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În Tulcea, pe 25 iulie 2002 se ivesc zorii unei zile de vară.  Soarele răsare 
alene și strălucește peste Dunărea liniștită.   Urcând pe strada Traian 
se poate vedea turla Bisericii Baptiste „Betel” înălțându-se mai presus 

de acoperișurile vechi și noi ale caselor.  Scăldată în lumina aurie, biserica 
stă nemișcată și tăcută ca și cum ar cugeta asupra istoriei ei așternute mai 
bine de dousprezece decenii.  Lângă biserică, la clădirea alăturată, oameni 
hotărâți bat de zor cuie la acoperirea clădirii cu țiglă.  În curte, străjuiește 
în tăcere un brad bătrân, pe când un ceas de pe peretele casei pastorale 
adună clipele care se scurg.  Este atâta pace aici.  Este un loc ce a văzut 
atâta credință, un loc care cugetă înainte de a-și depăna povestea.  Undeva 
sub glie se odihnesc oasele anabaptiștilor care au fost primii stăpâni ai locu-
lui.  Oamenii au trecut, timpul s-a scurs, necazurile au plecat, însă credința a 
supraviețuit.  Acum este libertate religioasă în ținut și este răgaz pentru istorie.

� În srierea acestei istorii sunt profund îndatorat lui Leon Grenaderov, diacon al Bisericii „Be-
tel”, care în timpul vieții lui a strâns cu tenacitate documente și materiale cu privire la istoria acestei 
biserici; lui Herbert Klukas, (care cu o amabilitate aleasă mi-a furnizat copii după multe materiale 
colectate de Grenaderov și mi-a dat indicii și sugestii cu privire la noi surse de informații și mi-a 
pus la dispoziție numeroase materiale prețioase, mi-a dat indicii referitoare la rădăcinile timpurii 
ale bisericii.  Klukas este un descendent al familiilor Liebig și Issler, un istoric minuțios al zonei Do-
brogei, locuind acum în Canada); lui Aurel Gacea, pastorul Bisericii „Betel” care și-a făcut timp cu 
mare amabilitate să-mi arate împrejurimile,     să-mi acorde un interviu și să-mi pună la dispoziție 
legături și materiale istorice în legătură cu biserica; și Larisei Grenaderov care mi-a pus la dispoziție 
unele dintre materialele tatălui său, de asemenea mi-a deschis o fereastră în viața familiei tatălui său.  



Nașterea Bisericii „Betel” își are rădăcinile în focul persecuției, iar în timpul în care 
s-a dezvoltat a întâmpinat necazuri și amenințări atât din afară cât și din interior.  
A trecut prin vremuri glorioase și prin vremuri dificile, însă prin toate acestea 
Dumnezeu a stat ca un far care a călăuzit biserica Sa până la limanul din prezent.  
 
[Această lucrare scrisă inițial în limba engleză în anul 2002 iar acum 
tradusă și revizuită (20�2) la rugămintea fratelui păstor Aurel Gacea, s-a 
născut din necesitatea rectificării istoriei Bisericii Baptiste „Betel” din Tul-
cea, scrise până acum, rectificare făcută prin prisma documentelor existente 
și a interpretării lor cât mai corecte. Problemele au de a face cu originile, 
datele înființării, cumpărarea imobilului vechi, construcția imobilului din 
�888 și unele aspecte ale vieții timpurii a Bisericii „Betel”.  Pentru ilustra-
rea acestei necesități se pot puncta următoarele câteva lucruri.  Alexa Popo-
vici, în Istoria Baptiștilor din România, în subcapitolul dedicat întemeierii 
bisericii din Tulcea face unele afirmații ambigue care pot da naștere unor 
interpretări eronate, de asemenea unele date și interpretări sunt greșite:

 „Credincioșii baptiști ruși expulzați  s-au refugiat tot în Dobrogea, dar 
ei s-au așezat în Tulcea.  În tulcea exista și înainte o colonie rusească, și 
refugiații au îngroșat-o cu noi familii.  Cu acești baptiști ruși refugiați 
s-a început biserica baptistă din Tulcea.  Exodul acestor refugiați a du-
rat între anii 1862-1872.  E important faptul că între biserica baptistă 
germană de la Cataloi și biserica baptistă rusă din Tulcea s-au întrețesut 
relații frățești de într-ajutorare spirituală.  Cu anii, câteva familii de 
baptiști germani din Cataloi s-au mutat la tulcea și au devenit mem-
brii bisericii de aici, fiindcă și ei cunoșteau limba rusă.  Se pare că de 
la început, biserica din Tulea a fost sub tutoratul spiritual al bisericii 
din Cataloi, deoarece într-o hotărâre de prin anul 1890, la paragraful 
I, se vorbește despre independența lor față de biserica din Cataloi...
Casa lor de rugăciune se afla pe Strada Traian, No.45, o casă de 
rugăciune veche, nu prea arătoasă, iar în curte și în grădină era cim-
itirul lor, unde și-au îngropat morții.  În această casă de Casa de 
rugăciune, fostă anabaptistă, devenită baptistă a ajuns mică pentru ei, 
la 15 Iulie 1887, membrii bisericii baptiste ruse din Tulcea au hotărât 
și apucat de construit o nouă biserică în mijlocul cimitirului anabap-
tist.  Duplicatul actului de punere a pietrei de temelie redactat în limba 
rusă are următorul conținut: ‘15 Iulie anul 1887, Comunitatea liberă’...
Construirea a durat de la 15 Iulie anul 1887 pînă în Septembrie 1888...
Reiese din documentele ajunse pînă la noi, că în timp ce construcția bi-



sericii se apropia de terminare, biserica ce număra cam 40 de persoane, 
a căutat să-și aibă un păstor, și atunci l-au ales pe Ivan Viller. El e 
unul din vechii menoniți, care n-a emigrat cu ceilalți în America, în 
anul 1870, ci a rămas la Tulcea și s-a alăturat bisericii baptiste.”2  Etc.

Ioan Bunaciu, în Istoria răspîndirii credinței baptiste în România, în capitolul 
2, „Județele Tulcea și Constanța” și la secțiunea „Biserica Baptistă din Tulcea” 
face afirmații eronate:
...„ datorită acestor prigoane o colonie de baptiști germani de lîngă Nicolaev a 
emigrat în Dobrogea, ajungând în Tulcea.  Păstorul menonit din Tulcea Herman 
Folken i-a îndemnat să se așeze la Cataloi...   Primii emigranți baptiști ruși au 
sosit în Tulcea în 1864...  În 1870 s-au botezat în Tulcea primii ruși, printre care și 
familia Sezonov, din care se trag Sezonovii...  Clădirea aceasta fiind neîncăpătoare 
pentru numărul lor de credincioși, în 1887, baptiștii din Tulcea construiesc o nouă 
casă de rugăciune pe același loc, care există și astăzi... Clădirea a fost construită sub 
supravegherea lui Vasili Leonov Granaderov ” ... �

Câteva din lucrurile acestea au fost corectate ulterior de către Bunaciu, în lucrar-
ea Istoria Bisericilor Baptiste din România tipărită în anul 2006 de către Edi-
tura Universității Emanuel-Oradea, Editura Făclia, ca urmare a informațiilor 
primite de la Aurel Gacea și atenționărilor scrise de către Leon Grenaderov.� 

Unul din efectele principale ale acestor erori sau ambiguități a fost că Biserica 
Baptistă „Betel” din Tulcea a sărbătorit aniversările existenței sale în funcție de 
anul �888, dată, care după concluziile autorului, este eronată ca dată a înființării 
bisericii, dar adevărată, așa cum se va arăta în cele ce urmează, ca dată a construirii 
și inaugurării primei clădiri ridicate de baptiștii din Tulcea ca lăcaș de închinare.]

Lucrarea va aborda mai întâi fundalul pe care s-a născut biserica, apoi va 
trata succesiv perioada de fondare, dezvoltările timpurii, perioadele de 
separare și va limita în principal la istoria ei până la sfârșitul secolului al 
nouăsprezecelea.  Scrierea acestei istorii a urmat principiul de integritate 
istorică al lui Peter Friesen care este: „să spui atât de mult bine cât este po-
� Alexa Popovici, Istoria Baptistilor din Romania, vol.I, Chicago: Editura Bisericii Bap-
tiste Romane, �980, pp. �05-��0.
� Ion Bunaciu, Istoria Raspandirii Credintei Baptiste in Romania, Bucuresti: Editura Uni-
unii Comunitatilor Baptiste din R.S. Romania, �98�, pp.�5-�7.
� Ioan Bunaciu, Istoria bisericilor baptiste din România, Oradea, Editura Universității 
Emanuel, Editura Făclia, 2006, pp.99-�02.



sibil și atât de mult din cele rele cât este necesar ca să rămânem onești.”5 

 FUNDALUL TIMPURIU

 Această secțiune va trata perspectiva istorico-geografică, rădăcinile 
spirituale și factorii unii factori care au adus biserica în existență.

 Perpective istorico-geografice

Tulcea este situată în Peninsula Balcanică, în partea sud-estică a României, 
numită provincia Dobrogea și este un oraș portuar care deschide calea spre 
Delta Dunării și mai departe spre Marea Neagră.  Domnitorul Valahiei, Mir-
cea cel Bătrân, care a domnit în perioada anilor ��86-���8, și-a extins dom-
nia peste zona Dobrogei,6  însă de pe la sfârșitul secolului al IVX-lea ținutul 
a început să fie cucerit de oștile turcești sub conducerea lui Çandarli Ali Pașa 
(��88),7   Baiazid I (��9�, ��97) și apoi Mehmet I (��20).  În consecință, 
din anul ��20 până în secolul �9 întreaga Dobroge a rămas în principal o 
provincie turcească, deși a fost invadată de mai multe ori de trupele impe-
riale rusești în timpul războaielor ruso-turce (�77�-�77�; �790-�79�; �809-
�8�0; �829; �85�).  Ca urmare a războiului ruso-turc din �877-�878, prin 
tratatul de la Berlin  (�/�� iunie-�/�� iulie �878) teritoriul Dobrogei este 
alocat României, devenind astfel o provincie românească.8   Astfel Tulcea, 
Constanța și alte localități au trecut sub administrația românească.  Pe timpul 
dominației turcești s-au stabilit în regiunea aceasta grupuri de turci, tătari 
și arabi.  În zona Dobrogei, în secolul �9, grupurile etnice principale erau 
românii,  turcii, bulgarii, germanii (veniți din Basarabia între anii �8�0-
�892), rușii (stabiliți cu ocazia războaielor ruso-turce), lipoveni (stabiliți 
în perioada domniilor lui Petru I și Ecaterinei cea Mare mai ales în zona 
Deltei Dunării), englezii (stabiliți cu ocazia implicării marilor puteri ale 
vremii în zonă), evreii și tătarii (stabiliți mai ales după Războiul Crimeei).
 
5 Peter M. Friesen, The Mennonite Brotherhood in Russia (1789-1910), Fresno, CA: Board 
of Christian Literature, General Conference of Mennonite Brethren Churches, �978, p. xxxi.
6 Stefan Pascu, et al., Istoria Medie a Romaniei, Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica, 
�966, pp.�65-�70.
� Theodor Angelov, The Baptist Movement  on the Balkan Peninsula, I.B.T.S. Hughey 
Lectures 2000, manuscript.
8 Alexa Popovici, Istoria Baptistilor din Romania, Chicago: Editura Bisericii Baptiste 
Romane, �980, p.99; Petri von Hans, Die Amtzeit des Pfarrers Kuehn in Atmadscha �858-�862, 
Jahrbuch der Dobrudschadeutschen, Gerlingen: Otto Klett, �97�, p.50.



Biserica Baptistă „Betel” din Tulcea este unul dintre acele rare locuri unde 
atât anabaptiști,  baptiști cât și luterani și metodiști au avut un aport 
împreună la nașterea unei biserici .  Rădăcinile anabaptiste ale acestei bi-
serici pot fi clar trasate în istorie până în anii �560 în compania lui Dirk 
Philips (colaboratorul lui Meno Simmons), iar rădăcinile baptiste au legătură 
cu influența directă și activitatea lui Johan Onken din anii �860.   Biseri-
ca baptistă din Tulcea este a doua ca vechime din zona Dobrogei fiind 
depășită doar de biserica mamă din Cataloi.  Istoria Bisericii Baptiste „Be-
tel” din Tulcea începe cu prezența germanilor și rușilor în acest teritoriu.9 

În anii �800, în interiorul Imperiului Otoman exista o bună toleranță 
religioasă, astfel multe grupuri religioase puteau găsi aici odihnă, adăpost 
și ocrotire atunci când „erau persecutate în alte locuri.  Faptul că tur-
cii tolerau creștinii, că nu le păsa de diferențele lor de nuanță și că dădeau 
pământ emigranților pentru a se așeza în teritoriu era motivul princi-
pal al emigrării rușilor și rușilor de etnie germană în această zonă.” �0

 
 Rădăcinile  spirituale

Rădăcinile anabaptiste au ca început emigrarea menoniților prusaci în Rusia, 
în special a celor din Danzig.  Anabaptiștii din Olanda au sosit în Prusia în-
tre anii �5�0 și �5�9.  Peter M. Friesen, un istoric celebru menonit, notează 
că „Primul dascăl, bătrân sau episcop al celor din vestul Prusiei, în deosebi al 
menoniților din Danzig, a fost Dirk Philipsa, colaboratorul lui Menno care a 
murit în �567.” ��

Situația menoniților din Prusia nu a fost una fericită.  Ei erau persecutați 
adesea și exilați din ținut.  Asemenea creștinilor din perioadele timpu-
rii ale creștinismului, menoniții erau percepuți de populație ca fiind cauza 
calamităților care se abăteau  asupra ținutului.  Spre exemplu, în anul �6�6 
domnitorul ținutului Pomerellen a poruncit ca menoniții să fie scoși în ilegal-
9 Victor Tufescu, et al., Geografia Romaniei, Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica, 
�995, p.55.
�0 Popovici, pp.�6�-�62., Rudolf Donat,Popovici, pp.�6�-�62., Rudolf Donat, Das wachsende Werk, Kassel: J.G. Onken Verlag, 
�960, p.�79., Martin Issler, Die Entstehung der Gemeinde Catalui, manuscris prezentat pe 22 
august �92� în Biserica Cataloi: “So wandten sie sich an die Tuerkische Regierung, welche sie 
willig aufnahm.  Im Jahre �866 kamen sie dann endlich ueber Ismael ueber die Donau in der 
Stadt Tulcea am suedlichen Donauufer an.  Im Dorfe Catalui, eine Stunde von Tulcea entfernt, 
wies ihnen die tuerkische Regierung Ackerland an.”
�� Peter M. Friesen, p.��-�6.Peter M. Friesen, p.��-�6.



itate și alungați din domeniul său deoarece tolerarea menoniților „eretici” din 
Danzig era sursa mâniei lui Dumnezeu care s-a manifestat prin inundații și 
alte evenimente dezastruoase.  Guvernul lui Frederick William II (începând 
din �786) a fost extrem de opresiv în ce privește menoniții, prin urmare gen-
erând  o emigrare continuă (în ciuda faptului că emigrarea era interzisă) spre 
ținuturile ruso-poloneze, rusești și americane, astfel că, în o sută și ceva de ani, 
în estul și vestul Prusiei, numărul menoniților s-au redus cu aproximativ zece 
mii de oameni.�2 
 
Împărăteasa Rusiei Ecaterina a II-a (�762-�796), în războiul pe care l-a purtat 
cu turcii, a alipit imperiului său noi ținuturi, cunoscute sub numele de Noua 
Rusie, și a dorit să populeze aceste teritorii.  Ea a făcut o invitație oficială 
menoniților din zona Danzig-ului să dea o mână de ajutor în popularea și 
dezvoltarea ținuturilor acaparate.��   Menoniților li s-a promis câte �82 de 
acri de pământ pentru fiecare familie, libertatea religiei și scutire de serviciul 
militar, lucru care era o mare problemă în teologia menonită, întrucât ei erau 
pacifiști și nu erau de acord cu „mânuirea săbiei”.  Această invitație era ceva 
ce menoniții nici nu îndrăzniseră să viseze în acea vreme.  În toamna anului 
�788 un grup mare de menoniți au pornit în călătoria lor spre Rusia.  Prima 
colonie s-a înființat în districtul Chortiza, la confluența râurilor Dniper și 
Chortitza în Provincia Ekaterinoslav.  La început, în anul �789, au sosit aici 
228 de familii, apoi în anul �797, ��8 familii, în cele din urmă crescând la un 
număr de aproximativ �00 de familii de emigranți prusaci.  În districtul Mo-
lotschna, primii coloniști prusaci au sosit în anul �80� și au ajuns să numere 
în anul �8�0 vreo 750 de familii.��   Printre cei 68.000 de emigranți germani 
care au venit în sudul Rusiei (Ucraina de astăzi) sub domniile Ecaterinei a 
II-a și moștenitorului ei, Pavel I,�5  se numărau de asemenea mulți luterani și 
catolici.

Comunitățile de emigranți, atât cele menonite cât și cele luterane treceau 
�2 Ibiden, p.50.Ibiden, p.50.
�� Mulți dintre coloniștii germani și-au numit noile lor tărâmuri de viețuire cu nume ce 
le aminteau de patria lor, astfel au fost numite  Alt-Danzig, Neu-Danzig, Leipzig, Neu-Hoff-
nung, Rohrbach, etc.; Adam Trautmann, La Rose Ketterling tr., Leipzig - Village History,  Neu 
Danzig - �8�8 village History (C.Renz); Alt Danzig - �8�8 Village History (C. Renz); Rohr-
bach  - �8�8 Village History publicată de The Odessa Digital Library - 27 Nov.�997, accesibilă 
la http://pixel.cs.vt.edu/ library/odessa.html: Internet; accesat la �8 septembrie 2002.
�� Friesen, pp.9�-92.
�5 Herbert Gudjons, The Evangelical Movement in Russia. O trecere în revistă a nașterii 
baptismului și stundismului, studiu în formă de manuscris, Hamburg, Dec. �9��.



printr-o perioadă de secularizare a vieții lor.  De asemenea, nu toți germanii 
au ajuns s-o ducă bine în Rusia.  Unii dintre ei au pornit la drum spre a găsi 
o viață mai bună în alt tărâm.  Un astfel de grup a părăsit Leipzig-ul pentru a 
merge în Serbia însă mulți au murit pe drum și n-au mai ajuns acolo, iar alții 
au pribegit spre alte locuri, unii ajungând și în Dobrogea.  Se crede că primii 
coloniști germani care s-au așezat în Dobrogea au făcut parte din acest grup 
hoinar și că ei ar fi ajuns aici pe la începutul anilor �8�0.�6   O altă  cauză a 
emigrării către Dobrogea a menoniților vorbitori de limbă germană din Rusia 
a fost problema serviciului militar obligatoriu care a fost instituit în perioada 
domniei țarului Alexandru al II-lea (�855-�88�).�7   Printre emigranții ger-
mani care s-au stabilit în Dobrogea a fost un grup de menoniți care au ales  să 
locuiască în Tulcea.  Motivele exacte ale alegerii lor nu sunt bine documen-
tate, dar din felul în care aceștia își desfășurau traiul în Tulcea poate fi dedus 
că au fost persecutați în celelalte locuri de unde veniseră.  Acești menoniți 
și-au construit o biserică pe strada Traian, la nr. �5.  Clădirea era construită în 
așa fel încât să nu atragă atenția oamenilor asupra ei.  Biserica avea o grădină 
și o curte care au fost folosite drept cimitir pentru îngroparea celor decedați.  
Clădirea avea spațiu destul pentru a acomoda aproximativ 80 de locuri, prin 
urmare poate fi dedus că această comunitate de menoniți putea să numere ceva 
mai mult de o sută de suflete.  Aceștia trăiau într-o comunitate strâns legată 
dar închisă, însă păstrau relații cu ceilalți menoniți din teritoriul Ucrainei de 
azi, în special cu cei din Odesa.  În anul �870, când comunitățile menonite 
din sudul Rusiei au început să emigreze spre America, datorită serviciului 
militar obligatoriu,�8  cu toate că acești menoniți din Tulcea se bucurau de 
o libertate religioasă acceptabilă, au hotărât și ei să emigreze de asemenea.�9   
Clădirea bisericii lor a fost cumpărată în anul �88� de către baptiști și a de-
venit o biserică baptistă.20 
�6 Corespondență personală cu Herbert Klukas din data de �7 september 2002; Adam 
Trautmann, La Rose Ketterling tr., Leipzig - Village History, publicată de The Odessa Digital 
Library - 27 Nov.�997, accesibilă la http://pixel.cs.vt.edu/ library/odessa.html: Internet; accesat 
la �8 septembrie 2002; și un document statistic de la Arhiva Onken din Elstal, “Verzeichnis der 
Ortschaften in der Dobrudscha, in denen �9�0 mehr als zehn deutsche Familien gewohnt haben 
“  are ca an al întemeierii comunității germane (nu baptiste) din Tulcea anul �8�2.
�7 Friesen, p.586.
�8 Adam Giesinger, From Catherine to Kruschev, The Story of Russia’s Germans, publicat 
de American Historical Society of Germans from Russia citat în “Germans in Russia and Other 
C.I.S. States; accesibil la http://German Genealogy Russia.htm; Internet; accesat �� august 
2002.
�9 Alexa Popovici, Istoria Baptistilor din Romania, vol I, p.�00-�0�.
20 Procurarea imobiluilui va fi documentată în secțiunile ce tratează dezvoltările incipiente, 
conducerea timpurie a bisericii și noua construcție.onducerea timpurie a bisericii și noua construcție.



 Rădăcinile pietiste și baptiste

Printre luteranii din sudul Rusiei, datorită influențelor pietiste, s-a aprins 
un foc de trezire spirituală prin anii �8�0.  Pentru istoria Bisericii Baptiste 
„Betel” din Tulcea sunt relevante contribuțiile pastorului reformat Johannes 
Bonekemper (�795-�857) și ale pastorului luteran Eduard Hugo Otto Wuest 
(�8�8-�859).

Johannes Bonekemper a fost ordinat 
ca lucrător evanghelic în anul �82� și a 
slujit în coloniile germane din Rusia de 
Sud.  A slujit 2� de ani în Rohrbaach2�  
și a fost implicat și în lucrarea din alte  
zone precum Odessa, Freuental, Ba-
sarabia și Cherson.  „Bonekemper a 
avut o mare influență prin predicile 
sale în Vechiul și Noul Danzig în jurul 
anilor �8�0.  El a fost primul care a 
introdus pietismul reformat în aceste 
sate.”22   În �8�8 pastorul Bonekemper 
s-a mutat la Atmadscha, Dobrogea, 
devenind astfel primul pastor german 
care a fost în această provincie.  În 
anul �829, pe când era încă în terito-
riul Ucrainei de astăzi, a inițiat ora de zidire sufletească personală (Erbau-
ungsstunde), astfel dând naștere mișcării stundiste.2�   „Mișcarea stundistă a 
alimentat de asemenea dezvoltarea vieții baptiste din Rusia.  Stundiștii erau 
concentrați în principal în Ucraina.  Originea lor zace în grupurile germani 
menoniți și luterani care țineau ore săptămânale (Stunde) de studiu biblic și 
de asemenea de mărturie.”2�   În anul �8�2 pastorul Bonekemper a adunat un 
grup de aproximativ 80 de persoane la o întrunire de rugăciune.  În data de 
5 aprilie �8�8 i s-a interzis de către autorități să mai predice în Rusia, astfel 
a plecat spre Germania, însă s-a oprit în drumul său în Dobrogea.  După ce 
a slujit timp de trei ani  în Atmadsca fără să aibă permisiune s-a mutat în 
2� Rudolf Donat,Rudolf Donat, Das  wachsende Werk, Kassel: J.G. Onken Verlag, �960, p.�60.
22 Herb Klukas, scrisoare email din �0 august 2002.
2� J. Pritzkau,J. Pritzkau, Geschichte der Baptisten in Suedrussland, Lage: Logos Verlag, �999, p.�9
2� Ian M. Randall, “Pious whishes”: Baptists and wider renewal movements in nineteenth-
century Europe, Baptist Quarterly, vol.�8, No.7, p.�29.
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anul �852 în Tulcea unde a trăit până în �855.  La această dată a vândut casa 
sa și a plecat la bordul unei ambarcațiuni spre Germania, întrucât orașul a 
fost prins între liniile de bătaie dintre oștile rusești și cele turcești, pe timpul 
Războiului Crimeei (�85�-�856).  Luând în considerație stilul său de viață 
din trecut poate fi concluzionat că în timpul petrecut în Tulcea Bonekemper 
a fost activ și în felul acesta a pregătit un fundal pietistic pentru baptiștii care 
aveau să vină.25 

 Otto Wuest, după ce a întâmp-
inat opoziție în Germania, a de-
venit în anul �8�5 pastorul unei 
congregații luterane din New-
Hoffnung, Ucraina.  El a avut o 
mare influență asupra luteranilor 
și menoniților din zona Gnaden-
fel-ului și Neu-Hoffnung-ului, 
motivându-i pe aceștia să trăiască 
vieți pioase și devotate lui Chris-
tos.  El a fost atât de influențial 
încât este considerat al doilea 
reformator al menoniților după 
Menno Simons.26 
Biserica Fraților Menoniți tre-
buie să se uite în realitate la 
pastorul Wuest ca cel de al doi-
lea reformator al ei:  Menno a 
construit casa în care locuim pe 
o singură temelie (1Corinteni 

3:11 era mottoul lui Menno).  ...Însă casa bună a lui Menno a devenit, în 
practică, pustiită și goală și era cât pe ce să se prăbușească.  ...[O] viață nouă 
s-a revărsat  în anumite grupuri ale familiei menonite prin pietismul evan-
gelic și Herrnhut.  Pastorul Wuest a fost persoana care, în această succesiune 
de factori înnoitori, a contribuit cel mai mult înainte de organizarea Bisericii 
Fraților Menoniți.  Un suflu vital și căldură, hrană și băutură au fost aduse 
în această casă crunt sărăcită.  Reanimați și întrăriți, noi am prins curajul să 

25 George Rath, The Black Sea Germans in the Dakotas, Freeman: Pine Hill Press, �977, pp. 
�6�-�67.
26 Pritzkau, pp.�8-2�.Pritzkau, pp.�8-2�.
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renovăm casa după planul cel străvechi și pe temelia străbună.  De-a lungul 
unei perioade mai târzii, baptiștii, acești „pietiști botezați în urma credinței 
lor”, așa cum i-ar putea numi cineva într-o asociere idealistică cu pietismul 
și cu Wuest, au făcut servicii importante în această reînnoire și organizare 
nouă.27 

Trezirea spirituală aprinsă de pastorul Wuest și influențele pietistice s-au în-
tis peste zonele Chortitza, Molotschna, Einlage și de acolo peste Alt și Neu 
Danzig.  Un număr de credincioși au fost botezați și au format o comuni-
tate separată.   Pe seama depărtării de „căile vechi” și a botezului, a izbucnit 
persecuția și un grup de șapte frați dintre cei ce au fost botezați au fost exilați 
din Rusia.  Cei exilați (printre care erau doi pen nume Stulberg și Heringer) 
au ajuns în Dobrogea, care era încă sub dominație turcească.  Prin interme-
diul acestor exilați a venit în ființă congregația baptistă din Cataloi, care avea 
să devină biserica mamă a bisericii din Tulcea.28   Începând cu �86�, mulți 
alți germani s-au mutat în Cataloi.  În �866, un alt grup de �7 de oameni 
au urmat aceeași cale, întărind astfel rândurile primului grup.29   Printre cei 
din acest grup erau, August Fisher, Martin Heringer, Jacob Klundt, Kristian 
Polt, Fridrich Engel, Martin Engel, Josef Edinger și Georg Leitner.�0   Jacob 
Klundt a fost însărcinat să fie colportor de cărți religioase.��   „În �869 aproape 
fiecare din Alt-Danzig și Neu-Danzig s-au convertit și erau foarte activi în 
răspândirea credinței.  După o zicală contemporană ‘baptiștii din Danzig erau 
foarte periculoși și fanatici în căile lor.’  Mulți au fost excomunicați din cauza 
focului lor pentru Domnul.  Fiind forțați să părăsească ținutul aceștia au for-
mat o nouă comunitate în Cataloi (România).”�2 

Acești oameni botezați au început imediat să facă evanghelizare printre celalți 
germani care erau în satul Cataloi.  De asemenea, ei i-au trimis în Londra o 

27 Friesen, pp. 2��-2�2.Friesen, pp. 2��-2�2.
28 Friesen, p. �27; Gudjons, pp.2-5; Popovici, pp.�0�-�0�.Friesen, p. �27; Gudjons, pp.2-5; Popovici, pp.�0�-�0�.
29 Herb Klukas, History of Tulcea Baptist Church, Your letter to Erwin Issler, 27 May 
�998, scrisoare către pastor Aurel Gacea.
�0 Georg Teutsch,Georg Teutsch, Kurzgefasste Geschichte der deutschen Baptisten in der Dobrudscha, 1864-
1940, und besonders ueber die Gruendung der Gemeinde Cataloi, manuscris datat  Brasov - Kron-
stadt, den � August �966.
�� Theodor Anghelov, The Baptist Movement in Bulgaria, Journal of European Studies, Vol. 
�, nr.�, 200�, p.8.
�2 Gudjons, p.�. Also, Pritzkau menționează acest eveniment la pagina �22, iar în Jahrbuch 
1936 der Vereinigung der deutschen Baptisten in Ruemanien, p.6 se relatează emigrarea și fondarea 
Bisericii Cataloi.



scrisoare lui Spurgeon (ale cărui predici erau foarte cunoscute printre ei) ca 
să-i ceară sfatul și ajutorul.  Spurgeon a înaintat scrisoarea lor lui Gerhard 
Onken care, l-a rândul său, l-a informat pe August Liebig din București, 
România, despre cererea lor.  August Liebig a mers în Cataloi în �865��  și 
în luna noiembrie a aceluiași an a oficiat primul botez.  Sub călăuzirea sa și 
prin „mărturia acestei congregații crescânde aproape întreg satul as-a alipit 
Bisericii Baptiste din Cataloi.”��   La această biserică avea să vină Gerhard 
Onken în anul �869 și să fondeze în mod oficial prima biserică baptistă din 
Dobrogea.�5 

 Alte contribuții

Metodiștii, molocanii și societățile străine pentru distribuirea Bibliei consti-
tuie factori adiționali  care au contribuit la nașterea Bisericii Baptiste „Betel” 
din Tulcea.  Zona Tulcei a fost scena unor lupte dintre trupele rusești și oto-
mane în războaiele din anii �828, �85�-55 și �878.  Din cauza acestor lupte 
și datorită faptului că Tulcea era o poartă spre Imperiul Otoman dinainte de 
anul �878, un grup de ruși s-au așezat în acest oraș.  Un număr semnifica-
tiv dintre acești coloniști erau așa-numiții molocani (băutori de lapte).  Ei 
„căutau să se întoarcă la practicile bisericii primare”�6  astfel formau un sol 

�� Heinrich Epp, Historical Endnotes - Documents in Mennonite Brethren History: 
The Founding of the Einlage Mennonite Brethren Congregation, Direction, Vol.20, No.�,�99�, 
pp.�29-��0, http//:Direction Historical Endnotes.htm; Internet, accesat 08 august, 2002.
�� Klukas, scrisoare către pastor Gacea din 27 mai �998. August Liebig este un frate de 
al străbunicului lui Herbert Klukas. De asemenea, rădăcinile bisericii și stilul de viață misionar 
este confirmat de Pritzkau (p.80) atunci când el scrie destre întemeierea Uniunii lor în Rusia de 
Sud.  Printre alții care au venit la o reuniune în Neu Danzig erau și delegați din Cataloi și Tulcea.  
“Bruder Ondra kam mit noch einigen Abgeordneten aus Wolhynien und Bruder Liebig mit ei-
nigen Vertretern seiner Gemeinde.  Auch aus der Gemeinde Tultscha (Bulgarien) waren Vertre-
ter erschienen.  Diese Gemeinde war durch Mitglieder, die aus Neudanzig verschickt wurden, ins 
Leben gerufen worden und hatte sich bis dahin schon vielfach ausgebreitet.”
�5 Ian M. Randall, Every Apostolic church a Mission Society: European Baptist Origins 
and Identity, Ecumenism and History, Anthony R. Cross, ed., Carlisle: Paternoster Press, 2002, 
p.29�.  
Popovici, în cartea sa Istoria Baptistilor din Romania consideră anul de înființare al bisericii 
anul �862, gândindu-se probabil la sosirea primilor exilați germani baptiști, însă înscrisurile 
germane consemnează anul �869 ca fiind anul de fondare. (Germanii consideră an de fondare 
anul întemeierii oficiale a unei biserici.) Vezi Statistic 1878 der vereinigten Gemainden getaufter 
Christen in Dutschland, Daenmark, Holland, der Schweitz, Polen, Russland, der Tuerkei und Africa, 
Hamburg, Baptistische Verlogsbuchhandlung (Philipp Bickel), p.20 unde se înscrie ca înființarea 
bisericii pe 2� noiembrie �869.
�6 Randall, Pious Wishes, p.�26.



fertil pentru baptiști.

Printre molocanii din Tulcea a început să lucreze un misionar metodist pe 
nume Frederick W. Flocken care încerca să-i convertească la metodism.  
Flocken a fost staționat în Tulcea între anii �86� și �869 și probabil că a 
fost primul misionar printre rușii din Tulcea.  Din scrisorile lui către Bordul 
Biseicii Metodiste se desprinde concluzia că trăiau în Tulcea aproximativ 60 
de familii vorbitoare de limbă germană.  El oficia servicii pentru britanicii 
staționați în Tulcea la acea vreme și a invitat la studiile sale biblice de aseme-
nea câțiva molocani.  Atunci când liderul molocanilor pe nume Ivanovici „a 
beneficiat” din aceste întruniri, Flocken și-a exprimat nădejdea că dacă ar fi 
„mai mulți oameni ca Ivanovici molocanii ar putea să se întoarcă de la căile 
lor prin care își câștigau justificarea înaintea lui Dumnezeu și s-ar agăța de 
Isus Christos prin credință.”�7   Tonul scrisorilor sale este totuși unul trist.  
Baptiștii progresau rapid și „furau” rodul trudei sale.  „Baptiștii, indicându-le 
pasaje cu privire la botez, predestinare și 
imposibilitatea de a cădea din har, au reușit 
să-i motiveze să se reboteze” [de către Au-
gust Liebig], fapt prin care 20 de persoane, 
roade aparente ale acestei misiuni le-am 
pierdut.”�8   În ultima sa scrisoare din Tul-
cea, din data de � ianuarie �869, Flocken 
menționează, în raportul său anual pe anul 
�868, de oficierea Cinei Domnului în ziua 
de Crăciun unor germani din Tulcea și 
zonele învecinate și la șase ruși molocani.

Cu toate că era un gen de competiție între 
metodiști și baptiști, totuși relațiile dintre 
Liebig și Flocken erau bune.�9   Una dintre 
instanțele care demonstrează acest lucru este că la sosirea lui Onken în Tul-
�7 Fredrick W. Floken, Methodist Missionary in Tulcea, Then in turkey, now in Romania: 
From 1860/61 to the End of 1869 - His Letters to the Methodist Missions Board in New York, cu o 
introducere de Herbert Klukas, august �998.  Patrusprezece scrisori colecționate de către Leon 
Grenaderov în Corespondența cu Bordul de Misiune.  Citat din scrisoarea din 0� octombrie, 
�862.
�8 Floken, scrisoarea din �� decembrie, �866.
�9 Missionsblatt, �866, Nr.�2, p.�9�-�9�, “Reise von Bukarest nach Catalui”. AugustMissionsblatt, �866, Nr.�2, p.�9�-�9�,  “Reise von Bukarest nach Catalui”.  AugustAugust 
Liebig spune cum se afla în carantină, la întoarcerea sa, din cauza unei izbucniri de holeră și cum 
fratele Floken și unii frați din Cataloi l-au vizitat.

August Liebig



cea în noiembrie �869, acesta a fost întâmpinat la dec de Liebig și Flocken, 
iar după servirea unei cești de ceai în casa lui Flocken, acesta și-a continuat 
călătoria spre Cataloi.�0 
 
De asemenea este importantă menționarea activității coportorilor de Biblii pe 
teritoriul Tulcei, Jacob Klundt��  și Josef Edinger.  Amândoi au sosit din zona 
Neu-Danzig-ului (Klundt venit din Kherson unde se mutase ulterior) și au 
fost angajați de Societatea Biblică Britanică și Străină și au depus o oarecare 
activitate in Tulcea.  Edinger putea vorbi rusește și a început să lucreze prin-
tre rușii din Tulcea.�2   Amândoi au furnizat Biblii și tractate în zonă, în felul 
acesta contribuind și ajutând la răspândirea Evangheliei printre oameni.

 PERIOADA DE FONDARE

 Anii începuturilor

Această secțiune abordează subiectul datei când a fost întemeiată Biserica 
Baptistă „Betel” din Tulcea, aniversările ei fiind sărbătorite în raport cu anul 

�0 Missionsblatt, �870, p.�. Scrisoarea lui Onken datată 22 noiembrie, �869, Onken Ar-
chive, Elstal, Germany.  În această scrisoare Onken menționează despre Biserica din Cataloi ca 
având ��� membri dar nu menționează nimic despre misiunea din Tulcea a Bisericii Cataloi.
�� Chas. T. Byford, Peasants and Prophets (Baptist Pioneers in Russia and South Eastern Eu-
rope), London: Kingsgate Press, �9��, p.55.
�2 Herbert Klukas, scrisoare către pastor Aurel Gacea, 2 iunie, �998.
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�888.
Cea mai timpurie dată istorică cu privire la membrii baptiști din Tulcea se 
găsește într-o scrisoare scrisă de către George Teusch��  către Leon Grena-
derov în care se menționează că în anul �869-�870 au fost botezați câțiva 
ruși în Tulcea.��   Cea mai timpurie consemnare germană este datată în 
�87� și menționează despre trei membri baptiști din stațiunea (filiala) Tul-
cea (probabil botezați în anul �87�, întrucât statisticile erau alcătuite pentru 
anul precedent).�5   Guenter Balders, într-o scrisoare către Leon Grenaderov, 
menționează că „Die Station Tulcea (zur Gemainde Cataloi gehoerig) wird 
zuerst �87� în der Statistik erwaehnt, �87� – � Mitglieder, �875 – 7 Mit-
glieder, �876 – �0 Mitglieder, �877 – 20 Mitglieder (mit Rustschuk).  Ueber 
�878 bis zur Gemeidegruendung �89� liegen keine Zahlen vor”�6 ... [ Din 
�878 până la anul fondării �89� nu există evidențe numerice.]  

Grenaderov, răspunzând în scris lui Balders 
din Hamburg postulează că numerele pri-
mite pentru anii �87�-�877 erau doar cu 
privință la membrii vorbitori de germană.  
El zice „dintr-unul din documentele fami-
liei noastre se poate vedea că frații ruși 
aveau serviciul lor religios duminica de la 
ora 9 la ora ��.  Frații germani aveau ser-
viciul lor religios de la ora �� la ora �� iar 
mai târziu, când au scăzut la număr, aceștia 
aveau doar un serviciu pe lună.  Herbert 
Klukas spune că „Leon Grenaderov scrie    
în aceeași scrisoare că prima clădire a bi-

sericii și terenul pentru cimitir erau deja cumpărate în �87�.  El se referă la 
un document le gal care era o dovadă de cumpărare a proprietății bisericii 
�� Teutsch a fost pastor timp de �5 de ani în bisericile germane din România (�966), el a 
întreținut relații cordiale cu celelalte biserici germane, a vizitat Biserica din Tulecea, a scris o is-
torie a bpatiștilor germani din Tulcea, însă el scrie mai târziu din amintiri ceea ce îl face imprecis 
– datele afirmate de el sunt de obicei deplasate cu vreo doi ani.  El a fost solicitat de Grenaderov 
ca să scrie ce își aducea aminte despre istoria bisericii din Tulcea.
�� Klukas, scrisoare către pastor Aurel Gacea, 2 iunie,�998.
�5 Guenter Balders, istoric al bisericii în cadrul Bundes der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinden din Germany la Seminarul Teologic din Hamburg (Feb.�975). În �975, atunci când 
Grenaderov a vizitat Germania, acesta a purtat o corespondență cu Balders pe tema istoriei biser-
icii din Tulcea.  Scrisorile acestea se află în custodia lui Herbert Klukas.
�6 Ibidem.
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care era înregistrat legal în anul �87�.  Totuși, într-o altă scrisoare, el scrie 
însă că proprietatea a fost cumpărată în anul �88�.  Faptul că proprietatea a 
fost cumpărată în �87� și că se țineau întruniri separate cu frații ruși și cu cei 
germani l-a determinat să creadă că numărul membrilor ruși din Tulcea nu a 
fost inclus în numerele care provin de la Seminarul din Hamburg.” �7

Aici se ivește o problemă.  Documentul de cumpărare este pierdut.  Klukas 
acceptă în ultima sa afirmație data cea mai timpurie.  Totuși ni s-a păstrat un 
document al Tribunalului din Tulcea, citație care îl somează pe Leon Vasilief, 
un zidar din Tulcea și unul dintre separatiștii semnatari din anul �890/�89�, 
să restituie actul titlului de proprietate (documentul de vânzare-cumpărare) 
nr. �5 din �� ianuarie �88�, care de drept aparține comitetului administrativ 
al biserici.  Este afirmat de asemenea că proprietatea (casa și dependințele) a 
fost cumpărată în numele comunității de către Sava Macheef, fost conducător 
al comunității ruso-germane a Bisericii Baptiste Tulcea și că a fost dată în 
proprietate deplină prin documentul nr. 7�9/22 iulie a.c. (cândva în perioada 
�89�-�89�) comitetului administrativ.

De asemenea în procesul verbal al ședinței de lucru a Bisericii Cataloi din ianu-
arie �88� se menționează la cheltuieli suma de 87 Fr. 60L pentru cumpărarea 
casei de adunare din Tulcea.   Procesul verbal�8  și citația�9  lămuresc situația 
că data de 1881 ar trebui acceptată ca anul cumpărării proprietății menonite 
de pe strada Traian nr. 45.  Alexa Popovici, în cartea sa Istoria baptiștilor din 
România scrie despre înființarea bisericii din Tulcea ca începând cu refugiații 
ruși care s-au stabilit în Tulea și la care avea să se alăture un grup de membri 
germani din Cataloi.50   Întrucât primul baptist de etnie rusă, Jefin Zimbal 
a fost botezat în ziua de 2� iunie �8695�  este probabil că prima apariție a 
baptiștilor ruși în Tulcea a fost cândva în zorii anilor �870.  Ei se întruneau în 
casa unui rus situată pe strada Nemțească (numită ulterior Vasile Roată) nr. 
72, apoi pe strada Nemoleaca (Mircea Vodă), mai târziu pe strada Lupueni 
(Vasile Lupu/Palestina).***Popovici pg �05 și Gacea***  Popovici afirmă că la 

�7 Klukas, scrisoare 2 iunie �998.
�8 Document original găsit la Onken Archive în Elstal, Germania în Protokollbuch der Bap-
tistengemeinde Catalui 1869-1884, vezi suplimentul documentar nr. � pentru o fotocopie a acestui 
document.
�9 Document original în custodia lui Herbert Klukas, Canada.  Traducerea și imaginea 
documentului în suplimentul documentar nr. 5.
50 Popovici, p.�05.
5� Byford, pp.77-78.



vremea emigrării menoniților în anul �870, aceștia au transferat proprietatea 
fraților lor ruși baptiști,52  însă lucrul acesta intră în conflict cu documentul de 
cumpărare din �88�.  Modul exact în care a avut loc transmiterea proprietății 
între anii �870 și �88� nu este clar, însă este cert faptul că aceasta a fost 
cumpărată în numele fraților baptiști germani care au emigrat din Rusia.5� 

 Dezvoltări incipiente

Cu privire la teza emisă de Alexa Popovici că biserica a fost începută de ruși 
la care s-au alipit germanii, aceasta pare să fi fost o concluzie trasă pripit pe 
baza unei interpretări superficiale a documentelor.  După cum s-a arătat mai 
sus, lucrarea germană s-a dezvoltat în Cataloi și, cu contribuția lui Edinger, 
baptiștii germani din Cataloi au misionat printre oamenii din Tulcea printre 
care trăiau câțiva membri ai bisericii baptiste din Cataloi.  În conformitate cu 
statisticile citate anterior, în anul �88� existau cel puțin �0 baptiști germani 
în orașul Tulcea (�876 – �0 membri; �877 – 20 membri ce includeau câțiva 
din Rusciuk, Bulgaria).  Coloniștii germani au transformat satul Cataloi într-
un sat baptist, unde cel două birturi au fost scoase din afaceri (unul a ars iar 
celălalt s-a închis din lipsă de mușterii).5�   Acești germani erau niște oameni 
foarte harnici și întreprinzători astfel situația lor economică a înflorit.  Acești 
baptiști germani din Tulcea, având și ei un zel pentru misiune, au stabilit 
relații cu credincioșii baptiși ruși și deținând mijloacele financiare necesare 
au cumpărat prorpietatea menonită în anul �88�, aceasta sub girarea Bisericii 
din Cataloi,55  pentru ca mai apoi să-i invite pe baptiștii ruși convertiți sau 
exilați, care erau mai săraci, să folosească imobilul lor.  Acest lucru ar explica 
afirmația lui Grenaderov cu privire la cele două biserici diferite, una germană 
și alta rusă și, de asemenea, ar explica și interpretarea greșită a lui Popovici cu 
privire la documentul de fondare. Despre convertirea primilor ruși din Tul-
cea, Martin Issler relatează că s-a făcut prin activitatea fratelui baptist Joseph 
Edinger (din grupul celor �7 de baptiști care s-au stabilit în Cataloi in �866) 
52 Popovici, p.�05.
5� Acest lucru poate fi dedus din ciatația juridică menționată mai sus și din alt document 
original care are de a face cu separarea rușilor de germani eveniment la care este invitat o terță 
parte pentru a gestiona criza, în care este afirmat că proprietatea care trebuie estimată aparține 
fraților germani care au venit din Rusia (�890).  Vezi suplimentele documentare nr. 5 și nr. �.
5� Martin Issler, Die Entstehung der Gemeinde Catalui, �92�; Aurel Gacea, 9 Octombrie 
�888 - 9 Octombrie �988 - �00 de ani de la inaugurarea Casei de rugaciune a Bisericii Crestine 
Baptiste “Betel” Tulcea,  9 octombrie, �988, manuscris.
55 Martin Issler, Autobiographie, Klett, Otto, ed.,Martin Issler, Autobiographie, Klett, Otto, ed.,Klett, Otto, ed., Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 1971, 
pg. 129.



„un frate întreprinzător, care cunoștea bine de tot limba rusă – a fost angajat 
acolo ca vânzător de Biblii (colporteur) de către Societatea Britanică pentru 
răspândirea Bibliei.  Prin activitatea sa au venit la credință mai mulți ruși, care 
s-au botezat și au format o biserică.  Imediat s-au alăturat și alții, așa că s-a 
format o frumoasă adunare.  Lucrarea între ruși a mers la început mai încet, 

totuși a mers înainte și a devenit 
o lucrare foarte binecuvântată și s-
a lărgit de atunci în toată Basara-
bia.”56    Documentul de fondare 
este un document de întemeiere 
scris în rusește astfel:  „Rezoluția 
finală a poporului rus de a avea 
dreptul de a re-înființa biserica 
creștină tulceană, an �88�, iulie, 
ziua a �5-a”.57    Din cauză că a treia 
cifră a anului din data documentu-
lui este alterată la o dată ulterioară 
de către cineva într-o încercare de 
a face un șapte (7) sau un nouă (9) 

– cel mai probabil cifra 9 datorită unui conflict ce are loc în anul �89�, care 
se va aborda ulterior – alterație care poate fi remarcată sub o observare atentă, 
Grenaderov și Popovici interpretează data ca fiind �887 și documentul ca 
fiind actul de punere a pietrei din capul unghiului a noii clădiri a bisericii care 
avea să fie ridicată în anul �888.  Acest document nu poate fi documentul 
de punere a temeliei clădirii întrucât Johan Wieler (despre care se va dis-
cuta mai târziu) vine în Tulcea pe la sfârșitul verii anului �887 („Spaetsom-
mer des Jahres �887”) și doar după ce lucrarea lui ia avânt, în special cea cu 
Școala Biblică, el decide să construiască o clădire nouă în primăvara anului 
�888 (după ce primește aprobarea și fonduri de la menoniții din Rusia).  De 
asemenea, atunci când biserica construită sub conducerea lui Wieler în �888 
a fost demolată, la piatra de temelie s-a găsit o casetă care conținea o Biblie 
germană și o carte de cântări Glaubensstime, obiecte care din păcate s-au făcut 
fărâme în momentul când au fost apucate.58   Acestea sunt în concordanță cu 
56 Ibidem.
57 Document original scris într-o rusească defectuoasă aflat în custodia lui Klukas în 
Canada.  Titlul tradus este „Rezoluția finală a poporului rus de a avea dreptul de a re-înființa„Rezoluția finală a poporului rus de a avea dreptul de a re-înființa 
biserica creștină tulceană, an �88�, iulie, ziua a �5-a” Pentru traducere și fotocopie vezi suplimen- Pentru traducere și fotocopie vezi suplimen-
tul documentar nr.�.
58 Fragmentele acestea sunt în posesia bisericii din Tulcea.



un document în limba germană existent care dă un inventar al lucrurilor puse 
la temelia clădirii.  Acesta   menționează Biblia germană, cartea de cântări 
germană, lista fraților germani și ruși care au fost la inițierea proiectului, o 
Scriptură rusească și de asemenea documentul de fondare.  Însă, așa cum 
poate fi observat în original, cea de a patrulea cifră nu este alterată ci este un i 
(un mod de a scrie datele la acea vreme pentru a exclude posibilitatea ca cifra 
� să fie confundată cu cifra 7) și deci această cifră nu poate fi citită greșit ca 
fiind 7.  Prin urmare, singura opțiune rezonabilă pare a fi că documentul a fost 
scris în iulie �88�, atunci când comunitatea rusească și-a cristalizat identitatea 
ca fiind o biserică (ce se adunase între zidurile clădirii germane), biserică ce își 
celebra înființarea oficială ca fiind renașterea fostei biserici creștine menonite, 
așa cum au scris: „dreptul de a reînființa biserica creștină tulceană.”  În sfârșit 
ei au acum o biserică, iar pribegia lor din casă în casă s-a sfârșit.  Termenii 
folosiți în document „astfel fiind întemeiați pe piatra din capul unghiului Isus 
Christos Domnul nostru! Clădirea se construiește sub numele Betel” trebuie 
interpretați în mod spiritual.  

Mai există și alte motive care susțin ipoteza unei congrebații bisericești mai 
timpurii de anul �887 ( Johan Wieler care a inițiat în �888 construcția nouă a 
clădirii a sosit în Tulcea în �887, an adoptat cumva prin proximitate ca fiind 
anul întemeierii de către alți istorici).  Johan Wieler, care a inițiat acest proiect 
nu se găsește printre semnatarii documentului și nici alții care au susținut că 
sunt fondatarii bisericii în �887.  De asemenea, în raportul financiar al Bisericii 
din Cataloi (biserica mamă sponsorizatoare) din ianuarie �88�, sunt consem-
nate cheltuielile plătite de biserica din Cataloi pentru reparații și procurarea 
materialelor de construcție pentru biserica din Tulcea.  Acest document duce 
la posibilitatea că această clădire recent cumpărată în Tulcea să fi avut urgent 
nevoie de reparații importante după o perioadă de de �0 ani neglijare, timp 
scurs de când menoniții au părăsit provincia.  Acest lucru indică de asemenea 
că germanii erau cei care erau proprietarii imobilului.59 

Pe lângă istoria scrisă de Alexa Popovici mai există cea scrisă de Ion Bunaciu, 
Istoria răspândirii credinței baptiste în România.  Bunaciu afirmă că Biserica 
Baptistă din Tulcea a fost fondată de către baptiștii ruși care au ajuns prima 
59 Documentul original se află la Onken Archive în Elstal, Germania în Protokollbuch 
der Baptistengemeinde Catalui 1869-1884, Gemeindeversammlung am �7.�.�88�, semnat de F. 
Massier (Ferdinand Massier a fost pastor la Biserica Cataloi  pentru o scurtă biografie vezi: Wil-
helm Bretz, Prediger Ferdinand Massier, �8�2-�92�, Der Wahrheitszeuge, No. 28, �92�, p.207.) 
Vezi suplimentul documentar nr.�.



dată în Tulcea în anul�86�.  Cu privire la această dată este suficient să se 
spună că nu existau credincioși baptiști ruși înainte de anul �869.  Bunaciu 
afirmă de asemenea că în anul �870 au fost botezați în Tulcea primii ruși, 
printre care era familia Sezonov din care au ieșit doi lideri baptiști, Adam 
și Lucașa.60   Această afirmație despre botezul unor ruși este în concordanță 
cu afirmația lui Teutsch „Im Jahre �869/70 wurden auch etliche Russen in 
Tulcea gelaeugig und getauft” (În anul �869/70 au fost de asemenea câțiva 
ruși în Tulcea care au crezut și au fost botezați.), însă, precum este menționat 
în nota de subsol nr. ��, Teutsch este deplasat cu aproximativ doi ani față 
de data exactă în cele mai multe cazuri.6�   În același timp, istoria bisericii 
baptiste din Tulcea scrisă de Buncaciu este  destul de îndoielnică.  Secțiunea 
din cartea sa care tratează istoria dezvoltării zonei Tulcei este de fapt o sin-
tetizare a descrierii lui Popovici fără să indice aceasta în vreo notă.  Bunaciu 
urmează succesiunea datelor scrise de Popovici, iar Popovici dactilografiază 
greșit numele lui Martin Issler (predicator din Cataloi) scriindu-l „Marton 
Isler” iar Bunaciu preia greșeala.  Bunaciu nu citează sursa informațiilor sale ci 
doar indică în Precuvîntare, în mod general, „martorii principali ai evenimen-
telor” și numele celor care au lăsat în urma lor Seminarului unele consemnări.  
Afirmația cu privire la botezul familiei Sezonov este eraonată. Leon Gre-
naderov, în scrisoarea sa de atenționare cu privire la aceste greșeli îi scrie lui 
Bunaciu: „Avram Sezonov, fost bătrînul bisericii în Tulcea s-a născut în �877 
-  deci la �87� cînd s-a înființat stațiunea, nu exista – după el s-a născut Iacob, 
tatăl Sarei, soția fratelui Alexe Popovici, apoi Adam Sezonov, Brăila, și ultima 
o soră,: Ana căsătorită în Bulgaria.”62   Cât despre anul botezului lui Sezonov, 
în cartea de membralitate a Bisericii din Tulcea, dat abotezului lui Avram 
Sezonov este consemnată ca fiind 29.08.�89� (acesta fiind tatăl lui Adam, 
deci soțul familiei Sezonov din care a ieșit liderul baptist Adam, menționat 
de Ioan Bunaciu).6�   
 
În urma acestei analize este rezonabil să se concluzioneze că atât membrii ger-
mani cât și cei ruși au apărut foarte timpuriu în anii �870.  Pe când germanii 
se considerau o extensie, o misiune sau un fel de filială a Bisericii Baptiste din 
Cataloi, baptiștii ruși au întocmit un document de fondare a lor ca  biserică 
entitate etnică de sine stătătoare în anul �88� – după ce au fost primiți să se 
60 Ion Bunaciu, Istoria Raspandirii Credintei Baptiste in Romania, Bucuresti: Editura Uni-
unii Comunitatilor Baptiste din R.S. Romania, �98�, pp.�5-�7.
6� Teutsch, �966, manuscris.
62 Leon Grenaderov,Leon Grenaderov, Mult stimate frate Dr. Bunaciu, scrisoare, 08 octombrie �982.
6� Registrul membralității bisericii, în custodia lui Klukas.



închine în clădirea cumpărată de germani în luna ianuarie a aceluiași an.  

 Conducerea timpurie a bisericii și noua construcție

Anii incipienți ai acestei comunități de credincioși au fost binecuvântați.  Al-
exa Popovici, atunci când vorbește despre anii de la început atât pentru bi-
serica din Cataloi cât și pentru cea din Tulcea spune că ei „au trăit o viață 
înfloritoare și au lucrat minunat în răspândirea credinței lor.”6�   Amândouă 
comunitățile (germană și rusă) se considerau ca fiind parte a unei singure 
biserici, anume a Bisericii „Betel” (misiune a Bisericii din Cataloi), însă în 
practică ei trebuiau să aibă două servicii de închinare separate din cauza bari-
erei lingvistice dintre ei.  
 
La început a fost unitate iar Josef Edinger este considerat ca inițiatorul și 
sisținătorul acestei misiuni printre ruși.  El predica ambelor congregații în 

limba lor maternă până când acesta a de-
cedat în �88�.65   După moartea lui Ed-
inger, frații germani au rămas incapabili 
de a ajuta misiunea rusească datorită bari-
erei limbajului cu toate că ei aveau dorința 
„sehnen” să o facă.  Atunci când Johan 
Wieler le-a scris despre intențiile sale de 
a veni la frații din Tulcea, atât germanii 
cât și rușii au fost nespus de bucuroși.  
Johan Wieler, un menonit „convertit 
la prospăta biserică emergentă Biserica 
Fraților Menoniți”,66  care a devenit o 
figură proeminentă în cadrul Bisericii 
Fraților Menoniți în calitate de istoric, 
educator, apologet etc., a fost instrumen-
tal în nașterea mișcării baptiste rusești din 

6� Alexa Popovici, A Hundred and Ten Years in the History of the Baptists in Romania, 
The European Baptist, Vol. 6, No. �, �965, p.��.
65 Martin Issler, Die letzten Jahre und Tage des selig vollendeten Br. Wieler in Tulcea,Martin Issler, Die letzten Jahre und Tage des selig vollendeten Br. Wieler in Tulcea, Der 
Wahrheitszeuge, �889, p.�87.
66 John B. Towes, Helena Wieler Martens,John B. Towes, Helena Wieler Martens, Profiles of Mennonite Faith, http//:profiles of 
mennonite faith helena wieler martens.htm; Internet; accesat 09 august 2002.

Johan Wieler



Rusia de Sud.67     Ajungând în Tulcea, el a început imediat să slujească cu 
zel ambele biserici, predicând duminicile de patru ori, de două ori în limba 
germană și de două ori în rusește, conducând școala biblică, petrecând ore 
întregi seara învățându-i cântări noi pe frați și predând matematica, citirea 
și scrierea de câteva ori pe sîptîmână copiilor creștinilor și necreștinilor.  În 
principal, datorită acestor activități ale Școlii Biblice clădirea bisericii vechi a 
devenit neîncăpătoare.  El a decis să construiască o biserică nouă în primăvara 
anului �888, aceasta în pofida faptului că mulți priveau sceptici viziunea sa.  
După cum Martin Issler avea să scrie mai târziu, „nouă ni se părea că nu e 
vremea pentru astfel de gânduri, totuși în toate lucrurile în care el s-a angajat 
era plin de credință și avea izbândă.  El a scris bisericilor menonite din Rusia 
și la scurt timp a primit un răspuns favorabil și fonduri pentru noua clădire.  
Primăvara anului �888 a fost propice pentru începerea construcției. Zidirea 
s-a făcut sub direcția lui Leon Grenaderov (bătrânul) care era „trecut de �0 
de ani și era bătrânul bisericii la acea dată”.68    Ceremonia așezării pietrei de 
temelie a avut loc într-o zi splendidă,  zi în care au venit mulți participanți 
care intraseră în legătură cu această misiune.”69   

67 John B. Towes, The Mennonite Brethren in Russia during the �890s, Direction, vol.�0, 
No.2, 200�, pp. ��,�5, http//:direction the mennonite brethren in russia during the �890s.htm; 
Internet; accesat �5 august 2002.  Vezi de asemenea Friesen, �978. Friesen, �978.
68 Leon Grenaderov,Leon Grenaderov, Mult stimate frate Dr. Bunaciu, scrisoare, 08 octombrie �982.
69 Martin Issler, �889, pp.�87,�88. “Uns schien der Gedanke noch zu frueh, doch in allenMartin Issler, �889, pp.�87,�88. “Uns schien der Gedanke noch zu frueh, doch in allen 
seinen Unternehmungen war er glaubenskuehn un erfolgreich.  Er schrieb nach Russland an die 
Mennoniten Brueder Gemeinden, und bald war Antwort und auch Geld da.  Im Fruehjahr �888 
konnte der Bau tatsaechlich begonnen werden.  Die Grundsteinlegung war ein Herrlicher Tag, 
wo viele Zuschauer zugegen werden.”



Această capelă avea să rămână ca o piatră de aducere aminte, ca un monu-
ment al marii sale credințe.  Prin finanțarea fraților menoniți din Rusia și a 
fraților din Cataloi și cu ajutorul trudei mâinilor pricepute ale rușilor biserica 
a fost terminată pe 9 octombrie �888, dată la care a fost inaugurată.  Wieler 
a tipărit invitații pentru acest eveniment atât în limba rusă cât și în limba 
germană și le-a distribuit prin oraș.  Au fost mulți oaspeți iar biserica era 
plină, participând la eveniment aproximativ �00 de oameni, având predicatori 
din Odessa, Rusciuc și București.70   În cea  de a doua zi a acestei sărbători 
au luat parte și frații Liebig din București și Issler din Cataloi.  Cu oca-
zia acestui eveniment s-a fondat și Asociația Misionară Româno-Bulgară în 
cadrul căreia fratele Wieler a fost ales ca primul ei președinte.7�   Din cauza 
unor traume interne pe care le-a suferit fiindcă a sărit de de schelă,72  fratele 
Wieler fiind un om mai plinuț, sănătatea sa a început să se deterioreze rapid.  
Cu toate acestea el a reușit să-l aducă și să-l întâlnească pe Evghenie Gh-
erasimenco, pe la sfârșitul lunii iunie �889, cel care avea să devină următorul 
pastor al bisericii.  Johan Wieler a murit pe �� august �889 într-un spital din 
București.7� 

 Evenimentele care au dus la separare

În timpul bolii lui Wieler, lucrarea printre ruși 
s-a oprit din nou.  Gherasimenco, la sosirea sa a 
fost folositor întrucât era fluent atât în rusă cât 
și în germană.7�   Popovici are doar cuvinte elo-
gioase la adresa lui pictându-l într-un mod ide-
alistic, mitic: „Figură impunătoare, cu o barbă 
mare și bogată, cu mustăți groase, avea o figură 
blândă, vie și captivantă, iar vocea sa dulce, cu 
sunet de clopoțel de argint, melodică, îl făcea 
un bărbat distins și atractiv.”75   Popovici scrie 
că biserica a crescut numeric și spiritual și că a 
ajuns vestită în oraș.  Totuși, în scurt timp sub 

70 Vezi invitația în românește, supliment documentar nr.7.
7� W. Christu (Martschoff ), Berchte unserer arbeiter: Kapellen - Einweihnung in TultschaW. Christu (Martschoff ), Berchte unserer arbeiter:  Kapellen - Einweihnung in Tultscha 
(am �0.Oktober, �888), Der Wahrheitszeuge, nr.�, �889, p.6.
72 Byford, �9��, p.66.
7� Issler,�889, pp.�88,�89.
7� Popovici, Istoria Baptistilor, p.�08.
75 Ibidem.

Evghenie Gherasimenco



conducerea sa relația dintre germani și ruși a început să se deterioreze.  Martin 
Issler descrie problema fără a-l menționa pe nume pe Gherasimenco.  „Wieler 
a instalat un predicator rus care nu a fost totuși capabil pentru această poziție;  
prin el a venit dezbinare, separare și învățătură eronată și acesta a părăsit 
congregația ca să plece în Bulgaria.” 76  Gherasimenco a păstorit biserica din 
anul �890 până pe la începutul anului �89�.  În primul an al pastoratului său, 
tensiunile au devenit atât de acute încât biserica rusească a decis să se separe 
de tutela Bisericii din Cataloi și să devină independentă.  Conflictul și pro-
cesul de separare a fost moderat de o terță comisie.  Din acel moment toate 
activitățile oficiale ale bisericii aveau să fie ținute doar în limba rusă.77   Gru-
pul membrilor germani a fost mai mic numeric și a fost asimilat de biserica 
rusă.  Statisticile germane consideră anul �89� ca fiind anul de întemeiere al 
bisericii independente, de sine stătătoare, din Tulcea.  De asemenea, se poate 
observa din statistici că �� de membri sunt scoși din evidența membralității 
Bisericii din Cataloi. Iar Tulcea, avându-l păstor pe Gherasimenco, apare cu 
o membralitate de �� de membri.78   În anii de pastorație a lui Gherasimenco 
biserica crește cu șase membri astfel că la încheierea anului �89� biserica are 
�7 de membri.79   În anul �89� Gherasimenco se căsătorește și se mută în 
Bulgaria.

După plecarea lui Gherasimenco, slujba pastorală o preiau Karl Heringer și 
S. Burusnjuk (�89�) și apoi trece la Vasilii Pavlov (�895-�899)  Chiar la în-
ceputul lucrării pastorale a lui Pavlov, în �895, �� membri (probabil germani) 
părăsesc biserica și din cei �7 de membri pe care i-a avut biserica sub Her-
inger, la sfârșitul anului �895 mai rămân 27 de membri, printre aceștia fiind 
câțiva noi veniți.  În cadrul slujirii lui Pavlov biserica prosperă astfel că în anul 
�898 biserica număra 60 de membri.  Pavlov era fluent în multe limbi prin-
tre care se numărau rusa, germana și româna.  Congregația era încă formată 
atât din ruși cât și din germani astfel că Pavlov trebuia să predice de două ori 
în fiecare duminică, odată în limba germană și odată în limba rusă.  Dacă se 
întâmpla ca să vină la adunare mai mulți români el predica de asemenea și în 

76 Issler, �92�.
77 Două documente originale scrise în rusește, datate în text „’90”.  Ele sunt în custodia lui 
Klukas.  Pentru traducere și o mai bună înțelegere a problemei și a fotocopiei vezi suplimenttele 
documentare nr. 2 și nr.�.
78 Statistik �89� (Bundeskonferenz-Jahr) des bundes der Baptisten-Gemainden inStatistik �89� (Bundeskonferenz-Jahr) des bundes der Baptisten-Gemainden in 
Deutschland und einigen umliegenden Laendern, Hamburg: Druck und Verlag von J.G. Oncken 
Nachfolger (Philipp Bickel), p.�8.
79 Statistik �89�, p.�8.



românește.  Astfel se poate afirma că începuturile membralității baptiștilor de 
etnie română în biserica din Tulcea au rădăcinile în lucrarea lui Pavlov.  Cu 
toate că el era un predicator bun și înzestrat, totuși el avea un stil de condu-
cere dictatorial astfel au început să se ivească din nou tensiuni între germani 
și ruși.  Consecința acestui fapt este că în anul �899, �� germani au fost 
excluși din biserică (precum se poate observa din statistici), aceștia formând o 
congregație independentă în Tulcea sub păstorirea lui L. Liebig.  La momen-
tul plecării lui Pavlov în anul �90�, biserica rusească număra �� de membri 
iar congregația germană se alipise de Biserica Baptistă din Cataloi.80   

 Viața timpurie a bisericii

După cum s-a putut observa, slujbele divine se țineau adesea atât în limba 
rusă cât și în limba germană.  Pentru un timp îndelung biserica a păstrat obi-
ceiul transmis de la germani de a avea agape, adică mese de dragoste în cadrul 
cărora credincioșii aveau părtășie creștinească în jurul unei cești de ceai și a 
unor bisecuiți sau fursecuri.  În ce privește aranjamentul din interiorul biseri-
cii, amvonul, de unde se predica Cuvântul lui Dumnezeu avea un loc central, 
la capătul celălalt al clădirii, față în față cu intrarea.  Deasupra amvonului era 
scris atât în germană cât și în rusește „Un Domn, o credință, un botez”.  Pe 
peretele exterior, la intrarea în biserică, era scris în rusește „Noi predicăm pe 
Christos cel răstignit” iar în germană stătea scris „Casă de rugăciune”.  

Interiorul bisericii era vopsit în alb și găzduia două rânduri de bănci, în care, 
pe rândul din stânga se așezau femeile iar pe rândul din dreapta bărbații.  
80 Statistik, �89� -�90�.



Exista și un harmoniu cu foale așezat în față, în partea dreaptă a amvonu-
lui.  Erau momente când biserica era plină și erau momente când veneau 
doar câteva duzini.  Serviciul de închinare al bisericii consta într-o oră de 
rugăciune, o oră de studiu biblic și o oră de serviciu divin când era și predica.  
Înainte de predică se ținea un program în care tinerii sau alți membri par-
ticipau cu cântări, gânduri inspirate din Scriptură și poezii.  De ziua roadelor, 
biserica plasa la stânga amvonului un stand împodobit cu unele dintre cele 
mai frumoase fructe, legume, cereale ale anului și se ținea un program special 
de mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu.  La terminarea serviciului, 
fructele, legumele și cerealele erau împărțite între participanți în cadrul unor 
concursuri cu întrebări biblice.  Biserica era împodobită în mod special cu flori 
de sărbătoarea Paștelor și cu un pom de Crăciun cu ocazia sărbătorii nașterii 
Domnului Isus.  De crăciun copiii primeau cadouri cu dulciuri și fructe.8� 

În timpul regimului antonescian și în perioada comunistă din România, bi-
serica a trecut prin multe forme de persecuție.  Astfel, din anul �9�2 până în 
anul �9�� biserica a fost închisă și sigilată de autorități, credincioșii ne mai 
putând folosi clădirea.  În timpul regimului comunist autoritățile au tulburat 
și interferat cu viața credincioșilor și bunul mers al bisericii și au pus piedici 
în dezvoltarea ei.
 
În anii care au urmat, 
biserica a misionat 
printre leproșii din 
colonia Tichilești, 
mai ales prin zelul lui 
Teodor Cenușe, care 
îi boteza în apa care 
se înroșea de la rănile 
lor costumat într-un 
combinezon special 
din doc impregnat 
în ulei, în care apa 
pătrundea adesea. Bi-
serica a misionat de 
asemenea și prin alte 
zone de primprejur.  
8� Interviuri cu Larisa Petrof, Ana Sava și pastor Aurel Gacea.

Teodor Cenușe împreună cu alți membri ai bisericii din 
Tulcea



Tulcea a dat comunității baptiste din țară câțiva lideri mari precum Adam 
Sezonov care a devenit președintele Uniunii Baptiste, Lucașa Sezonov care a 
devenit președintele Seminarului Baptist din București și Aurel Gacea care 
a devenit președintele Comunității Baptiste de Brăila și secretar general al 
Uniunii Baptiste.82 

 
Odată cu migrarea populației germane din �9�0, biserica mamă din Cataloi a 
trecut în neființă.  Însă în anii �990, Biserica Baptistă „Betel” din Tulcea, sub 
conducerea pastorului Aurel Gacea, a deschis un punct de misiune în Cataloi, 
astfel biserica fiică a început să reanimeze biserica ei mamă.  Acum Biserica 
Baptistă „Betel” are un număr de �70 de membri botezați la care se alătură la 
serviciile divine alte 50 de persoane, în principal membri ai familiilor lor care 
încă nu sunt botezați.  Biserica în prezent este păstorită de Aurel Gacea, un 
om care a adus multă stabilitate bisericii și a ajutat-o prin harul Domnului 
Dumnezeu să fie o martoră în societatea tulceană, implicând biserica în ne-
voile spirituale și sociale ale semenilor lor. 8�

82 Mihai Suciu, interviu cu Secretarul General nou ales,  Aurel Gacea, publicat în Crestinul 
Azi, nr. ��, iulie �995, pp.�6-�7.
8� Interviu cu pastor Aurel Gacea.

Biserica Baptistă din Tichilești



 Concluzii

 Așa cum s-a arătat mai sus, Biserica Baptistă „Betel” din Tulcea are 
rădăcini anabaptiste adânci, care se întind în timp până la lucrarea lui Dirk 
Philips, colaboratorul lui Menno Simons.  În formarea identității sale bap-
tiste Biserica „Betel” a tras sevă din mișcarea pietistă aprinsă în mijlocul 
menoniților și luteranilor de etnie germană din Rusia de Sud.  Persecuția 
ivită în Rusia a fost instrumentală în emigrarea părinților fondatori germani 
și ruși către orașul Tulcea din România și în nașterea bisericii baptiste.  Misi-
unea locală din Tulcea a fost favorizată de societățile biblice și de lucrarea 
metodistă.  Biserica din Tulcea a avut ca biserică mamă Biserica Baptistă din 
Cataloi și la geneza sa, ce a avut loc  la începutul anilor �870, era de etnie 
germană și rusă.  Biserica Baptistă „Betel” poate celebra ca an aniversar anul 
�87� (documentat în statistica din �87�).8�   Primul imobil, fostă proprietate 
a menoniților, a fost cumpărat în anul �88� și din acest an biserica atât de et-
nie germană cât și rusă a avut lăcaș de închinare proprietate personală.  Anul 
construcției celui de al doilea imobil proprietate a bisericii este anul �888 și a 
fost ridicat cu fonduri de la frații menoniți din Rusia și de la Biserica Cataloi.  
Până în anul �888 biserica din Tulcea a fost „stațiune” (adică punct de misi-
une sau filială) a Bisericii Cataloi.85   Această biserică  fost păstorită de mari 
oameni ai credinței precum Johan Wieler, Ludwig Liebig, Evghenie Ghera-
simenco, Pavlov și Martin Issler și în pofida multor dificultăți a supraviețuit 
până în ziua de aztăzi, în anul 200� fiind mai prosperă decât oricând în istoria 
ei.  Biserica Creștină Baptistă „Betel” din Tulcea este o oază spirituală în zona 
aridă a Dobrogei, împlinindu-și chemarea de a fi un far care arată calea înspre 
portul mântuirii, către Domnul Isus Christos.

8� Dacă comunitatea baptistă din România sărbătorește existeța ei pe teritoriul RomânieiDacă comunitatea baptistă din România sărbătorește existeța ei pe teritoriul României 
anul �856, an când a sosit la București familia Sharshmidt și nu deschiderea oficială a primei 
biserici, atunci Biserica „Betel” Tulcea poate sărbători aniversarea ei din anul �87� când s-au ivit 
primii trei membri germani baptiști și posibil și ruși în orașul Tulcea („Căci acolo unde sînt doi 
sau trei adunaţi în Numele Meu, sînt şi Eu în mijlocul lor.” Matei �8:20).
85 Leon Grenaderov,Leon Grenaderov, Mult stimate frate Dr. Bunaciu, scrisoare, 08 octombrie �982. Martin 
Issler, Autobiographie, Klett, Otto, ed.,Klett, Otto, ed., Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 1971, pg. 129



Supliment documentar nr. 1



�. The final result of Russian people for having the right to reestablish the 
Christian Church from Tulcea
�5 July �89�(later altered to or from �87� or �88�, written in Russian)

Free Comunity! Christ! Jesus! Our Lord! Dobrudja town
Tulcha
 On the foundation of the Word – One God, one faith one baptism, of 
the gift of the Spirit of Grace from above, and through the intercession of 
the Spirit of Grace we have received the begining! the freedom in Christ to 
organize church!  according to His will! through the comming together and 
with all heart of  the born again brothers and sisters, under the name:
Baptists
and so being founded on the corner stone Jesus Christ our Lord!

the building is built under the name:
Bethel

to this we confess and endorse each one personally with our signature – of the 
brothers and sisters from Tulcha.
 ______________________________________________________

   Signatures:
Sava  M. Suharev 2. Carolina O
Leon V. Grenaderov Ecaterina Grenaderov
Susoi Vasili Grenaderov Alexandra Petrova
Spiridon Demeanov Ana Filipova
Milanea Ambrosiba Ehima
Vasile Leon Grenaderov Zenovii Sheviaks
Garpena Leon Grenaderov Clara Heringer
Vasili Mironov Carl Heringer
Vasil Abrosim Sofie Fissher
Lukeria Fisher *
Elisabeta Lesaneski Fisher
Cristina Spis 
Ivan Petrov 

*the hight corner of the original document is damaged and the bottom four 
lines are missing from the photocopy.



Supliment documentar nr. 2





The final resolution of the Russian Brothers Evangelic-Christian-Baptist 
society

�. We, the Russian brothers have decided through unanimous voting to 
solicit Cataloi Church to allow us to separate (as we have been..., again in 
year ‚90, as a free church in Tulcha), in independent church in town of Tulcha 
and all its activity, verbal and written to be exercited only in Russian language.  
(voided paragraph by crossing – uncertain by whom and at what date – it is 
possible to had beed a revision at the same meeting)
�. We, the Russian brothers, with unanimous voting have chosen Evgenii 
Gerasimenco as preacher for the town of Tulcha, of the future independent 
church.
5. Also, with unanimous voting have chosen as deacons for the town of 
Tulcha �.) Leon Vasilief  and 2.) Georghi Fischer.
6. We, with unanimous voting have decided to show no sum (of money 
as wage, n.a.) to the preacher of the Tulcha church, to be according with the 
will of the members of the church and according with their means.
7. We with  unanimous voting have decided that all those verbal and 
written and all other ordinances to be only in Russian language.
8. We with  unanimous voting have acknowledged and receive as our 
duty the debth of sister Willer.
9. We, with unanimous voting have estimated the estate of the church at 
the sum of 6000 francs, and if anyone wants to separate then needs to pay 
half of this sum. (voided paragraph by crossing – uncertain by whom and at 
what date – it is possible to had beed a revision at the same meeting)
�0. We, with unanimous voting have decided that the church to be called 
Evangelic-Christian-Baptist.
��. We, with unanimous voting have decided that the preacher and dea-
cons to be under the guidance of the Tulcha church members, and they can-
not decide anything without the prior knowledge of the church.  As conse-
quence we all members sign along  with  the signature of the pastor:

�.)  Ivan Colesnicov
2.) Savva M. Suref
�.) Spiridon Diminof
�.) Zinovii Shefcenco
5.) Vasili Mironov
6.) Felics Mazurkevici



7.) Vasili Abrosimov
8.) Vasili Haralampief
9.) Vasili Leon Grenaderof
�0.) Susoi Vasilief
��.) Leon Vasilief
�2.) Carl Okert
��.) Carl Heringer
��.) Georg Fischer
�5.) Evgjenie Gerasimenco.



Supliment documentar nr. 3



Supliment documentar nr. 4



Supliment documentar nr. .5

Somațiune Domnule

 Având în vedere că Dl. Sava Macheef fost epitrop al Comunități Biserice 
Baptiste Ruso-Germane din Tulcea prin declarația autentificată de Tribunalul 
Jud. Tulcea sub Nr. 19 din 22 iulie a.c. neau predat în deplină stăpânire membrilor 
consiliului de administrare acestei Biserici care se compune din următoarele persoane: 
Eugenie Gherasimenco, Gheoghe Fisher, Carl Heringer, August Raihinberger, Spiru 
Berunciuc, Ivan Cesov, Neculai O. Condratief, Jacob Mikelson, Felix Mazurchievici 
and Carol Ocart, locul cu casa și toate dependințele aflate pe el ce îl cumpărase pentru 
comunitate cu actul de vindere transcris Nr. 15 din 31 Ianuarie 1881, care act se găsește 
actualmente în păstrarea Dv.
 Consiliul vă somează ca în 24 de ore de la primirea acestei somațiuni de către 
Dv. să ne predați în primire unuia dintre membri sus menționați actul de vindere în 
original transcris la Nr. 13?81 ca unul ce ne aparține de drept.
 Căci în caz de refuz din partea Dv. se va considera ca un abuz de încredere și 
vom fi siliți a recurge la  justiție unde veți fi obligați a ne preda actul și ne veți plăti 
daunele ce vom suferi din cauza Dv.
 Făcută în dublu exemplare.
  Eugen Herasinenko
  (Eugenie Gherasimenco)
D-lui Leon Vasilief zidar din Tulcea
    Coloarea de Roșu
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