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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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