acolo şi urma să semnăm adeziunea acolo.  A fost o seară şi m-am rugat Domnului: 
Doamne scoate-mă tu.  Nu s-a semnat atunci nimic.  Din nou am mers şi pentru a doua oară nu s-
a semnat, nu ştiu din ce motive, nu îmi mai aduc aminte.  A treia oară deja ei spuneau, măi, 
suntem neserioşi, semnăm şi trimitem, gata.  Mergeam cu Lae Rădoi, el avea maşină, o Volgă 
neagră, cu număr mic de Bucureşti, de acolo o luat-o. Şi toŃi care ne vedeau ne salutau, eram 
ambasada... îs şi lucruri aşa, râzi.  Mergeam către Timişoara din Caransebeş, şi fratele Lae spune, 
măi, frate Petrică, lui CocîrŃeu i se adresează şi fraŃilor, ”uite ce m-am gândit eu, fratele Viorel 
Vuc, să nu semneze ca membru ALRC, pe linia întâia, pentru că el este diaconul bisericii, să nu 
târâm şi biserica.”  - Măi frate, ştii ce uşurare am primit. - Şi ăia toŃi: Daa! Corect!  Am ajuns la 
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Timişoara.  Ăia nu ştiau de hotărârea lor şi acuma vine rândul, semnătura şi eu eram primul, 
după aia Petrică, după aia Rădoi.  Şi am luat hârtia, m-am făcut că vreau să semnez, nu voiam să 
par laş şi fratele Lae intervine: „FraŃilor, o clipă, am uitat să vă spunem ce am hotărât noi.”  Au 
fost de acord şi ăia şi am dat hârtia mai departe şi n-am fost membru direct ALRC, ci socotit 
simpatizant, fiindcă am fost diacon.   
 
- CâŃi au fost atunci?   
 
- Nouă. Printre ei a fost şi ăsta, de la Zalău, acum e în Statele Unite, Nelu Brisc.  A fost unul 
Bogdan, nu mai ştiu cum îl cheamă, care a fost omorât, l-au găsit spânzurat într-un pod. Se zice 
că ar fi mâna securităŃii, Domnul ştie, şi alŃii: Ionică Moldovan, Petrică CocîrŃeu, Lae Rădoi, 
Teleagă. 
 
- Nicolescu a fost la Timişoara acolo? 
 
- A fost odată. 
 
- El a semnat acolo? 
 
- El n-a fost când s-a semnat, noi am semnat.  Între timp el lucra la un memoriu prin care să ne 
începem activitatea şi memoriul s-a numit: „ÎncetaŃi prigoana”.  Măi frate, şi acum când mă 
gândesc, că n-am mult păr acuma pe cap, dar şi acum mi se ridică. 
 
- Mai aveŃi memoriul ăsta? 
 
- L-am ars de frica securităŃii, că eram anunŃat că îmi vor face percheziŃie. Dacă găseşte ăla la 
mine pe acasă...   Am avut multe neplăceri, că aveam maşină de scris, luată de la Bucureşti, din 
magazin, de la librărie.  După aia mă trăgeau la răspundere că de ce am, trebuia să dau 
caracterele în fiecare an, să mă verifice,  nu cumva să scriu manifeste.  L-am păstrat ani buni, 
până când am primit vestea asta că mă vor... deşi n-au venit.  Nu mi-au răscolit casa.  Dar la alŃii 
făcuseseră percheziŃie şi am zis, să nu mai îmi încarc şi vinovăŃia. 
 
- Nu-l mai are nimeni? 
 
- Numai dacă Petrică CocîrŃeu sau el, Nicolescu, dacă îl mai are.  E răscolitor.  După fiecare 
aproape propoziŃie sau frază, asta era, a condus direcŃia, ”încetaŃi prigoana”  S-a citit la Europa, 
asta i-a înfierbântat pe securişti împotriva ALRC-ului.   
Studiile noastre s-au diluat, acum întâlnirile erau de comitet ALRC.  Mă duceam cu ei numai 
pentru că eram foarte bun prieten cu Petrică CocîrŃeu, cu Lae Rădoi, cu ai noştri, cu Ionică 
Moldovan şi mă împrietenisem cu Nelu Brisc. 
 
- Cam ce discutaŃi la o întâlnire din astea? 
 
- Ce să facă, ce manifest să mai scrie, demersuri, apoi... 
 
- CulegeaŃi cazuri de prin Ńară? 
 
- Da, da. 
 
- În timpul ăsta eu eram diacon la Caransebeş şi a urmat o Adunare Generală, făcută cu ocazia 
sărbătoririi... în 24 parcă ianuarie, ziua lui Ceauşescu, s-a citit un memoriu pentru Ceauşescu, 
comentarii şi un raport spiritual dar la ăla fără comentarii, ne-am înscris la cuvânt, printre care şi 
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eu şi Petrică CocârŃeu.  Urmam, m-am ridicat şi am spus: Dragi tovarăşi şi fraŃi din conducere, 
eu n-am trăit vremurile, că ei elogiau şi-aminteau vremurile dinainte când au fost prigoniŃi, eu n-
am trăit în vremea aia, eu trăiesc în vremea de acum, când se vrea libertate religioasă.  Dar daŃi-
mi voie să vă spun ceva. Se întâmplă la nivelul Ńării noastre, nişte lucruri care sunt ca o pată 
neagră pe faŃa noastră, noi care Ńinem la libertate, (am zis-o şi eu cu tâlc, aşa) şi sunt cazuri 
izolate şi am dat exemple: biserica cutare transformată în depozit CAP, şi eu am luat cuvântul şi 
le-am arătat şi n-au avut ce comenta. Mă credeŃi, după ce am vorbit eu lui Petrică nu i-au mai dat 
cuvântul, or ştiut că şi ăsta vine cu altceva. S-a înregistrat.  Caseta mea a fost discutată în şedinŃa 
judeŃeană de atunci la care erau chemaŃi toŃi primarii.  Primarul din satul meu, i-a spus la un 
prieten de-al meu, nu mi-o spus direct şi nu m-am dus să-l întreb, primarul de atunci, însă ăla mi-
a spus atunci, ce-ai vorbit, uite caseta cu tot ce ai vorbit tu a fost analizată în plenul şedinŃei şi se 
gândeau ce măsuri să ia împotriva mea.  Nu s-au luat, mulŃumesc Domnului, dar i-a pus pe alŃii 
pe jar. Aşa a început activitatea ALRC-ului, până în 78, atunci când a culminat cu Caransebeşul, 
când i-a arestat pe cei trei şi după ce au venit de acolo, au făcut presiuni asupra lor să plece.  N-
aş fi ştiut, Petrică CocîrŃeu mi-a spus, că atât de mult a Ńinut el să plec deodată cu el.  N-am avut 
îndemn, astăzi eram în America de douăzeci şi ceva de ani, da n-am avut îndemn.  El s-o dus, şi 
deja Uniunea..., şi toŃi care au fost membri ALRC, deci s-au scăpat de ei, 
 
- În felul acesta s-a terminat cu ALRC-ul? 
 
- S-a terminat, da, s-a terminat şi Uniunea noastră trâmbiŃa că din cauza aia au făcut ei asta ca să 
plece în America. 
 
- Asta-i povestea lui Bunaciu. 
 
- Da, exact. Cam astea sunt... 

 
 

Urmează poziŃia fr. Ton şi Popescu faŃă de ALRC 
 
 

 
PoziŃia noastră 

faŃă de comitetul pentru ”Apărarea libertăŃii 
Religioase 

şi de ConştiinŃă. 
 
 SubsemnaŃii Popescu Aurel, domiciliat în 
Bucureşti, Bul.D.Cantemir nr.13A, şi łon Iosif, 
domiciliat în Cluj Str. Nuferilor nr.1.ap.14. 
 Credem că este necesar să ne definim şi să 
facem cunoscută poziŃia noastră faŃă de comitetul 
pentru ”apărarea religioase şi de conştiinŃă” (ALRC), 
afiliat la organizaŃia ”Solidaritatea Creştină 

InternaŃională” cu sediul în ElveŃia. 
1. Considerăm că motivaŃia pentru apariŃia unui asemenea comitet există, adică 

 în România persecuŃia religioasă este o realitate simŃită de toŃi cei care practică deschis şi 
dinamic o credinŃă religioasă.  Cazurile de hărŃuieli, de discriminări, de retrogradări, de destituiri 
din funcŃii pentru motivul împărtăşirii şi practicării unei credinŃe religioase sînt frecvente şi 
produc multe suferinŃe umane, uneori uluitor de profunde. 

2. Considerăm că Dumnezeu îşi alege oameni cărora le trezeşte conştiinŃa şi pe 
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 care îi obligă să devină apărătorii fraŃilor lor care sînt în suferinŃă.  Acestor oameni El le 
vorbeşte prin Cuvîntul Său din Sfînta Scriptură, care zice: ”Deschide-Ńi gura... şi apără pe cel 
mut, pentru pricina tuturor celor părăsiŃi!  Deschide-Ńi gura... şi apără pe cel nenorocit şi pe cel 
lipsit” (Proverbe 31:8-9): şi în altă parte ”ÎnvăŃaŃi-vă să faceŃi binele, căutaŃi dreptatea, ocrotiŃi pe 
cel asuprit” (Isaia 1:17) şi iarăşi ”A şa vorbeşte Domnul: FaceŃi dreptate şi judecată, scoateŃi pe 
cel asuprit din mîinile asupritorului” (Ieremia 32:3).  Credem că cei care au alcătuit acest comitet 
pentru apărarea credincioşilor asupriŃi şi persecutaŃi au făcut-o pentru că au simŃit această 
chemare de la Dumnezeu.  Este evident că ei au o bază biblică pentru acŃiunea lor. 

3. Considerăm că Dumnezeu are diferite chemări pentru diferiŃi copii ai săi şi că 
 fiecare individ trebuie să ştie clar în sine însuşi ce chemare are el şi să se Ńină de acea slujbă şi să 
şi-o îndeplinească bine şi cu credincioşie.  Aşa citim iarăşi în Cuvîntul lui Dumnezeu: Cine este 
chemat la o slujbă să se Ńină de slujba lui.  Cine învaŃă pe alŃii, să se Ńină de învăŃătură.  Cine 
îmbărbătează pe alŃii să se Ńină de îmbărbătare.  Cine dăruieşte, să dăruiască cu mînă largă.  Cine 
cîrmuieşte, să cîrmuiască cu rîvnă.  Cine face milostenie, să o facă cu bucurie.” (Romani 12:7-8). 

Noi, Popescu Aurel şi łon Iosif, am fost chemaŃi de Dumnezeu la predicarea  
Evangheliei şi – cu toate că împărtăşim durerea şi Obiectivele fraŃilor noştri din comitetul pentru 
”Apărarea LibertăŃii Religioase şi de ConştiinŃă – considerăm că nu sîntem chemaŃi la a ne înrola 
în acest comitet şi de aceia rămînem la chemarea noastră de predicatori ai cuvîntului lui 
Dumnezeu.  Aceasta nu înseamnă că noi nu vom mai vorbi şi scrie despre suferinŃele fraŃilor 
noştri, ci doar că noi nu ne simŃim chemaŃi la a ne include într-un comitet al cărui preocupare 
principală este această activitate în apărarea fraŃilor. 

4. Considerăm că acest comitet pentru ”Apărarea LibertăŃii Religioase şi de  
ConştiinŃă” nu credem să se extindă pînă la a lua proporŃiile unei organizaŃii de masă, ci să 
rămînă la limitele restrînse ale unui grup de oameni cu gînd nobil, cu spirit de jertfă şi cu 
dedicaŃia de apărare a drepturilor şi libertăŃilor marii mase a credincioşilor. 

5. Considerăm că tot ce au scris şi publicat pînă acum fraŃii noştri din comitetul  
pentru ”Apărarea LibertăŃii Religioase şi de ConştiinŃă” este adevărat şi sperăm că şi de aici 
înainte, semnalînd diferite cazuri de persecuŃie religioasă din Ńara noastră, vor spune şi scrie 
numai adevărul.  Dacă vor suferi pentru adevăr, vor suferi pentru Domnul nostru Isus Cristos, 
care este Adevărul. 

6. Considerăm, pe baza Sfintei Scripturi, că toŃi credincioşii creştini adevăraŃi, 
 din toate Ńările lumii, alcătuiesc o singură unitate, şi anume, trupul viu al Domnului Isus Hristos.  
Prin urmare, dorinŃa şi intenŃia fraŃilor noştri de a se asocia cu alŃi fraŃi de credinŃă din alte Ńări, şi 
de a face cunoscute în toată lumea suferinŃele credincioşilor creştini din România nu este altceva 
decît dorinŃa unei părŃi a trupului lui Hristos de a avea comunicare cu celelalte părŃi ale aceluiaşi 
trup.  Aşa citim în biblie: ”Dacă sufere un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă 
este preŃuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.  Voi sînteŃi trupul lui Hristos 
şi fiecare în parte mădularele Lui” (I Corinteni 12:26-37). 

7. Vom acorda sprijinul nostru moral, spiritual şi material fraŃilor noştri care sînt  
gata să se jertfească pentru mai multă libertate de credinŃă şi de practică religioasă în România. 

 
Bucureşti, 1 iulie 1978 

 
Popescu Aurel      Iosif łon 
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ANEXA 
 C.A.M. 

 
 

Începuturile organizaŃiei Christian Aid For Romania (C.A.F.R. care a devenit Christian Aid 
Ministries – C.A.M) relatate de Silvia Tărniceriu în manuscrisul său Dumnezeu îmi cunoaşte 
cărările.  Silvia a participat pe lângă Genovieva Sfatcu, atât la înfiinŃarea Corului Copiilor 
“Sion” cât şi la începuturile activităŃii organizaŃiei C.A.F.R.  (Text reprodus cu permisiunea 
binevoitoare a autoarei.) 

 
“Dumnezeu, în îndurarea Lui cea mare, a ales o femeie dintre Amişi, o femeie simplă, fără 

prea multă educaŃie sau şcoli înalte, foarte modestă, soŃie de fermier probabil. El a ales-o ca să-Şi 
aducă la îndeplinire un plan al Său pentru săracii din România. Pe această femeie o chema Nora 
Wengerd şi era din statul Indiana. Am întâlnit-o şi eu mai târziu, când am vizitat-o împreună cu 
Genovieva în statul ei. Acum e plecată la Domnul ca să-şi primească răsplătirile de la Cel pe care 
L-a slujit cu credinŃă. 

Nora era o femeie foarte devotată culturii şi tradiŃiilor ei de Amish, dar şi-a păstrat inima 
deschisă şi pentru altfel de creştini care, deşi nu de aceeaşi culoare sau denominaŃiune, aveau 
aceeaşi dragoste pentru Mântuitorul ei drag. În felul acesta contribuia şi ea, cu cât putea la o 
misiune pe care o conducea un alt frate Amish-Menonit. Numele fratelui era David Bontrager. 
Acest frate a învăŃat să sufere şi să plângă cu cei ce plâng; şi, într-un fel sau altul, a dorit să-i 
poată ajuta: mai întâi spiritual, prin rugăciune, şi mai apoi, în măsura în care putea găsi o cale 
mai bună, îi ajuta şi material. 

Fratele David Bontrager scria în fiecare lună câte o scrisoare pe care o trimitea membrilor 
congregaŃiilor de Amish şi MenoniŃi. În această scrisoare numită: Prin cortina de fier cu dragoste 
(Through the iron curtain with love), fratele David Bontrager scria noutăŃi despre creştinii 
persecutaŃi din Ńările comuniste, mai ales din Uniunea Sovietică şi România. Într-o astfel de 
scrisoare a apărut şi numele prietenei mele Genovieva Sfatcu din Iaşi. 

Sora Nora Wengerd nu s-a mulŃumit numai să se roage pentru ea şi poporul creştin din 
România, dar s-a aşezat probabil la măsuŃa ei din bucătărie şi i-a scris Genovievei o scrisoare 
plină de cuvinte încurajatoare, îndemnând-o să-şi păstreze credinŃa şi nădejdea în Domnul nostru, 
care ne promite, prin Cuvântul Său din Isaia 41:10, următoarele: 

<Nu te teme căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te 
întăresc şi tot Eu îŃi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare>. 

 Genovieva a primit scrisoarea de la această soră scumpă şi, mai târziu, o fotografie în 
care arăta, spuneam noi, ca o asistentă medicală (pentru că avea pe cap o boneŃică albă, cum 
poartă asistentele medicale pe la noi, în spitale). Genevieva a întreŃinut această legătură, deşi 
Securitatea română cenzura tot ce venea din străinătate prin poştă.   

Anii au trecut unul după altul, cu bucuriile şi încercările lor. Securitatea română era tot mai 
aprigă împotriva celor ce reuşeau să-şi facă numele cunoscut peste hotare. În felul acesta, 
regretul lor era că nu se mai puteau atinge chiar atât de uşor de cei ce erau cunoscuŃi în vest. 
Regimul comunist de la Bucureşti voia să afişeze o anumită libertate religioasă în vest, care nu 
era nici pe departe asemenea celei aplicate în Ńară. łara era condusă de un singur partid: partidul 
comunist. Controlul partidului nu era numai asupra creştinilor nou testamentali, dar şi asupra 
întregului popor. 

Prin vizita multor creştini din vest, mai ales a celor care veneau cu Biblii şi literatură 
religioasă, veştile au ajuns şi la urechile demnitarilor americani care condiŃionau Ńările mai puŃin 
dezvoltate să respecte libertatea religioasă, dacă vor să mai beneficieze de statutul de Ńară 
favorizată în privinŃa ajutorului economic. 
Şi totuşi, numai Dumnezeu ştie câŃi creştini au murit în închisorile comuniste, necunoscuŃi de 

nimeni, în afară de El…  



 

 

567 

Şi pentru că nu se puteau atinge de cei ce-au devenit cunoscuŃi în vest, Securitatea română 
căuta să scape de ei expulzându-i din Ńară ori lăsându-i să plece legal. În felul acesta, se asigurau 
cumva că cei plecaŃi nu vor mai putea influenŃa şi pe alŃii cu curajul lor de a se opune persecuŃiei, 
luptând pentru libertate religioasă sau, fără să lupte, câştigând biruinŃa, răbdând ocara şi umilinŃa 
la care erau supuşi. 

Aşa a ajuns şi prietena mea, Genovieva Sfatcu, în Statele Unite. 
Domnul a făcut ca ea să-şi aducă aminte de sora Nora Wengard şi să-i scrie că a ajuns în 

America. 
Mare i-a fost bucuria sorei Nora când a auzit că Genovieva îi poate face chiar şi o vizită. 
Astfel Dumnezeu a făcut ca Genovieva să ajungă printre creştinii Ami şi şi MenoniŃi din 

America: mai întâi în Indiana, apoi în Ohio.  
Iată un verset care-mi aminteşte de ceea ce a vrut Dumnezeu să facă mai departe: 
<Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul; gânduri de pace şi nu de 

nenorocire; ca să vă dau un viitor şi o nădejde. 
Mă veŃi ruga şi vă voi asculta.>  (Ieremia 29: 11-12)  
 
Sunt sigură că Genovieva s-a rugat mult, cerând lui Dumnezeu călăuzire şi ajutor. Nici ea n-a 

avut pe nimeni în Ńara aceasta mare şi bogată. Nici o rudă sau prieteni mai apropiaŃi… Şi 
Domnul a ascultat-o pe ea şi pe noi care ne rugam pentru ea, din România. 

Nora avea un nepot în Millersburg, Ohio, pe nume Mahlon Gingerich. Fratele Mahlon făcea 
parte din aceeaşi grupare creştină – Amish. El locuieşte încă aici în Ohio şi este vecin cu părinŃii 
fratelui David Troyer şi la câteva mii de metri de unde locuiesc şi eu acum. 

După ce vorbise la câteva grupuri de Amişi, în Indiana, Nora a întrebat-o pe Genovieva dacă 
n-ar vrea să meargă şi la nepotul dumneaei în Ohio, să le vorbească şi celor din grupul lor, despre 
creştinii persecutaŃi din România. 
 Neavând altă destinaŃie şi fiind în căutarea unui loc unde să se stabilească, Genovieva a 
acceptat invitaŃia şi s-a dus în Ohio. Acolo, în grupul fratelui Mahlon Gingerich, era şi familia 
fratelui David Troyer. Când David a auzit-o pe Genovieva vorbind, inima lui tânără şi sensibilă a 
fost adânc mişcată, mai ales, pentru că de mic copil, îi plăcea să citească cărŃile scrise de fratele 
Richard Wurmbrand despre creştinii persecutaŃi. Şi iarăşi gândul îmi zboară la Cuvântul lui 
Dumnezeu care, pentru mine, este ADEVĂR şi REALITATE! 

Mărturisesc că de multe ori m-am simŃit şi eu ispitită să cred şi chiar să mă mândresc în firea 
mea, că EU fac ceva pentru Domnul şi ini Ńiativa este a MEA … 

Dar vai, cât de greşită am fost, şi cât de greşiŃi putem fi în gândirea noastră, crezând că eu sau 
noi putem fi, sau putem face ceva fără El… În Isaia 55: 8 Dumnezeu Însuşi ne spune: 

<Căci gândurle Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice 
Domnul. 

Ci cât sunt de sus cerurile faŃă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faŃă de căile voastre şi 
gândurile Mele faŃă de gândurile voastre.> 

Dumnezeu era în inima lui David Troyer de când era un băieŃel de Amish, la vărsta de opt 
anişori. Dumnezeu a pus în el această dorinŃă şi această pasiune pentru cei săraci şi asupriŃi. 

După mai multe întâlniri printre grupurile de Amişi şi alŃi creştini din zonă, David Troyer 
împreună cu Erma, soŃia lui, au invitat-o pe Genovieva să rămână la ei şi, cu ajutorul Domnului, 
să înceapă o misiune numai pentru România şi, prin această misiune, să-i ajute pe creştinii de-
acolo nu numai prin rugăciunile lor, dar şi în mod practic, din punct de vedere material. 
 Genovievei i-a surâs idea; şi unde s-ar fi putut ea simŃi mai în siguranŃă, dacă nu printre 
aceşti oameni simpli, foarte evlavioşi şi cu inimi mari? 

1 ianuarie 1981 a fost ziua marilor începuturi; ziua în care Dumnezeu a rânduit, cu mult timp 
înainte, să-şi aducă la îndeplinire gândul Său cu privire la ce va face prin acest bărbat-acum, 
Amish, şi prin această fată săracă venită din România.  

Genovieva nu avea nimic. Venise şi ea, ca şi mine, tot cu un geamantan gol, cu doar două sau 
trei schimburi de haine. David lucra încă la firma tatălui său de materiale de construcŃii şi de 
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scule. Putea foarte bine să se mulŃumească cu poziŃia de vicepreşedinte al firmei tatălui său şi să-
i moştenească afacerea, fiind şi fiul cel mai mare dintre cei opt copii. Şi, din nou: gândurile şi 
căile noastre sunt departe, cât este cerul faŃă de pământ, faŃă de gândurile şi planurile Lui 
Dumnezeu pentru viaŃa noastră. 

Cu calul înhămat la o trăsură neagră, David, Erma şi Genovieva, pornesc înspre Banca 
Comercială din Millersburg, Ohio să deschidă primul cont pentru organizaŃia: Christian Aid For 
România (Ajutor Creştin Pentru România). 
 Prima donaŃie de cinci sute de dolari venise deja de la un cuplu de creştini din Orville 
care o auzise pe Genovieva vorbind într-o seară. 

Mai târziu, din mai multe motive practice, David şi Erma şi-au schimbat grupul de părtăşie şi 
nu s-au mai dus cu Amişii, care nu aveau biserici, ci se adunau prin case, şi au devenit membri 
într-o biserică Menonită unde aveau mai multe libertăŃi. Puteau folosi curentul electric, telefonul 
şi maşina pentru transport, iar mai târziu, şi computerul. Toate acestea erau strict necesare 
pornirii unei misiuni de ajutor spiritual şi material pentru România.  

Cu toate că sunt foarte multe ramuri de MenoniŃi, ramura la care s-au afiliat David Troyer şi 
cu familia sa, Beachy-Amish, a rămas ca una dintre cele mai conservatoare în ce priveşte Ńinuta 
exterioară, mai ales a femeilor. 
 MenoniŃii sunt o grupare de creştini care şi-a luat numele de la un bărbat, pe nume 
Menno Simon, fost preot catolic, prin anii 1500. Fiind convertit la credinŃa adevărată în Domnul 
Isus şi experimentând naşterea din nou, prin citirea şi trăirea Cuvântului lui Dumnezeu, Biblia, 
Menno Simon a părăsit catolicismul şi a format această nouă grupare de creştini numită 
MenoniŃi. 
 Atât David cât şi Erma, care proveneau amândoi dintre Amişi de câteva generaŃii, au avut 
de plătit preŃul trecerii lor la această denominaŃiune. N-aş vrea să vorbesc de rău pe nimeni, dar 
ca şi la noi în România, când un creştin ortodox sau catolic părăseşte formalismul tradiŃional şi 
se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, schimbându-şi viaŃa după Cuvântul Său, Biblia, familia îl 
huleşte şi dispreŃuieşte, refuzând să mai aibă legături cu el. 
 În cazul lui David, au fost câteva discuŃii şi anumite stări neplăcute, dar nu după mult 
timp, părinŃii lui David au văzut calea bună, cinstită şi dreaptă pe care au luat-o copilul lor, şi nu 
numai că i-au dat binecuvântarea plecării, dar au devenit şi sponsori foarte serioşi şi credincioşi 
ai organizaŃiei, fiind nelipsiŃi de la activităŃile ei. 
 Noah Troyer, tatăl fratelui David, a devenit chiar sponsorul meu personal şi m-a sprijinit 
la venirea mea în Statele Unite, dovedind că are suficienŃi bani în bancă pentru a-mi asigura 
şederea până voi găsi eu singură mijloace de a mă întreŃine. El deŃinea o companie mare de 
materiale de construcŃii... 

 
Coletele Alimentare 

 
Într-una din seri, Genovieva mi-a spus că în seara aceea vom merge să vedem cum se fac 

pachetele alimentare. 
 - Dar unde se fac pachetele? am întrebat eu foarte curioasă. 
 - Aici, în Berlin, îmi răspunse ea, unde am închiriat o clădire mică. Vei vedea ce frumos 
este şi cum se fac aceste colete prin munca voluntară a multor fraŃi şi surori de Amişi şi MenoniŃi 
care vin să ne ajute. 
 Ce fel de emoŃii am trăit în seara aceea, este greu de descris. Aveam să văd cu ochii mei 
de unde pornesc aceste colete alimentare, pe care şi eu le-am primit timp de un an şi jumătate, 
după ieşirea mea şi-a Elenei din închisoare, când nu aveam serviciu şi ne ascundeam dintr-o casă 
în alta, de frica securităŃii.  
 Pe la ora 6:30 seara, au început să vină cu căruŃele acelea negre care arătau ca dricurile 
noastre, bărbaŃi îmbrăcaŃi în negru şi cu pălării pe cap, însoŃiŃi de nevestele şi copiii lor îmbrăcaŃi 
toŃi în culori închise şi cu capetele acoperite. Femeile, fetele şi fetiŃele aveau pe cap o boneŃică 
albă prinsă în bolduri cu două cordeluŃe în faŃă sau pe spate, iar când era frig afară, mai aveau 
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încă o bonetă mai mare, neagră, peste cea albă. 
 Când am văzut cum veneau, cu mic şi mare, bătrâni, tineri şi copii, să ajute voluntar la 
făcutul acestor pachete, mi s-a pus din nou un nod în gât şi m-aş fi ascuns undeva să plâng. N-
aveam cum să-mi imaginez aşa ceva, chiar dacă cineva mi-ar fi povestit cu lux de amănunte. 
 S-au aşezat cu toŃii în dreptul unei mese, lungă cât era clădirea de lungă, pe care erau 
aşezate în grămezi separate alimentele: ulei, zahăr, făină, paste făinoase şi celelalte articole care 
erau scoase din alte pachete mai mari aşezate pe partea opusă a mesei. Lângă masa lungă, mai 
jos, era o bandă cu rotile pe care se aşeza cutia goală care pornea de la un capăt la celălalt al sălii 
unde, pachetele pline, cu capacul pe ele şi legate bine cu o bandă solidă din plastic, erau duse 
direct în containerul care urma să fie transportat pe tirul parcat acolo, cu uşa din spate deschisă. 
(Vezi fotografia de la sfârşitul capitolului.)  

Era un fel de competiŃie în fiecare lună, cronometrând parcă timpul în care se pot face câteva 
sute de pachete pe seară, iar mai târziu câteva mii de pachete în două seri pe lună. 
 La sfârşit, fratele Ura (se citeşte – Iura) Miller, un frate foarte scump, care mi-a fost ca şi 
un tată, spunea câteva cuvinte de mulŃumire celor veniŃi şi chema copiii în faŃă. Ei primeau o 
răsplată deosebită, alergând după bomboanele învelite în hârtii viu colorate, care erau aruncate şi 
pe care unii le prindeau de sus, iar alŃii le adunau de pe jos.  

Cei mari se adunau pe două rânduri şi serveau câte o gustare din cele aduse tot de ei şi aşezate 
acolo pe masă. 
 De cele mai multe ori, mă rugau să le spun câte ceva nou din România. 
 Era tare frumos să-i vezi pe aceşti creştini veniŃi laolaltă aici în libertate, lucrând şi 
dăruind nu numai din buzunarele lor, dar şi din energia şi timpul lor. Cei ce locuiau mai aproape 
veneau cu căruŃele lor. MenoniŃii veneau cu maşinile, aducând şi pe vecini sau pe prietenii care 
voiau să vină. Unii veneau de la distanŃe mai mari, alŃii mai de aproape.  

La un moment dat, a trebuit să-i organizăm pe biserici sau districte, pentru că uneori veneau 
prea mulŃi şi nu aveam loc pentru toŃi. Mai târziu ne-am mutat într-o clădire mai mare şi, de 
fiecare dată, era câte ceva sau cineva deosebit la aceste întâlniri. 
 Într-o seară, m-am uitat printre cei veniŃi să ajute şi am zărit, lângă masa aceea lungă, o 
fetiŃă oarbă. Stătea lângă mama ei şi lua de pe masă câte un pachet de zahăr şi-l punea în cutie 
lângă făină. Mi-au dat lacrimile şi mi-am zis: Oh, de-ar şti scumpii mei români cu câtă jertfă se 
adună banii pentru aceste colete, şi cum şi câŃi sunt cei ce se jertfesc, pentru ca fraŃii lor din 
România să se bucure de mai multă pâine pe masă şi mai multă mâncare pentru copilaşii lor! 
 Şi, printre lacrimile care îmi curgeau pe obraji, I-am înălŃat o rugăciune Domnului meu 
drag: 
 Doamne Isuse, binecuvântează această fetiŃă care vrea să facă şi ea ceva frumos pentru 
săracii din România, şi binecuvântează şi pe părinŃii ei care n-au lăsat-o acasă, ci au adus-o aici, 
ca să guste şi ea din bucuria de a Te sluji pe Tine, slujind pe alŃii. Şi, Doamne, primeşte şi jertfa 
bătrânului acela din căruciorul cu rotile. Şi el a venit să dea ceva din ceea ce i-a mai rămas. 
Întăreşte-i trupul slăbănogit şi, dacă are dureri, calmează-i-le şi răsplăteşte-l cumva pentru 
această jerfă… 
 Şi, aşa m-aş fi rugat pentru toŃi cei care erau acolo, de ordinul zecilor şi uneori, chiar 
peste o sută de persoane. 
 Mi-aduc aminte când, după ce ne-am mutat în birourile din clădirea nouă şi am cumpărat 
şi depozitul mare de-alături, David m-a rugat să mă duc acolo şi să le spun câteva cuvinte de 
mulŃumire femeilor care au venit să cântărească făina albă, din sacii mari, în pungi mai mici 
pentru pachete. Pe-atunci fratele Ervin Miller era şef de depozit. Un frate Amish cu o inimă mare 
şi plină de dragoste pentru Domnul Isus care l-a mântuit şi a cărui naştere din nou era atât de 
vizibilă. M-am dus bucuroasă şi, când am intrat în depozit, nu ştiam ce să cred. ToŃi lucrătorii de-
acolo, erau albi din cap şi până în picioare. Femeile aveau părul, faŃa, genele şi sprâncenele albe 
de la praful făinei. Parcă erau veniŃi toŃi de la Polul Nord înzăpeziŃi sau chiar coborâŃi din cer, 
îmbrăcaŃi ca îngerii, în alb. Au încercat să se scuture, dar nu s-a dus totul. Urmau să plece fiecare 
la casele lor. 
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 Le-am mulŃumit, printre lacrimi, spunându-le că jertfa lor va fi foarte apreciată de multe 
femei şi mame din România care, pentru o jumătate de \ilogram de făină, trebuie să stea la cozi 
interminabile în faŃa magazinelor alimentare. 
 - De multe ori, le-am spus eu, ajungeai la uşa magazinului şi făina sau ouăle se terminau, 
şi trebuia să alergi la o altă coadă şi din nou să aştepŃi şi să nădăjduieşti că de această dată vei 
ajunge să cumperi ceva. 
 Li s-au umezit şi lor ochii pentru că aveau inimi sensibile şi erau pline de dragoste şi 
compasiune pentru cei săraci. Şi aşa cum erau, prăfuite de făina albă cu care au lucrat, arătau ca 
nişte îngeri. 
 Alte ori, i-am găsit aici, în depozit, pe cei ce au nimerit la cântărit piperul sau boiaua de 
ardei. Aceştia erau cu nasul roşu şi cu ochii în lacrimi, de atâta strănutat. Şi, din nou, toŃi o 
făceau cu bucurie pentru fraŃii lor care treceau prin încercări. 
 Mă întreb şi acum: Oare au apreciat şi apreciază îndeajuns fraŃii şi surorile mele din 
România aceste pachete alimentare? Numai cerul le va descoperi câtă muncă s-a depus în partea 
aceasta de lume, pentru ca necazul lor să fie mai alinat şi copiii să nu mai sufere de foame. 
 M-am dus acasă, în seara aceea, cu ochii roşii de plâns. Nici nu ştiam cum să mă mai 
exprim în rugăciune. Şi, în loc să mă culc, m-am apucat de scris acasă…  
Dar câte poŃi scrie într-o scrisoare? Oricum, voiam ca şi cei dragi ai mei să simtă câte puŃin din 
părtăşiile pe care le aveam eu cu sfinŃii din familia mare a Celui ce ne-a răscumpărat şi ne-a 
înfrăŃit prin sângele Lui. 
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ANEXA  
Raport aspecte culte neoprotestante 

 
 
DEPARTAMENTUL CULTELOR 
CABINETUL PREŞEDINTELUI 
Nr. 136/C 
24.IV.1980 
 

RAPORT457 
 
Referitor: unele acŃiuni anarhice în activitatea  
      cultelor neoprotestante 
 
 Conform „Legii pentru regimul general al cultelor religioase” (1948), cultele neoprotestante – baptist, 
penticostal, adventist de ziua şaptea şi creştin după evanghelie – sînt recunoscute în mod legal în Ńara noastră.  
Desfăşurînd o intensă campanie pentru atragerea de noi credincioşi (mai ales din rîndul ortodocşilor), cultele 
neoprotestante şi-au sporit simŃitor numărul adepŃilor, ajungînd în 1978 la aproximativ 300.000, faŃă de 70.000 în 
1948.  Ca urmare, a crescut şi numărul cererilor pentru autorizarea de noi case de rugăciune şi achiziŃionarea în acest 
scop de noi imobile.  În prezent există peste 450 de asemenea cereri. 
 Prevalîndu-se de o prevedere înscrisă în statutele cultelor neoprotestante – aprobate de Prezidiul Marii 
Adunări NaŃionale din 1950 – potrivit căreia un număr de cel puŃin 20 credincioşi pot constitui o biserică, iar 
grupurile mai mici de 20 persoane pot înfiinŃa o filială, mulŃi pastori şi credincioşi neoprotestanŃi adresează memorii 
Departamentului Cultelor, precum şi la conducerea de partid şi de stat, revendicînd satisfacerea cererilor pe care le 
consideră legale şi justificate. 
 Elemente anarhice desfăşoară o intensă activitate de recrutare de noi aderenŃi – în special din rîndul 
tineretului, mai ales elevi şi studenŃi – deschid case de rugăciune fără autorizaŃie (în prezent funcŃionează peste 170 
de asemenea case – anexa 1), Ńin predici în care îndeamnă la nesupunere faŃă de conducerea cultului şi la încălcarea 
legilor Ńării. 
 Sînt numeroase cazuri cînd, fără aprobări legale, s-au construit clădiri destinate caselor de rugăciune, s-au 
extins cele în care funcŃionează asemenea case, s-au făcut modificări în structura imobilelor.  În cursul anului 1979 
s-au înregistrat 42 asemenea cazuri (anexa 2). 
 MenŃionăm că deschiderea caselor de rugăciune ilegale şi nerespectarea legislaŃiei în construcŃii nu au fost 
sancŃionate decît în foarte puŃine cazuri, ceea ce a încurajat activitatea anarhică şi continuarea încălcării legii. 
 Paralel cu astfel de acŃiuni, elementele anarhice se adresează cu scrisori şi memorii către diferite organizaŃii 
internaŃionale sau personalităŃi religioase de peste hotare, publicaŃii şi posturi de radio străine, ostile Ńării noastre, 
prin care denigrează politica statului român, transmit informaŃii tendenŃioase pretinzînd că nu s-ar bucura de libertăŃi 
religioase.  InfluenŃa negativă a elementelor anarhice din cultele neoprotestante tinde să se extindă şi în cadrul altor 
culte. 
 Departamentul Cultelor a acŃionat, folosind diferite căi şi mijloace, pentru a contracara astfel de manifestări 
şi a restabili ordinea şi disciplina în cadrul celor patru neoprotestante.  S-au purtat convorbiri cu conducerile centrale 
ale cultelor, determinîndu-le să ia măsuri pentru reintrarea în legalitate.  În cadrul forurilor centrale au fost 
organizate discuŃii şi s-au adoptat hotărîri prin care s-a cerut pastorilor şi credincioşilor să respecte prevederile 
doctrinei religioase şi ale statutului cultului respectiv, să fie combătute actele de indisciplină şi să se asigure 
respectarea legilor.  S-au luat măsuri de excludere din cult a principalilor iniŃiatori ai activităŃii anarhice. 
 Cu toate acestea, fenomenele negative semnalate persistă. 
 Între cauzele care determină menŃinerea unei asemenea stări de lucru se înscrie şi activitatea fostului pastor 
baptist Iosif łon. 
 Element anarhic, ostil orînduirii noastre, instigator al pastorilor şi credincioşilor împotriva ordinii şi 
disciplinei în cult, promotor al încălcărilor normelor legale şi al sfidării autorităŃii statului, Iosif łon a creat în cultul 
baptist o mentalitate refractară colaborării cu statul.  Este un permanent exemplu negativ, nu numai pentru membrii 
cultului baptist dar şi pentru alte culte.  Cu rafinament, perversitate şi insistenŃă, Iosif łon a îmbinat amestecul brutal 
în viaŃa unor biserici cu fundamentarea teoretică a concepŃiilor sale antistatale şi cu fastul exagerat al unor 
manifestări religioase: turnee de evanghelizare în biserici din diferite oraşe, unde sosea însoŃit de convoaie de 
maşini.  A mobilizat un mare număr de tineri, în special intelectuali, mulŃi proveniŃi şi de la alte culte.  Împotriva sa 
nu s-a luat nici o măsură în afară de retragerea de către Departamentul Cultelor a recunoaşterii în funcŃia de pastor, 
determinîndu-se conducerea cultului să-i retragă autorizaŃia de pastor.  Cu toate acestea, de peste doi ani el 
funcŃionează nestingherit la biserica baptistă nr. 2 din Oradea, comiŃînd grave încălcări ale normelor în construcŃii 
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fără a i se aplica, consecvent, prevederile legale.  FaŃă de această situaŃie, unii sînt nedumeriŃi şi consternaŃi, alŃii se 
simt încurajaŃi şi imită pe Iosif łon. 
 Cu toate că, formal, Iosif łon lasă impresia că s-a „liniştit”, în fapt el este mentorul tuturor manifestărilor 
anarhice în rîndul cultelor. 
 Apreciem că atîta vreme cît nu se vor lua măsuri hotărîte împotriva celor ce încalcă prevederile legale, 
inclusiv a lui Iosif łon şi a adepŃilor lui, va fi dificil – dacă nu imposibil – să se reinstaureze legalitatea în activitatea 
cultelor neoprotestante. 
 Conducerile cultelor neoprotestante sînt preocupate de situaŃia creată avînd în vedere şi faptul că în a doua 
jumătate a anului 1980, expirîndu-le mandatul, vor avea loc congrese la care urmează să fie realese noile foruri de 
conducere. 
 În legătură cu aceasta există pericolul ca actualele conduceri să fie înlocuite cu elemente anarhice, ostile 
bunelor raporturi cu statul. 
 În afara acŃiunilor arătate mai sus, precizăm că o serie de elemente (unele cu antecedente penale) au 
constituit o grupare ilegală autointitulată „universalişti”, condusă de cetăŃeanul Popa Virgil, fără ocupaŃie, 
desfăşurînd o activitate anarhică în afara reglementărilor legii.  Aceştia utilizează diferite imobile drept „case de 
rugăciune” şi atrag în activitatea lor persoane fără educaŃie şi pregătire (anexa 3).  Împotriva lor de asemenea nu s-a 
luat nici o măsură. 
 Propunem: 

1. Departamentul să continue discuŃiile sistematice cu conducerile cultelor neoprotestante, 
să folosească şedinŃele forurilor statutare ale acestora şi conferinŃele de orientare cu pastorii pentru a determina 
curmarea manifestărilor anarhice. 

2. Împreună cu organele locale, Departamentul Cultelor să analizeze starea disciplinară din 
rîndul cultelor aflate în judeŃele respective şi să elaboreze măsuri comune pentru întărirea legalităŃii în activitatea 
acestora. 

3. Organele de specialitate să urmărească aplicarea consecventă şi fermă a prevederilor  
legale împotriva oricăror încălcări ale legii sub pretextul libertăŃilor religioase. 
 
  Preşedinte al Departamentului Cultelor, 
   Ion Roşianu 
 
 
FaŃă de acest raport se efectuează o analiză a celor semnalate şi se întocmeşte un contra-

raport în cadrul Ministerului de Interne, dup ă cum urmează: 

 
 
M.I. 
Dir. S.S. 
Dir. I 
Nr. 001636/26 
17.05.80 

RAPORT458 
priveşte unele aspecte care aduc prejudicii politicii 
de culte din Ńara noastră 

  
Organizarea şi activitatea cultelor din Republica Socialistă România sînt reglementate de Legea pentru regimul general 

al cultelor religioase, publicată în Buletinul oficial Nr. 178, Partea I din 4 august 1948.  Potrivit acesteia, cultele şi-au întocmit 
statute proprii şi adoptate la specificul fiecăruia astfel că un număr de 13 culte au fost recunoscute ca persoană juridică şi 
activează legal. 
 Departamentul Cultelor în virtutea legii menŃionate precum şi a altor acte normative ulterioare privind organizarea şi 
atribuŃiile proprii supraveghează, îndrumă şi controlează modul în care cele 13 culte recunoscute respectă legile şi îşi desfăşoară 
activitatea. 
 Recente, prin prisma acestor acte normative, Departamentul Cultelor, analizînd situaŃia cultelor neoprotestante (baptist, 
penticostal, adventist de ziua şaptea şi creştin după evanghelie) constată că în decursul celor 32 de ani de activitate legală în statul 
nostru, acestea şi-au sporit membrii de la circa 70.000 în anul 1948 la circa 300.000 în anul 1980. 
 Între cauzele care au determinat o atare situaŃie Departamentul Cultelor reŃine următoarele: 

a) Elemente anarhice desfăşoară o intensă activitate de recrutare de noi adepŃi, deschid case de rugăciuni fără autorizaŃie, 
(în prezent funcŃionează peste 170 de asemenea case iar la Departamentul Cultelor se găsesc depuse peste 450 de astfel 
de cereri), Ńin predici prin case îndeamnă la nesupunere faŃă de conducerea cultelor respective şi la încălcarea legilor. 
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b) Fostul pastor baptist łON IOSIF din Oradea, element anarhic, ostil orînduirii noastre, instigator împotriva ordinii şi 
disciplinei în cult, promotor al încălcării normelor legale şi care a creat în cultul baptist o mentalitate refractară 
colaborării cu statul este considerat ca fiind principalul element care determină menŃinerea unor asemenea stări de 
lucruri.  Împotriva acestuia nu s-a luat nici o măsură, decît că Departamentul Cultelor i-a retras recunoaşterea. 

c) Popa Virgil, din Bucureşti, fără ocupaŃie desfăşoară o activitate anarhică şi în afara reglementărilor, împreună cu alte 
elemente a constituit o grupare autointitulată „universalişti”, însă împotriva lor nu s-a luat nici o măsură. 

Referitor la cele prezentate mai sus raportăm următoarele: 
a) În statutele de organizare şi funcŃionare ale cultelor neoprotestante, există o prevedere potrivit căreia un grup mai mare 

de 20 persoane se poate constitui în biserică (comunitate) devenind persoană juridică, iar sub 20 de persoane în filială a 
celei mai apropiate biserici.  Deşi există  această prevedere legală Departamentul Cultelor nu a acŃionat în consecinŃă şi 
aşa se explică faptul că în prezent există la această instituŃie peste 450 de astfel de cereri şi funcŃionează peste 120 de 
biserici fără autorizaŃie legală.  Sesizîndu-se de această stare de lucruri, anumite persoane şi cercuri reacŃionare din 
străinătate desfăşoară o largă propagandă defavorabilă politicii partidului şi statului nostru.  Unii credincioşi fanatici şi 
aflîndu-se sub imperiul influenŃei acŃiunilor nocive din străinătate s-au adresat cu scrisori şi cu memorii la diferite 
foruri internaŃionale, la postul de radio „Europa Liberă” invocînd motivul că sînt persecutaŃi pe motive religioase.  AlŃi, 
şi nu puŃini, au recurs la acŃiuni cu caracter protestatar, începînd să vicieze climatul politic, împotriva  unora luîndu-se 
măsurile legale, atît pecuniare cît şi penale.  De asemenea, invocînd astfel de motive mai mulŃi credincioşi au solicitat 
să li se aprobe plecarea definitivă din Ńară, acŃiune înconjurată de propaganda şi elemente reacŃionare din străinătate. 

În februarie 1977, la Congresul Cultului Baptist, mai mulŃi delegaŃi au ridicat astfel de probleme, inclusiv în faŃa 
reprezentanŃilor Departamentului Cultelor, care au promis că, împreună cu noua conducere a cultului, le vor soluŃiona.  Cu 
toate acestea foarte multe probleme nu s-au soluŃionat fapt ce a generat o serie de nemulŃumiri pînă cînd, în toamna anului 
1979, însăşi conducerea centrală a cultului baptist a înaintat memorii la Departamentul Cutelor „somîndu-l” că dacă nu vor 
fi rezolvate problemele ce frămîntă cultul, se va adresa conducerii superioare de stat.  În mod asemănător a procedat, cu un 
memoriu, şi preşedintele cultului penticostal deoarece nu obŃinuse aprobare de construcŃie a unei case de rugăciuni în 
schimbul unei ce se demolează în perimetrul „Podului Grand”. 
Raportăm că sunt numeroase cazurile în care este comentată foarte negativ politica de culte desfăşurată de Departamentul 
Cultelor în această problemă.  Ea este comentată defavorabil şi în rîndul cultelor ortodox, catolic, musulman şi este adesea 
speculată în propaganda duşmănoasă din străinătate. 
Pornind de la astfel de nemulŃumiri, elemente fanatice s-au asociat la acŃiuni ostile aşa cum a procedat NICOLESCU 
PAVEL prin constituirea aşa-zisului „Comitet pentru apărarea religiei şi a conştiinŃei” şi faŃă de care Departamentul Cultelor 
nu a luat măsurile corespunzătoare, la timpul respectiv. 
Preotul ortodox Maftei Costică a devenit protestatar ca urmare a modului în care Departamentul Cultelor nu i-a soluŃionat 
problema, în cele din urmă plecînd definitiv în S.U.A. în anul 1978, împreună cu familia. 
Toate aceste aspecte, precum şi faptul că şefi de culte ori reprezentanŃii lor nu găsesc audienŃa necesară la Departamentul 
Cultelor, uneori nici chiar pentru probleme minore, constituie obiectul unor comentarii negative la adresa politicii de culte 
din Ńara noastră.  La acestea se adaugă disputele publice ale conducerii Departamentului Cultelor cu anumiŃi ierarhi, inclusiv 
cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 
b) Concluzia Departamentului Cultelor potrivit căreia „starea anarhică” din rîndul cultelor neoprotestante şi „continua 

încălcare a legii” se datoreşte faptului că nu au fost aplicate măsuri în cazurile funcŃionării ilegale a caselor de 
rugăciuni este numai parŃial obiectivă.  Datele aflate în posesia noastră atestă faptul că organele locale ale puterii de stat 
au aplicat numeroase amenzi contravenŃionale, au sistat unele construcŃii or iau închis case de rugăciuni care au 
funcŃionat ilegal.  Întrucît această situaŃie a generat o serie de nemulŃumiri, manifestări de ordin ostil la adresa 
libertăŃilor religioase şi a prevederilor constituŃionale din partea celor în cauză, unii trecînd la acte de protest şi 
dezordine publică.  Unii neoprotestanŃi, şi mai ales din rîndul penticostalilor, au recurs în ultimul an la sprijinul unor 
organizaŃii religioase din străinătate pentru a obŃine aprobarea emigrării din Ńară, invocînd motive de „persecuŃie 
religioasă”.  Deşi în anul 1979 această acŃiune a cunoscut o recrudescenŃă deosebită, Departamentul Cultelor nu a iniŃiat 
toate măsurile impuse şi posibile de realizat, inclusiv cu reprezentanŃii săi teritoriali.  În consecinŃă şi pentru a se evita 
menŃinerea ori crearea unei stări de spirit nedorită organele locale tolerează desfăşurarea unor activităŃi religioase în 
case de rugăciuni neautorizate. 

c) Cît priveşte caracterizarea făcută fostului pastor baptist łON IOSIF din Oradea, aceasta este, de asemenea, subiectivă 
şi exagerată. 

Corespunde realităŃii faptul că în perioada anilor 1974-1977 IOSIF łON a iniŃiat şi desfăşurat acŃiuni de incitare a 
credincioşilor baptişti la nesupunere faŃă de „îngrădirile impuse de Departamentul Cultelor, a scris în Ńară şi în străinătate 
făcîndu-se eroul multora dintre nemulŃumiŃi, din cadrul cultului.  El însuşi pozînd în „persecutat”, a făcut obiectul unor 
comentarii negative şi tendenŃioase în presa din Occident şi la postul de radio „Europa Liberă”, la nivelul conducerii unor 
organizaŃii religioase reacŃionare ori personalităŃi ale vieŃii publice din Anglia, S.U.A., ElveŃia, şi altele.  Pentru toate 
acestea, împotriva lui łON IOSIF s-a desfăşurat o urmărire penală timp de doi ani (octombrie 1974-septembrie 1976) fiind 
supus unui îndelungat proces de influenŃare pozitivă.  Principalii săi colaboratori au fost cercetaŃi şi avertizaŃi, fiind 
determinaŃi să renunŃe la acŃiuni de felul celor raportate.  Paralel, organele noastre au organizat un complex de măsuri 
specifice care au dus la izolarea sa în mediul baptist, la diminuarea substanŃială a orientării sale nepozitive din trecut şi la 
adoptarea unei poziŃii realiste şi în concordanŃă cu politica statului nostru.  Dintr-un adversar feroce, łON IOSIF a fost 
transformat într-un element pozitiv care, în prezent, susŃine interesele statului român nu numai în Ńară ci şi în străinătate.  Ca 
urmare schimbarea sa de atitudine a dus şi la crearea unei stări de derută între baptişti.  Deşi conducerea Departamentului 
Cultelor a fost solicitată de organele noastre să contribuie la acŃiunea de influenŃare a lui łON IOSIF, a stat rezervată 
considerînd suficientă măsura retragerii recunoaşterii de pastor.  Raportăm însă că şi această măsură nu a fost dusă pînă la 
capăt, în sensul că el se află şi acum în posesia legitimaŃiei de pastor, care nu i-a fost retrasă 
d) Cu privire la gruparea religioasă ilegală „univesaliştii” condusă de POPA VIRGIL  
raportăm că activitatea acesteia a făcut obiectivul mai multor măsuri, membrii unor adunări ilegale au fost sancŃionaŃi 
pecuniar, unele case de rugăciuni au fost închise şi membrii grupurilor determinaŃi, de organele locale, să se încadreze în 
cultul legal penticostal.  Sub influenŃa organelor noastre, POPA VIRGIL acŃionează pentru diminuarea activităŃii grupărilor 
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„universaliste”, pentru izolarea unor fanatici zeloşi şi determinarea acestora să intre în legalitate, să renunŃe la ideea 
emigrării şi la alte acŃiuni neavenite statului nostru.  Se constată că nici această problemă nu se află în atenŃia 
Departamentului Cultelor care, împreună cu conducerea locală a organelor locale şi a cultului, să găsească căile şi 
modalităŃile de soluŃionare. 

* 
*    * 

 Datele de care dispunem arată că mai există şi alte cauze care determină apariŃia sau menŃinerea unor stări anarhice în 
activitatea tuturor cultelor legale din Ńara noastră.  Apreciem că principalele cauze ar fi următoarele: 
1.) Concentrarea excesivă a tuturor problemelor şi problematicii politicii de culte la nivelul preşedintelui Departamentului 

Cultelor. 
2.) Deteriorarea relaŃiilor şi conlucrării dintre Departamentul Cultelor şi conducerea cultelor ca urmare a unui stil de lucru 

greoi; intervenŃia directă a preşedintelui cultelor în probleme minore, lipsite de importanŃă şi neangajarea în cele 
deosebite. 

3.) Conducerea Departamentului Cultelor evită să ia decizii clare şi să dea soluŃii, de la caz la caz, în conformitate cu 
actele normative în vigoare şi se încearcă soluŃionarea unor probleme – pendinte de Departamentul Cultelor – prin 
reprezentanŃii şi conducerile centrale ale cultelor din Republica Socialistă România. 

4.) Probleme cum sînt cele determinate de fosta biserică greco-catolică, de existenŃa unor importante grupări şi secte 
religioase ilegale, de accentuarea tendinŃelor de maghiarizare a cultului catolic în Transilvania şi Moldova nu sînt 
considerate la Departamentul Cultelor ca fiind de competenŃa sa şi, în consecinŃă, să aibă anumite preocupări privind 
cunoaşterea şi anihilarea unora dintre activităŃile acestora prin măsuri specifice şi în conlucrare cu anumiŃi factori 
locali. 

5.) Departamentul Cultelor nu intervine cu soluŃii şi în mod corespunzător pe planul activităŃii externe a cultelor, se 
tărăgănează soluŃionarea unor probleme stringente şi se acŃionează în direcŃia restrîngerii acestora prin diminuarea lor, 
prin reducerea numărului de acŃiuni externe şi, mai ales, nu se intervine la pregătirea acestora în contextul politicii 
statului nostru, inclusiv în domeniul vieŃii religioase. 

6.) Departamentul Cultelor evită să primească şi să poarte discuŃii cu personalităŃi religioase din străinătate care vizitează 
Ńara, diminuîndu-se astfel efortul influenŃării lor pozitive realizată asupra lor pe alte căi. 

7.) Intervenind în multe probleme de ordin administrativ şi lipsite de semnificaŃie politică, refuzînd dialogul deschis cu 
ierarhia cultelor, reprezentanŃii acestora fac dese ori aprecieri defavorabile la adresa politicii de culte din Ńara noastră. 

8.) Cu toate că Decretul de organizare şi funcŃionare a Departamentului Cultelor, din anul 1973, prevede şi constituirea 
unui „Consiliu Consultativ al Cultelor” format din reprezentanŃi ai instituŃiei menŃionate şi din şefi ai cultelor din 
Republica Socialistă România acest organism nu a fost constituit, şi, în consecinŃă, nu funcŃionează, deşi prin 
intermediul său se puteau soluŃiona multe probleme pe planul politicii de culte şi, mai ales, puteau fi iniŃiate acŃiuni 
vizînd anihilarea şi contracararea anumitor fapte antisociale şi recrudescenŃa religioasă. 

9.) Reducerea sistematică a tirajului publicaŃiilor cultelor ori întîrzierea nejustificată a avizării pentru tipărire şi însăşi 
tipărirea peste termenele fixate, sînt alte motive care determină reacŃii negative în rîndul cultelor, unii deservenŃi recurg 
la mutiplicarea nelegală a literaturii religioase. 

La aspectele raportate se mai adaugă atmosfera şi starea de spirit nefavorabile existente în Departamentul Cultelor, ceea ce 
nu concură la realizarea în bune condiŃiuni a legăturilor dintre instituŃie şi conducerile cultelor. 

Toate acestea comentate negativ la adresa politicii de culte în rîndul deservenŃilor cultelor şi, uneori, chiar între aceştia şi 
anumiŃi cetăŃeni străini aduc deservicii statului. 
 
    Şeful  Serviciului 
    indescifrabil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

575 

 
ANEXA 

Informatori şi note 
 

Popa N. Petre,  agent de securitate cu numele conspirativ „PEPO”, fost secretar 

general al cultului prin cooptare între anii 1960-1962, fost redactor şef la 

revista cultului, Îndrumătorul Creştin Baptist.   A fost unul din cei mai caustici 

informatori baptişti. 
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459 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
459 ACNSAS, I 123346/1, f. 47. 
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460 
 

                                                 
460 ACNSAS, R 691/1, f. 29. 
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Nota a fost primită de Cpt.  
Banciu Ioan de la agentul  
“Pepo”, în ziua de 25 ianuarie 1961, ora 10, casa “Doina” 
Strict secret 
Ex.nr.1 
343/7 febr.1961 
Reg. Ploieşti 
 
Nota informativa 
 
CRUCERU RADU, pastorul de la ploieşti, ca să pară mai interesant caută să aplice şi el 
metodele pastorului ALEXANDRU POPOVICI din Bucureşti cu întrebările “Cine ştie cîştigă!”  
În legătură cu aceasta, m-a întrebat şi eu i-am spus ca să se Ńină de specificul cunoscut cult, totuşi 
plecat la ploieşti a considerat că e mai nimerit să facă cum crede el. 
 Se pare că în momentul de faŃă e cam luat în primire pentru asemenea metode, că ar vrea 
să-mi spună cazul sesizat însă nu îndrăzneşte, fiindcă îşi aduce aminte de ce i-am spus.  Şi în 
ultimul timp devenise foarte încrezut.- 
“Pepo” 
NOTA BIROULUI: 
 Atitudinea  fanatică a pastorului CRUCERU RADU ne-a fost semnalată şi de agentul 
“Fagure”.  El va fi semnalat la Regiunea M.A.I. Ploieşti. 
 Cpt. Baciu Ioan461 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunaciu Ioan, cu numele conspirative „IVAN”462 şi apoi „BACIU” 463, 

păstor al Bisericii Creştine Baptiste din cartierul Ferentari, Bucureşti, 

profesor şi director la Seminarul Teologic Baptist Bucureşti. 

 

 

 

 

                                                 
461 ACNSAS, I 133567, f. 1. 
462 ACNSAS, R 176 621. 
463 ACNSAS, R 80094. 
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464 

 

                                                 
464 ACNSAS, R 80094, f. 12-15 
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Bălgrădeanu Constantin, cu numele conspirativ „STÎNGU IULIU”, fost 

secretar general al cultului, dădea notele informative pline de patimă.  Acest 

lucru a fost remarcat şi de ofiŃerii de securitate. 
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łunea Ioachim, cu numele conspirative „FAGURE” şi 

„PASTORUL”, fost secretar general al cultului, consilier cu 

relaŃiile externe şi redactor şef  a revista cultului Îndrumătorul 

Creştin Baptist, dădea note foarte precise, distante , dar eficace, de 

interes operativ din cadrul cultului, folosit atât în Ńară cât şi în 

străinătate.  Prin el Securitatea şi Departamentul Cultelor  

implementau directivele, orientările şi îndrumările, de asemenea 

era personaj cheie în eliminarea activităŃilor problematice din 

cadrul cultului. 
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Bolea Ionel,  cu numele conspirativ „IONESCU VINTILĂ”  

Remuşcarea lui Iuda 
de Ionel Bolea 

Treizeci de arginŃi! „Îi voi avea acuma 
Să ştiu că va crăpa şi soarele şi luna, 
Treizeci de arginŃi! Oh, bani frumoşi, 
Mă vor slăvi popoarele şi neamuri şi strămoşi, 
– Îmi voi zidi castele, îmi voi crea palate, 
Nu vreau să fiu apostol, nu vreau din ceruri parte, 
– Îmi voi croi prin lume o cale de beŃie 
De pofte, – dar pe Isus îl vând, ce-o fi să fie” –  
 
Treizeci de arginŃi! – atât Iuda primise – 

Pentru Hristos, ce-n lume să mântuie venise. 
 
Treizeci de arginŃi! Un Fiu de Dumnezeu!? 
Ah, Iudo, blestemul, se’ncuibă’n trupul tău 
Acesta-Ńi este rolul?  Aceasta Ńi-e menirea? 
– Dar El fusese vrednic întreagă omenirea, 
Întreg pământul mare şi ape şi cu flori 
Şi îngerii din ceruri şi îngerii din nori, 
Noi nu-I cunoaştem preŃul şi cu-l vom şti în veci, 
Vândutu-L’ai tu, Iudo, pentru bani treizeci. 
 
Dar vântul bate aprig, prin iarbă şi prin floare 
Şi, sufletul lui Iuda se zbate’n remuşcare. 
 
Şi’ndreaptă aidoma paşii, prin câmp misterios... 
Dar Florile s’ascund, şi-i strigă „ticălos!” 
Izvoarele în murmur şi apele în şoaptă 
Îi strigă: „Vânzătorul, viaŃa ta e moartă!” 
Cu ochii mari şi Ńintă’n orbită’ncremeniŃi, 
Îşi vede a lui umbră cum numără arginŃi. 
Fiorul grozăviei ca fulgeru-i străbate 
Prin inimă, prin creier, şi fuge mai departe 
Pe drumuri rătăcite, prin stânci întunecoase 
Şi plânge’n întuneric şi-şi blastămă a lui oase... 
„PrimiŃi-vă arginŃii ’napoi voi oameni mari 
De ce s’aduc eu jertfă „un Miel” pe-al Său altar? 
De ce să fiu tâlharul ce bate primul cui  
În inima şi’n trupul Nazarineanului? 
Vă dau mai mult! PrimiŃi-i!... şi, daŃi-mi ce v-am dat! 
– O, Doamne fă-mi Tu voia, în veci fii lăudat.” 
 
Iuda cerea pe Isus, dela dregători 
Dar El cu crucea’n spate spre moarte-i călător... 
 
În hohote de plânset şi’n zbucium tremurânde 
Le-aruncă jos arginŃii şi fuge şi s’ascunde 
Ar vrea să se despice, pământul să-l înghită 
Iar vulturii să-i scoată, lumina din orbite 
Şi fuge, rătăceşte, cu talpa sângerând 
Iar haina de pe dânsul îi cade rând pe rând 
Îşi prinde brâul grabnic cu mâinile-i de fier, 
Şi după-un timp pluteşte între pământ şi cer! 
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TruŃa Ionel, cu numele conspirativ „TRAIAN IONESCU”, pastor la 

Biserica Creştină Baptistă „SperanŃa”, Arad, dădea cele mai diplomatice 

note informative, distant, analitic, fără implicare sentimentală. 

 

 

 

 

465 

                                                 
465 ACNSAS, I 3754/1, f. 53 
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Cure Simion, unul din pastorii cei mai îndrăgiŃi din România, a 

purtat numele conspirative „B.L.C.”  şi „LICĂ MARIN”.   

Caracterizarea următoare făcută de organele de Securitate este 

potrivită cu adevărul.  A fost încolŃit mereu de Securitate prin 

nenumăratele informări date de fraŃii săi de credinŃă.  Mereu când 

încerca să se detaşeze era din nou constrâns să colaboreze.  A fost 

arestat şi condamnat la 7 ani închisoare corecŃională. 
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466 ACNSAS, R 166723, f. 7,8. 
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467 ACNSAS, P 586/1, F. 28,29; P 586/2, f. 27 
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Găvăgină Ieremia, cu numele conspirativ „PETRESCU”, fost pastor 

baptist şi preşedintele ComunităŃii Baptiste Timişoara.  Avea adeseori în 

notele sale un limbaj de cartier: „Olah, pretinsul evanghelist”468, „gaşcă de 

tineri”, „gaşcă de la biserica din str. Herăstrău”469, „credincioşi de teapa 

lui”. 470 

 

 

 

471 

                                                 
468 ACNSAS, i 98421/1, f. 33. 
469 ACNSAS, i 98421/1, f. 77. 
470 ACNSAS, i 98421/1, f. 83. 
471 ACNSAS, I 98421/1, f. 24 
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Tanc Aurel, cu numele conspirativ „CRIŞAN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

605 

 



 

 

606 

 



 

 

607 

472 

 

 

                                                 
472 ACNSAS, I 98421/2, f. 168-170. 
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Popăcean Doinel Octavian Beniamin, cu numele conspirativ 
“OCTAVIAN” a fost recrutat ca informator de c ătre Securitate pe data 
de 6 august 1981. În publicaŃia Ora de Sibiu din data de 19 august 2009 a 
apărut urm ătoarea ştire: 

“Consiliul NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii a cerut CurŃii 
de Apel Bucureşti să constate că pastorul sibian Doinel Octavian 
Beniamin Poplăcean, a colaborat cu Securitatea.  

AcŃiunea CNSAS a fost introdusă în instanŃă în aprilie, după ce, anterior, Cultul Creştin Baptist 
din România – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România a solicitat verificarea lui 
Poplăcean în baza Legii 187/1999. Procesul a început, în iunie, la Curtea de Apel Bucureşti şi va 

                                                 
473 ACNSAS, I 98421/2, f. 196-197. 

 



 

 

611 

continua pe 22 septembrie. Din acŃiunea depusă de CNSAS rezultă că Poplăcean a fost recrutat 
în calitate de colaborator pe 6 august 1981, “pentru supravegherea informativă în cadrul cultului 
baptist din Sibiu”. La acea dată a semnat angajamentul olograf, preluând numele conspirativ de 
colaborator “Octavian”. În procesul recrutării, Poplăcean a furnizat informaŃii despre “cetăŃenii 
străini care vizitează cultul baptist din Sibiu, precum şi cu privire la pastorul baptist Teutsch 
Friederich, care în 1980 a rămas ilegal în RFG”. Colaborarea cu Securitatea a durat până în 1989. 
“Octavian” a declarat în angajamentul semnat cu Securitatea: “cunoscând că apărarea 
patriei este o îndatorire a fiecărui cetăŃean, mă angajez de a colabora cu organele de 
Securitate”.  

Doinel Octavian Beniamin Poplăcean a furnizat note cu valoare operativă referitoare la 
activitatea mai multor emisari cultici din străinătate sau grupări baptiste care au vizitat 
comunitatea baptistă din Sibiu, informaŃii privind starea de spirit în rândul credincioşilor cu 
ocazia desfăşurării lucrărilor congresului baptist sau date despre profesorii şi pastorii baptişti 
care aveau legături cu străinătatea. “Dovada importanŃei pârâtului pentru organele de Securitate”, 
arată CNSAS, “este confirmată de recompensele primite sub forma unor aprobări de a călători în 
străinătate, fiind de notorietate că în timpul regimului comunist acest lucru era refuzat majorităŃii 
românilor”. Unul din ofiŃerii de securitate a consemnat, într-un raport din 1983, că Poplăcean 
poate pleca în străinătate deoarece “are o situaŃie materială bună, se împacă foarte bine în 
familie, nu are rude în străinătate şi nu are de gând să rămână în altă Ńară”. 
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Megyeşi Iosif, cu numele conspirativ „BOROŞ”, pastor baptist.  
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Se prezintă şi două note informative ale informatorului „SĂNDULESCU”. 
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474 ACNSAS, I 98421/2, f. 314. 
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Stanca Ioan, cu numele conspirativ „BARBU”, fost pastor al 

Bisericii Baptiste din str. Zăvoi nr.12 Timişoara 

 

 

 

 

 

                                                 
475 ACNSAS, I 98421/2, f. 325. 
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476 ACNSAS, I 98421/2, f. 431. 
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Nicolae Covaci, cu numele conspirativ „IONESCU”, fost 

preşedintele Uniunii Baptiste şi păstor al Bisericii nr.2, 

Oradea. 
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477 ACNSAS, I 98421/2, f. 22. 
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478 

                                                 
478 ACNSAS, I 98421/2, f. 151. 
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GheorghiŃă Nicolae, cu numele conspirative „SANDU”, „GEORGESCU”, „POPESCU”, fost 

pastor al Bisericii Baptiste nr. 2 Oradea.  

 
Ministerul de Interne 

Departamentul SecurităŃii Statului 

DirecŃia I 

Nr. 140/ZA/0085083 din 30 august 1979 

NOTA 

Recent informatorul „POPESCU” de profesie medic, membru al cultului baptist din Ńara noastră, a efectuat o 

călătorie turistică în ElveŃia, Austria şi R.F. Germania. 

Fiind pregătit contrainformativ, „POPESCU” în convorbirile cu diferite personalităŃi cultice cu care a intrat în 

contact în străinătate, a combătut campania de calomnii referitoare la aşa-zisele persecuŃii şi arestări în rîndul 

credincioşilor din România, pe care le desfăşoară îndeosebi organizaŃia reacŃionară „Centrul pentru studierea 

religiilor şi comunismului” din Anglia şi postul de radio „Europa liberă”. 

Totodată, a prezentat adevărata situaŃie a credincioşilor baptişti din Ńara noastră, precum şi abaterile de la disciplina 

de cult şi de la legile statului, săvîrşite de NICOLESCU PAVEL, iniŃiatorul „Comitetului de apărarea a libertăŃilor 

religioase şi de conştiinŃă”, şi alte persoane din anturajul său. 

În acest context, pe timpul şederii sale în ElveŃia, unde a urmat un curs de o lună de zile la Seminarul teologic 

baptist din Rushlikon, diverşi cursanŃi au dorit să cunoască situaŃia lui NICOLESCU PAVEL şi a membrilor aşa-

zisului iniŃiatorul „Comitet de apărarea a libertăŃilor religioase şi de conştiinŃă”, precum şi a preotului ortodox 

CALCIU GHEORGHE. 
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De asemenea, JOHN DAVID HOPPER reprezentantul ConvenŃiei baptiste din sudul SUA pentru Europa, s.a. 

interesat de situaŃia prezentă a pastorului baptist TON IOSIF. În legătură cu TON IOSIF numitul HODOROABĂ 

FILIP, baptist din FranŃa a afirmat că în Occident se cunoaşte precis că pastorul TON este un om al securităŃii”. 

În discuŃiile purtate cu HODOROABĂ IEREMIA pastorul bisericii baptiste române din Paris şi crainic la postul de 

radio „Monte Carlo” – acesta a arătat că în prezent se află în relaŃii bune cu ambasada României din Paris şi 

preconizează să viziteze Ńara noastră în cursul lunii septembrie a.c. împreună cu directorul postului de radia „Monte 

Carlo” pe nume FRED. Cu prilejul acestei vizite urmează să însoŃească o echipă de filmat din S.U.A prin mai multe 

biserici baptiste, cu scopul ca apoi să fie prezentată la televiziunea americană situaŃia reală a credincioşilor baptişti 

din România. 

În timp ce se afla la fratele său stabilit la Waldkraiburg în R.F.Germania, informatorul „POPESCU” a fost vizitat de 

către ALAAN SCHARFE redactor la organizaŃia reacŃionară „Centrul pentru studierea religiilor şi comunismului” 

cu sediul la Londra în Anglia, care s-a interesat de situaŃia prezentă a lui TON IOSIF. ALAAN SCHARFE, a afirmat 

că nu este de acord cu poziŃia actuală a lui TON IOSIF, fapt ce l-a determinat să scrie un articol într-o revistă din 

S.U.A. intitulată „Creştinismul Astăzi” în care menŃionează că „s-a reuşit oprirea disidenŃei în România prin TON 

IOSIF şi JUSTIN MOISESCU. 

„POPESCU” i-a reproşat lui ALAAN SCARFE că ştirile pe care le publică în diverse reviste şi ziare cu privire la 

situaŃia credincioşilor din România, nu sunt reale şi verificate, lucru cu care a fost de acord.  Împreună cu ALAAN 

SCHARFE, „POPESCU” a plecat la Stuttgard unde l-au vizitat pe POP LEONIDA, preot ortodox, rămas în 

R.F.Germania. În discuŃiile purtate cu POP LEONIDA, acesta a destăinuit că „s-a retras de la postul de radio 

„Europa liberă”, deoarece acolo este o atmosferă de teroare. NOEL BERNARD nu vrea să se spună nici un cuvînt 

fără ştirea lui, singurul GEORGESCU care mai înŃelege. NOEL BERNARD le-a dat dispoziŃie să nu supere 

conducerea din Bucureşti, aceasta este o directivă din partea senatului S.U.A., ca „Europa liberă” să nu prejudicieze 

relaŃiile dintre S.U.A. şi România. 

POP LEONIDA s-a interesat despre situaŃia de fapt a baptiştilor din Caransebeş. După ce a primit explicaŃiile 

adecvate, POP LEONIDA, a afirmat că are un sistem sigur de a trimite şi primi veşti din Ńară, între care l-a amintit 

pe NICOLESCU PAVEL şi pe CĂPUŞAN RADU din Cluj-Napoca, cu care a avut mai multe convorbiri telefonice. 

POP LEONIDA şi-a manifestat îngrijorarea că statul vest-german nu i-a acordat azil politic nici după doi ani. 

În perioada şederii în străinătate, „POPESCU” a luat la cunoştinŃă de procesul scandalos între RICHARD 

WURMBRAND, pastor luteran, originar din România, conducătorul organizaŃiei reacŃionare „Isus pentru lumea 

comunistă” cu sediul în SUA şi JOE BAAS din SUA, conducătorul organizaŃiei „evanghelismul subteran”. 

Organele noastre, întreprind în continuare măsuri specifice pentru cunoaşterea şi neutralizarea acŃiunilor ostile 

referitoare la pretinsa lipsă a libertăŃilor religioase în R.S. România. 

Şef serviciu 

Colonel 

BANCIU IOAN479 

 

 

 

 

                                                 
479 ACNSAS, D174/v2, f.77-78 
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Ministerul de Interne 

Insp. Jud. HD 

Securitate 

Primit: col. MihuŃ Avram 

Data: 26.01.1977 

Sursa: „SANDU” 

Nota informativă 

Cunosc pe numitul łON IOSIF pastor al bisericii din Ploieşti din anul 1952 cînd l-am întîlnit la biserica baptistă din 

Cluj-Napoca. Am locuit cu el în aceeaşi cameră ca student în anul 1954. 

Încerc să fac o schiŃă comportamentală acestui individ deoarece motivarea comportamentului său poate fi sau una 

fanatică – compensatorie – după multele lui căderi şi păcate sau exaltarea unei personalităŃi ambiŃioase care s-a vădit 

încă din timpul studenŃiei timp în care nu căuta decît locurile care pot să-i confere laude.... 

Deşi absolvent de filologie a preferat un post de evanghelist la Arad unde s-a vrut pe locul doi şi a intrat în conflict 

cu pastorul. Acelaşi lucru l-a păŃit şi la seminar, unde seminarist fiind nu s-a supus şi a creiat situaŃii discordante cu 

profesorii. Devenind „ateu” mai mult sau mai puŃin convins s-a văzut strălucind printre atei care totuşi undeva nu s-

au lăsat aşa de uşor impresionaŃi. Căci la concursurile de la Academie nu a fost primit, atunci a început şi cu un trai 

mai libertin dar crescut creştin cu complexul de vină şi timiditate nu a avut prea mare succes XXXXX. DivorŃează, 

duce o viaŃă libertină, sfidînd legăturile cu un trecut pe care considera o mare pierdere de timp. Încearcă tot felul de 

căi de ieşire la suprafaŃă, nu reuşeşte revine. Face toate actele exterioare necesare de pocăinŃă, după două luni 

pastoral bisericii respective trebuie să plece nu putea să continue într-o biserică cu łon. Pleacă în apus, face 

impresie relaŃii de luptă cu Wurmbrand se pare cu izbîndă. Vine înapoi începe să lucreze se vrea un sfetnic şi 

reformator baptist. Face toate actele de pocăinŃă pînă se vede la seminar unde nu poate sta ca simplu profesor se 

vede director, nu reuşeşte, pleacă pastor la Ploieşti biserică în care nu face mare scofală începe turnee la cei din 

Ardeal care se îmbulzesc să-l asculte. 

SchiŃa cere o gîndire atentă poate fi vorba de o tulburare psihică de megalomanie pentru că sursa în probleme 

medicale nu a reuşit să-şi impună punctul de vedere cu toate că i s-a cerut părerea...480 

                                                 
480 ACNSAS, Dosar P 1987/1, f. 14. 
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481 ACNSAS, I 98421/2, f. 143-144. 
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Dugulescu Petru, cu numele conspirativ „DAVID ŞTEFAN”, fost 

pastor.482  

«Motivarea recrutării sale a fost următoarea:  

În scopul asigurării unei supravegheri informative calitativ superioară în rîndul 
elementelor care fac parte din cultul baptist în Oraşul HaŃeg şi împrejurimi, a 
cunoaşterii în timp util a oricăror acŃiuni de natură ostilă întreprinse sub masca 
cultului, precum şi a activităŃii desfăşurate de diverşi emisari cultici din străinătate 
care ne vizitează zona, cu reale posibilităŃi în rîndul cultului.   ... S-a remarcat, de la 
repartizarea sa în zona HaŃeg, ca un deservent activ al cultului baptist, bine pregătit, 
cu calităŃi oratorice şi influenŃă în rîndul membrilor cultului baptist,  inclusiv în rîndul 
intelectualităŃii, cu tendinŃe anarhice, chiar ignorînd unele indicaŃii şi orientări cultice 

superioare, afirmîndu-se totodată ca un discipol al ideilor cultice propovăduite de łon Iosif, încercînd cu 
insistenŃă recunoaşterea sa măcar zonală, ca şef ideologic al cultului baptist... 

III  CALIT ĂłI PERSONALE ŞI POSIBILITĂłI DE INFORMARE ALE CANDIDATULUI 
Absolvent de liceu şi al seminarului teologic baptist candidatul are cunoştinŃe de cultură generală şi în special de 
doctrină religioasă.  Inteligent, cu spirit de sesizare, bun orator, ambiŃios şi arogant, are tendinŃe recalcitrante şi 
ironice în argumentare şi susŃinerea unor idei proprii. 
Nu este fanatic în interpretarea dogmelor religioase acceptînd în gîndire şi raŃionamentul său procese şi fenomene 
materialist-dialectice. 
Sociabil, ştie să se impună în faŃa credincioşilor cîştigînd uşor încredere.483 
 
Pentru ilustrarea modului în care se recruta un informator în rândurile baptiştilor se va ilustra cu 

descrierea procesului acesta  din viaŃa pastorului Dugulescu. 

Raport de introducere în reŃea în calitate de informator a numitului DUGULESCU PETRU 
 
Numitul DUGULESCU PETRU, în baza aprobării Conducerii Profesionale susnumitul a fost luat în 
contact de către organele de securitate în scopul atragerii la colaborare şi a influenŃării sale pozitive.  Pe 
parcursul contactării candidatul a avut o atitudine corectă şi principială şi a fost antrenat la întocmirea de 
note de convorbiri şi se informări scrise care vizează aspecte de interes pentru organele de securitate.  A 
fost determinat să adopte o poziŃie sinceră, sesizînd din proprie iniŃiativă probleme din atenŃia noastră. 
Rezultînd garanŃia acceptării colaborării la data de 28 mai 1980 s-a trecut la recrutarea sa. 
Recrutarea a fost efectuată de Cpt. Ilioni Petru şi a avut loc la Sediul SecurităŃii Oraş HaŃeg, unde 
candidatul a fost invitat cu ocazia contactării sale anterioare.  DiscuŃiile s-au purtat iniŃial pe marginea 
doleanŃei candidatului de a pleca la studii teologice în ElveŃia şi în excursie în S.U.A., avînd depuse actele 
în acest sens pentru obŃinerea paşaportului.  A fost de acord cu propunerea făcută de a colabora în mod 
secret şi organizat cu organele de securitate, luîndu-i-se angajament scris în acest sens,... 
Avînd în vedere eventuala sa plecare în străinătate i s-a trasat sarcina de a ne informa despre intenŃiile unor 
persoane care cunosc despre aceasta şi vor intenŃiona de a-i solicita unele comisioane pentru exterior, 
scrisori, colete, alte materiale. 
A rămas stabilit ca după obŃinerea paşaportului să fie realizată o nouă întîlnire, ocazie cu care i se va face o 
pregătire contrainformativă. 
Şi-a ales numele conspirativ „Daniel Ştefan” sub care va avea loc această colaborare şi a furnizat 1 notă 
informativă despre emisarul baptist D.J.H.484 
 
Ministerul de Interne 
Insp . Jud. Hd 
Sec. Oraş HaŃeg 
Primit: cpt. Ilioni Petru 
Informator: „David Ştefan” 
Data: 19.09. 1980 
 

Notă informativă 
Sîmbătă 18 august după întoarcerea mea din SUA am fost căutat la telefon de către numitul IOSIF TON din 
Oradea care m-a întrebat despre călătoria mea  şi mi-a spus că miercuri 20 august doreşte să-mi facă o 

                                                 
482 Daniel Mitrofan, Pigmei şi uriaşi, Oradea: Cristianus, 2007, pp. 142-146. 
483 ACNSAS, Dosar R 983/1, f. 1-6. 
484 Idem, f. 3. 
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vizită la HaŃeg deoarece mai are şi alte treburi la Deva şi în alte părŃi şi va veni cu maşina împreună cu 
soŃia. 
 Miercuri 20 august în jurul orei 20 m-a anunŃat telefonic că se află în Deva la fam. GheorghiŃă 
Nicolae şi că peste aproximativ o oră va fi în HaŃeg.  Au venit însoŃiŃi de numitul Vuc Petru din Oradea 
care a condus maşina lui Iosif łon. 
 În timpul cinei şi după cină am purtat discuŃii în legătură cu vizita care a făcut-o el şi eu în SUA, 
despre cunoştinŃe comune şi impresii  personale de călătorie. 
 El a fost interesat să afle care a fost ecoul predicilor lui în bisericile româneşti şi americane. 
 I-am spus că în Biserica Grace Community Church din oraşul Tempe, Arizona (singura biserică 
americană în care am predicat amîndoi) impresiile pe care le-am lăsat sunt pozitive, dar baptiştii români din 
America sunt împărŃiŃi în părerile lor cu privire la dînsul.  Foarte mulŃi îl suspectează şi chiar îl acuză că „a 
dat mîna cu comuniştii şi că e agentu securităŃii române”. 
 I-am spus că Popescu Aurel mi-a spus că a fost întrebat de F.B.I. dacă łon Iosif e spion comunist 
sau nu, şi că Popescu a răspuns că nu crede că este spion , dar că e un om instabil.  I-am spus însă că în 
timp ce eram în ElveŃia la Seminarul InternaŃional din Ruschlikon o colegă din Anglia mi-a dat să citesc un 
articol pozitiv despre dînsul în ziarul „Baptist Times” intitulat „Un campion al libertăŃii religioase în 
România”.  Articolul era însoŃit de o fotografie a dînsului în faŃa intrării colegiului care dînsul l-a absolvit 
la Oxford şi pe porŃile căruia a intrat cu zece ani în urmă spunea autorul articolului. 
În articol scria despre lucrările (broşurile) care Iosif łon le-a scris în apărarea creştinilor din România „cine 
îşi va pierde viaŃa” şi „manifestul creştin” şi despre drepturile care baptiştii le-au pierdut în ultimii ani în 
România datorită conducătorilor compromişi ai Uniunii noastre, dar drepturile care au fost redobîndite 
după întoarcerea lui Iosif łon de la Oxford în 1973 după ce 50 de pastori baptişti în urma primei lucrări a 
lui łon Iosif, au adresat un memoriu preşedintelui Nicolae Ceauşescu. 
 Dînsul mi-a mărturisit că nu ştie nimic despre acest articol şi că nu l-a citit dar e plăcut surprins să 
afle. 
 DimineaŃa în timpul micului dejun am discutat despre problema alegerilor şi a Congresului  
cultului nostru care trebuie să aibe loc în curînd.  M-a întrebat dacă pastorul Mara Cornel, în prezent 
preşedintele cultului, are şansă să mai fie ales de Conges preşedinte al Cultului.  Eu i-am răspuns că mai 
mult decît probabil chiar sigur că nu va mai fi ales nimic. 
 M-a mai întrebat despre pastorul Ioachim łunea , dacă în prezent este consilierul cu relaŃii 
externe, dacă are şanse să fie promovat din nou în conducerea Uniunii unde pentru mai mulŃi ani a deŃinut 
funcŃia de secretar general.  I-am răspuns că cei din Comunitatea Bucureşti pe care îi cunosc foarte bine sînt 
hotărîŃi să nu-l mai aleagă şi că în general în Ńară nu se bucură de popularitate ci la adresa lui se poartă 
numai discuŃii negative, iar în SUA şi mai rău: baptiştii români în masă nici nu vor să audă numele lui, iar 
F.B.I. îl are înregistrat ca spion comunist şi în repetate rînduri i-a refuzat viza de intrare în SUA. 
 La fel sînt cotaŃi în prezent în America şi pastorul Mara Cornel preşedintele cultului şi avocatul 
Pavel Bărbătei secretarul general. 
 I-am mai spus pastorului Iosif łon că deşi eu personal îl simpatizez pe łunea Ioachim nu aşi 
accepta să merg într-o delegaŃie din care să facă parte şi el în SUA deoarece asta ar însemna un compromis 
sigur acolo. 
 Printre altele i-am spus că înainte şi mai ales după întoarcerea mea din SUA, am auzit printre 
pastorii şi credincioşii baptişti din Ńară tot mai multe voci care susŃin că eu să fiu ales secretar general. I-am 
mai spus că personal nu doresc această funcŃie pentrucă o consider extrem de dificilă, dar conform 
convingerilor mele religioase, dacă voi avea convingerea că aceasta este voia lui Dumnezeu, nu moi da 
înapoi.  Dînsul mi-a spus că am  toate şansele să fiu ales în această funcŃie. 
 După ce am făcut o scurtă vizită familiei Simedroni Gheorghe, dînşii au plecat cu maşina spre 
Oradea. 
 La afirmaŃiile mele în legătură cu cele spuse de Popescu Aurel cu că łon este suspicionat de 
legături cu securitatea şi că F.B.I. ar fi întrebat dacă este spion comunist, łon n-a făcut nici o referire 
expresă de aprobare sau respingere a acestei afirmaŃii afirmînd însă că „pe Popescu îl cunosc şi nu încerc 
să-l schimb, dar el nu vrea să înŃeleagă că nu putem sta tot timpul pe poziŃie de luptă şi că acum a venit 
vremea negocierilor”.  19.09.1980 
 
Daniel Ştefan 
 
Nota ofiŃerului 
Nota a fost furnizată în urma sarcinilor trasate şi se referă la vizita făcută de Ton Iosif , predicator baptist 
din Oradea din atenŃia Dir. I , sursei noastre „Daniel Ştefan.” 
 Informatorul a fost instruit pentru a ne semnala orice aspecte de interes în legătură cu alegerile şi 
viitorul Congres al Cultului Baptist, opiniile alegătorilor delegaŃi, demersurile care se fac, acŃiuni pe linia 
cultului.485» 

                                                 
485 ACNSAS, Dosar R 983/2, f. 22, 23. 
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Mara Cornel, cu numele conspirativ „TURCU”, fost pastor la 

Biserica Baptistă din Braşov şi preşedinte al Uniunii Baptiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bărbătei Paul, cu numele conspirativ „PAVELESCU” , de profesie 

jurist şi fost secretar general al Uniunii Baptiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huşanu Mihai, cu numele conspirativ „MIHU”, fost preşedinte al 

Uniunii Baptiste. 
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486 ACNSAS, R 691, f. 3-4. 
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 Talpoş Vasile, cu numele conspirativ „PROFESORUL”, este păstor la 

Biserica „Nădejdea”, Bucureşti şi rectorul Institutului Teologic Baptist 

Bucureşti. 
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Despre greşelile conducătorilor Bisericii, Scriptura spune următorul lucru: „Împotriva unui 

prezbiter [bătrân, episcop, priveghetor] să nu primeşti  învinuire decât din gura a doi sau trei 

martori.  Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor ca şi ceilalŃi să aibă frică.”  (1 Timotei 

5:19, 20)  Scriptura mai spune următorul lucru, atunci când poporul lui Dumnezeu a căzut în 

păcat în zilele pribegiei lor prin pustie: „Dar Fineas s-a sculat şi a făcut judecată şi astfel urgia 

s-a oprit.  Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire din neam în neam, pe vecie.” 

(Psalmul 106: 30-31.)  Un grup de păstori din România şi din diaspora română s-au întrunit la 

Arad în zilele de 26-28 mai 2008 şi au adoptat următoarea rezoluŃie: 
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Cei care au semnat această RezoluŃie, au judecat după Scripturi şi lucrul acesta li se 

consideră o stare de neprihănire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


