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 Fratele Popovici face o comparaŃie statistică cu efectele arondării astfel: în anul 1961, înainte de 

implementarea acesteia existau 1.581 biserici şi filiale şi 492 predicatori ordinaŃi, iar după 

arondare mai existau 911 biserici şi filiale şi 121 pastori ordinaŃi.218   Prin restricŃiile impuse de 

stat de-a lungul timpului, aceştia nici măcar nu mai puteau predica deoarece nu aveau 

recunoaşterea Departamentului Cultelor şi nici certificat sau carnet de păstor.  Fiind mult mai 

puŃine biserici Statul a impus limitarea şi reducerea numărului de seminarişti admişi la Seminarul 

Teologic din Bucureşti astfel că s-a ajuns la situaŃia când erau admişi doar patru la o perioadă de 

patru ani.   

 

 

 

 

 

                                                 
218 Popovici, pp. 770-773. 
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2.2.2  Mişcarea treziŃilor 

 

 În contextul acestei stări jalnice în care au ajuns bisericile baptiste, Dumnezeu a început o 

lucrare de trezire în mijlocul celor care însetau după părtăşia reală cu Dumnezeu şi după viaŃa de 

sfinŃenie cerută de Acesta.  În multe biserici, în special în zonele unde baptismul s-a extins foarte 

mult timp de cîteva generaŃii, viaŃa bisericilor intrase într-o stare de letargie.  Copiii baptiştilor 

născuŃi în generaŃiile care nu au prins focul, dedicarea şi entuziasmul pionierilor baptişti, au 

adoptat baptismul într-un mod tradiŃional – se născuseră baptişti.  Se dezvolta o tradiŃie baptistă 

care se fosiliza în „ritualuri”, adică într-un mod de închinare mecanic, impersonal.  MulŃi dintre 

tineri şi chiar dintre membrii baptişti mai în vârstă, sau conducătorii adunărilor, trăiau într-o stare 

de imoralitate discordantă cu învăŃătura creştină baptistă.  Foloseau băuturi alcoolice, mergeau la 

dans şi făceau multe fapte de ruşine.  Oameni ca aceştia activau în corurile şi formaŃiile muzicale 

ale bisericilor, erau parte din comitetele de conducere.  În această situaŃie are loc o mişcare de 

„trezire” în unele zone ale Ńării.  În Istoria Baptiştilor din România 1856-1989, se menŃionează 

despre existenŃa acestei mişcări într-un subcapitol intitulat „VÂNĂTOAREA DUPĂ TREZIłI”.  

Cu toate că se afirmă atitudinea radicală a Departamentului Cultelor faŃă de aceştia, nu se dau 

prea multe detalii cu privire la apariŃia acestei mişcări.  Este interesantă poziŃia conducătorilor 

baptişti faŃă de treziŃi, consemnată în cartea susmenŃionată. 

 
„Toate persoanele din conducerea Uniunii şi din conducerile comunităŃilor au asigurat Departamentul 
Cutelor şi vârfurile SecurităŃii că un asemenea curent al treziŃilor  nu există în bisericile baptiste sau, dacă 
într-adevăr există, este foarte neînsemnat şi nu are sorŃi de izbîndă printre credincioşii baptişti.  În 
desfăşurarea acestei vânători după treziŃi s-a ajuns la stări de teroare, la interminabile investigaŃii ale 
păstorilor şi chiar a unui mare număr de membri.  SuferinŃele şi urmăririle, privaŃiunile pe care le-au îndurat 
cei din conducerile bisericilor baptiste, ale comunităŃilor bisericeşti, au creat spaimă şi incertitudine în 
fiecare clipă.  Unii dintre cei interogaŃi nici nu aflaseră măcar de existenŃa unui asemenea curent religios.  
După istovirea zadarnică, totul s-a sfârşit ajungându-se la concluzia că ar fi existat un astfel de curent 
neînsemnat prin bisericile maghiare.  E adevărat că şi promotorii şi militanŃii acestui curent, când şi-au dat 
seama de această vânătoare, au scos din vocabularul lor noŃiunea de treziŃi.”219  

 

Aspectul acestei mişcări de trezire necesită o aprofundare viitoare în studiul istoric.  Din 

documentele disponibile autorului, la acest moment, reiese faptul că pe la sfârşitul anilor ’50 şi 

începutul anilor ’60 apare în câteva părŃi ale Ńării o înviorare spirituală şi o întoarcere la viaŃa 

reală creştină.  Deşi această mişcare de trezire necesită un studiu de sine stătător şi o evaluare 

mai profundă, totuşi se va aloca un spaŃiu mai larg creionării unor aspecte mai importante.  Unul 

dintre aceste începuturi ale vieŃii transformate s-a ivit printr-un şir de treziri personale, care s-au 

extins de la o persoană la alta.  Prin anul 1953 fratele Hoblea Nistor, din localitatea Mişca, jud. 

Bihor, „fiind în dificultate spirituală şi în pragul divorŃului” caută disperat soluŃii la starea sa 

                                                 
219 Ibidem, pp. 815-815. 
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deplorabilă.  Prin sfaturile unui frate de la creştinii după Evanghelie, pe nume Ianovics 

Damaschin, acesta îşi mărturiseşte starea înaintea lui Dumnezeu şi îşi găseşte iertarea şi 

mântuirea.  ViaŃa lui schimbată o împărtăşeşte şi altora, mai întâi fratelui său Hoblea Ioan care şi 

el vine înaintea lui Dumnezeu cu starea lui.   

„În rugăciune Ioan a zis printre altele: «Doamne, sunt un păcătos pierdut, un om stricat, nu sunt vrednic să 
priveşti la mine, dar dacă Tu ai venit pentru cei păcătoşi şi poŃi face ceva din viaŃa mea, iată, mă predau 
łie.»  Când s-au ridicat de pe genunchi, Ioan radia de fericire, simŃea eliberarea dată de Dumnezeu şi nu a 
mai putut să tacă.  În noaptea aceea, în jurul orei 3, s-a dus şi a sculat-o pe soŃia sa şi i-a spus ce a făcut 
Dumnezeu în viaŃa lui.  I-a cerut iertare soŃiei.  A mers la părinŃii lui şi a făcut la fel.  Apoi a mers la 
biserica Baptistă de unde fusese exclus pentru mai multe abateri şi a mărturisit: «fraŃilor, este mult mai mult 
adevărat decât aŃi ştiut voi despre mine»… A cerut iertare şi le-a relatat ce miracol a făcut Hristos în viaŃa 
lui.  A fost reprimit ca membru în biserică.”220 
 

ViaŃa nouă şi mărturia fratelui Hoblea Ioan a influenŃat multe alte vieŃi, întrucât acesta mărturisea 

oamenilor cu care se întâlnea despre harul Domnului Isus.  Astfel a avut un impact deosebit în 

localităŃile Fegernic, Pacluşa de Barcău, AbramuŃ, Tarcea etc.  Printre cei influenŃaŃi de Hoblea 

Ioan a fost şi fratele Szilagyi Sandor, care şi el, la rândul lui, a fost transformat de puterea 

pocăinŃei şi harului lui Dumnezeu.  Acesta, a fost vizitat într-o zi, în Tarcea unde locuia, de un 

bun amic din Camăr, jud. Sălaj, pe nume Nagy Karoly.  Acesta fusese bun tovarăş de băutură cu 

Szilagyi şi îi aduse în dar o damigeană cu vin.  Fratele Szilagyi i-a mărturisit acestuia despre 

minunea şi dezrobirea din viaŃa lui şi a doua zi Karoly îşi mărturiseşte Domnului nelegiuirile şi 

capătă iertarea Lui.   

„Nagy Karoly făcea parte din Biserica Baptistă Camăr, SJ. care avea cca. 500 de membri.  Cânta în corul şi 
fanfara bisericii, dar nu-L cunoştea pe Dumnezeu.  După experienŃa din Tarcea a mers acas la Camăr şi, un 
om expansiv cum era, a mărturisit în biserică, între lacrimi, ce i-a făcut Domnul.  Mare mulŃime din 
membrii bisericii, care trăiau la fel cum a trăit şi el, s-au trezit, şi-au dat seama de starea lor pierdută, şi-au 
mărturisit păcatele în rugăciune şi au primit eliberare.  S-a format un grup de «treziŃi» care se adunau 
împreună la rugăciune şi studierea Scripturii.”221 
 

Această trezire s-a extins de la Camăr la alte biserici precum, Nuşfalău, Ip, Boghiş, Valcaul de 

Jos, Şimleul Silvaniei, Borla, Guruslău, Zalău, Aghireş, Panic, Sărmăşag, Pericei şi multe altele 

în judeŃele Sălaj, Arad, Bihor, Braşov, Cluj, Harghita, Timiş etc.   

 În anul 1958, în mod independent, într-o bisericuŃa din satul Petreu, jud. Bihor, 

Dumnezeu cercetează şi trezeşte la viaŃă nouă un grup de tineri care începuseră să caute FaŃa lui 

Dumnezeu prin post şi rugăciune.  În luna septembrie 1958 aceştia merg la o serbare în Tarcea şi 

se întâlnesc cu treziŃii  din localitate şi din Camăr, stabilind astfel legături unii cu alŃii.  Printre 

păstorii baptişti cuprinşi de mişcare de trezire au fost Balla David, Bartha Ştefan, Budai Lajos, 

CloŃea Gavril, Kiss Laszlo, Onodi Gyorgy şi Bodor Alexandru.  Odată cu extinderea mişcării 

autorităŃile au început să ia măsuri drastice, întrucât era de neconceput o revigorare a religiei sub 

regimul comunist.  Religia trebuia să moară de la sine.  În acŃiunea de reprimare a mişcării 

                                                 
220 Bodor Alexandru, Mişcarea de trezire în bisericile baptiste din România, manuscris nepublicat, 2008. 
221 Ibidem. 
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Securitatea şi Departamentul Cultelor au folosit mâna fraŃilor de la conducerea Uniunii şi 

comunităŃilor.  Comitetul Uniunii declară mişcare de trezire ca fiind străină de mărturisirea de 

credinŃă baptistă, în consecinŃă o erezie.  Prin intervenŃia directă a conducătorilor Uniunii şi 

comunităŃilor au fost excluşi din biserici adepŃii acestei mişcări iar pastorii treziŃi au fost 

destituiŃi.  Prin ceste acŃiuni ale conducătorilor, treziŃii  au fost scoşi în afara tutelei cultului 

baptist şi a legii, căzând astfel pradă sistemului.  Unii fraŃi au fost arestaŃi pentru că predicau fără 

autorizaŃie, dintre care pastorii Kiss Laszlo, Nagy Karoly, Kulcsar Mihaly au făcut chiar 

închisoare timp de câteva luni.  Prin această intervenŃie brutală a statului şi prin renegarea lor de 

către „fraŃii mai mari”, mişcarea de trezire a fost înăbuşită în dezvoltarea ei.  Cei care erau treziŃi 

propovăduiau necesitatea întâlnirii personale cu Domnul Christos, necesitatea naşterii din nou, 

chiar şi de la cei care se „născuseră” baptişti, nevoia de evanghelizare personală, publică, 

necesitatea unei vieŃi intense de post şi rugăciune şi nevoia unei trăiri autentice a vieŃii creştine.  

Ei organizau grupuri de părtăşie şi rugăciune prin case.   

„Ceea ce s-a constatat mai târziu şi chiar până în zilele noastre, că acolo unde a pătruns focul trezirii s-au 
format bărbaŃi serioşi, cu o viaŃă creştină autentică, au devenit stâlpi în bisericile unde erau, cu o maturitate 
spirituală reală.  S-au format familii creştine sănătoase unde şi copiii au ajuns să-L cunoască pe Domnul şi 
au devenit viitorul binecuvântat al bisericii.  Acele biserici care au respins focul trezirii, au devenit reci, au 
cunoscut un regres dureros şi au început încet să se stingă. 

Suflul trezirii spirituale s-a reaprins în multe din bisericile baptiste în urma trezirii produse în anii 
’70 în Oradea prin fr. pastor Liviu Olah.”222 

 
În cadrul mişcării treziŃilor  au fost în unele locuri şi tendinŃe de influenŃare carismatică din partea 

cultului penticostal.  Aceste încercări au adus asupra mişcării unele critici aspre din sânul 

baptiştilor şi la o apreciere deformată a mişcării.  Pastorul Bodor Alexandru menŃionează ceva în 

această privinŃă.  „MulŃi membri din bisericile penticostale când au auzit de trezire au venit şi au 

încercat să le inoculeze ideea de stăruinŃă după darul vorbirii în limbi, dar fără succes.  Trezirea 

din bisericile baptiste era de altă natură, nu de natură penticostală sau carismatică.  Au început 

însă oameni din afară să vină şi să se pocăiască.”223   Din documentele SecurităŃii reies şi alte 

aspecte ale mişcării treziŃilor , în special din perioada 1964-1970.  Se consemnează o dezvoltare a 

treziŃilor  sub influenŃa unei credincioase pe nume Fenyvesi Irina, originară din Cristurul 

Secuiesc, jud. Harghita dar care locuia în Ungaria.  Prin activitatea ei în timpul vizitelor în 

România au fost influenŃaŃi mai mulŃi fraŃi şi grupuri de tineri din judeŃele Arad, Mureş, Braşov, 

Harghita şi Covasna, centrul lor de activitate fiind situat probabil la Târgu Mureş.  (Pentru detalii 

vezi ANEXA Trezi Ńii Domnului . p. 321)  Despre grupările treziŃilor  se afirma că „în anul 1964 

aveau 100, iar în prezent au 500 de membri.-”224  O statistică aproximativă (500 membri în anul 

                                                 
222 Ibidem. 
223 Ibidem. 
224 ACNSAS, D 150/4, f. 50. De asemenea, D 174/1, f. 1, 2. 
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1982)225 arată distribuŃia zonală a treziŃilor precum urmează: Arad, 50; Bihor, 50; Braşov, 40; 

Covasna, 60; Maramureş, 60; Mureş, 50; Satu Mare, 50; Sălaj, 90; Timiş, 50.226  Caracterizarea 

treziŃilor , probabil uneori tendenŃioasă, este după cum urmează: nu sunt de acord cu 

reglementarea, motiv pentru care se adună pe la diferite case particulare; majoritatea vorbesc în 

limbi; sunt între ei profeŃi; cad în extaz, dansează în jurul mesei; se roagă cu glas tare pînă după 

miezul nopŃii; nu se supun adunării, cu o atitudine anti păstor; propagă un fanatism exagerat a 

unor idei mistice nocive şi antisociale, de izolare totală a credincioşilor faŃă de viaŃa socială; unii 

dintre ei propagă idei naŃionalist-iredentiste.”227  Cu privire la mişcarea treziŃilor  Securitatea 

propunea ca Departamentul Cultelor să ceară Uniunii Baptiste ca aceasta să întocmească şi să 

predea o listă cu toŃi aceşti dizidenŃi grupaŃi pe bisericile unde aparŃin.  Uniunea trebuia să 

„l ămurească”, cu ajutorul pastorilor locali, frăŃietatea cu privire la motivele pentru care treziŃii  

sunt excluşi pe întreg teritoriul Ńării.  Cu ocazia conferinŃelor de orientare toŃi păstorii să fie 

prelucraŃi cu privire la problemele dizidenŃilor.  Cei cu idei reformiste să fie puşi în discuŃie în 

faŃa adunărilor iar inspectorii Departamentului Cultelor să supravegheze atent activitatea acestor 

persoane şi să informeze organele competente cu privire la aceasta.  De asemenea se propunea ca 

să se întocmească o situaŃie cu pastorii care au primit automobile din străinătate întrucât mulŃi 

dintre aceştia erau dizidenŃi şi erau suspicionaŃi că ar fi fost în legătură cu pastorul Richard 

Wurmbrand.228 

  

Următorul eveniment mai important a fost ziua de 19 martie 1965 când moare Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, prim secretarul Comitetului Central al PMR şi preşedintele Consiliului de Stat la 

R.P.R.  Pastorul Richard Wurmbrand povesteşte că doi creştini şi-au făcut loc şi l-au abordat pe 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru a-i mărturisi într-un timp scurt despre Domnul Christos şi 

pentru a-l îndemna să renunŃe la păcatele sale şi la persecuŃii.  În consecinŃă, Gheorghiu-Dej i-a 

arestat şi i-a trimis în închisoare.  Totuşi Cuvântul lui Dumnezeu semănat de aceştia şi de alŃi 

credincioşi a dat roade, astfel că, în chinurile bolii, pe patul de moarte, Gheorghiu-Dej a avut un 

moment de pocăinŃă, mărturisindu-şi păcatele şi acceptându-L de Domnul Isus ca Mântuitor.229  

Ca şi la moartea lui Groza, conducerea baptistă îşi aduce obolul.  „Conducerea cultului, pastorii 

şi toŃi credincioşii cultului nostru creştin baptist, conştienŃi de marile şi istoricele merite pe care 

le are marele dispărut, participă cu toată inima la durerea pe care o încearcă întregul nostru 

popor.  Cu toŃii l-am iubit şi l-am admirat în viaŃă, de aceea, cu toŃii îl şi deplângem acum la 

                                                 
225 ACNSAS, D 150/4, f. 50. De asemenea, D 174/1, f. 1, 2. 
226 ACNSAS, D 150/4, f. 55. 
227 ACNSAS, D 174/1, f. 47v; ACNSAS, D 150/4, f.55. 
228 ACNSAS, D 174/1, f. 6. 
229 Richard Wurmbrand, Strigătul bisericii prigonite, Bucureşti: Stephanus, 1993, pp. 30-31. 
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moartea sa.”230  Gheorghe Gheorghiu-Dej este succedat la preşedinŃia Consiliului de Stat de către 

Nicolae Ceauşescu. 

 Un alt eveniment de seamă al anului 1965 este Congresul Cultului Creştin Baptist din 

R.P.R. din 28-30 mai, Ńinut la Bucureşti, după o perioadă de 10 ani fără alegeri, în care este 

aleasă noua conducere a cultului (prin vot secret cu bile – albe şi negre), după cum urmează: 

preşedinte, Vicaş Teodor; secretar general, łunea Ioachim; vicepreşedinŃi, Covaci Nicolae şi 

Bokor Barnaba; casier, Fălcuşan Ştefan.231 

 Cu prilejul şedinŃei de lucru a comitetului de conducere al Uniunii din 14 octombrie 1966 

se hotărăşte Ńinerea unei serii de conferinŃe de orientare şi îndrumare a păstorilor şi 

responsabililor locali ai bisericilor baptiste.  Aceste conferinŃe s-au desfăşurat în perioada 

noiembrie-decembrie a anului 1966 şi au avut ca ordine de zi prezentarea a trei referate dintre 

care primul avea conŃinut doctrinar, al doilea avea conŃinut social-cetăŃenesc iar al treilea 

conŃinea îndrumări cu privire la disciplina în cult.  Al treilea referat întărea suveranitatea 

conducerii cultului condusă de autorităŃi peste toŃi păstorii din întreaga Ńară.  Acesta „a scos în 

evidenŃă obligaŃiile pe care le au pastorii şi responsabilii locali ai bisericilor de a respecta toate 

îndrumările date de conducerea cultului, în vederea bunului mers al întregii activităŃi cultice.  

Referatul a analizat unele cazuri de abatere de la disciplina cultului arătînd consecinŃele 

neplăcute care s-au răsfrînt atît asupra activităŃii unor pastori cît şi asupra bisericilor 

respective”.232  Prin aceste conferinŃe se instala oficial „dictatura” conducerii Uniunii, în 

contradicŃie cu Mărturisirea de credinŃă baptistă. 

 La 29 februarie 1968 are loc la Palatul Consiliului de Stat primirea în audienŃă de 

prezentare pe toŃi conducătorii cultelor recunoscute din România.  Din partea Cultului Baptist a 

participat preşedintele Vicaş Teodor.  În această întrevedere tov. Ceauşescu a prezentat clar 

aşteptările sale de la cultele religioase.  Acestea trebuie să slujească neabătut interesele poporului 

„de a face ca România socialistă să devină mai prosperă, mai puternică, cu drepturi egale şi 

suverane în rîndul naŃiunilor lumii”, „să servească cu credinŃă interesele patriei, ale poporului”, 

să contribuie la promovarea politicii statului atât în Ńară cât şi peste hotare.  La toate acestea, 

reprezentanŃii cultelor şi-au exprimat adeziunea şi consimŃământul unanim cu privire la politica 

externă a Statului şi l-au asigurat pe Ceauşescu că „vor milita alături de întregul popor pentru 

                                                 
230 „Inima conducătorului iubit a încetat să bată”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XX, nr. 3-4, 1965, p. 4. 
231 „Cuvântul fratelui Covaci Nicolae rostit în ziua de duminică 30 mai 1965, în biserica creştină Baptistă din 
Bucureşti, Bdul. N. Titulescu nr. 56/A, cu ocazia prezentării noului comitet al Uniunii”, Îndrumătorul Creştin 
Baptist, an XX, nr. 5-6, 1965, p. 21. 
232 Ioachim Țunea, „ConferinŃele de orientare şi îndrumare cu pastorii şi responsabilii locali ai bisericilor”, 
Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXII, nr. 1-2, 1967, p. 16-17. 
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înfăptuirea acestei politici consacrate colaborării între popoare, securităŃii europene şi apărării 

păcii în lume.”233 

 La data de 19 decembrie 1968 se înfiinŃează Frontul UnităŃii Socialiste (FUS) cu scopul 

declarat de a înregimenta forŃele organizaŃiilor de orice fel la participarea activă pentru 

înfăptuirea politicii interne şi externe a statului şi cu scopul de a atrage masele populare (şi 

fondurile acestora) la implicarea în treburile Ńării.  Nicolae Ceauşescu afirma cu această ocazie că 

acest FUS este o forŃă superioară de manifestare a voinŃei de muncă şi  luptă a poporului.234  În 

realitate era încă un instrument de a asigura adeziunea şi solidaritatea în jurul partidului comunist 

a tuturor maselor. 

 În anul 1969 preşedintele ales al Uniunii, Vicaş Teodor se pensionează şi în locul său este 

numit ca preşedinte Covaci Nicolae. 

În zilele de 2-3 iunie 1972 are loc cel de al 26-lea Congres al Cultului Creştin Baptist din 

R.S.R. în cadrul căruia se aleg prin vot secret cu bile următorii fraŃi: preşedinte, Nicolae Covaci; 

secretar general, Ioachim łunea; vicepreşedinŃi, Găvăgină Ieremia şi Ilonka Ştefan; casier, 

Ordeanu Ioan.  În rezoluŃia adoptată fraŃii se angajează să meargă neabătuŃi pe „drumul 

patriotismului” şi să fie solidari cu toate hotărârile Conducerii superioare de Stat.235 

 

2.2.3.  Memoriul celor 50 

 

Întrucât perioada anilor 70 nu a fost abordată decât foarte succint de către lucrările de 

istorie baptistă existente236 se va aloca un spaŃiu mult mai larg acestei perioade foarte importante 

din viaŃa cultului, pentru o mai mare claritate.   

În contextul situaŃiei descrise mai sus a Cultului Baptist, când conducerea era aservită 

regimului iar bisericile sufereau nenumărate restricŃii, îngrădiri şi persecuŃii, Dumnezeu pregătea 

o vreme de uşurare a poverilor şi de înviorare spirituală.  Prin anul 1972 fraŃii Taloş Vasile şi 

Săracu Iosif, pastori la bisericile baptiste din str. Mihai Bravu nr. 106 şi respectiv, str. Popa Rusu 

nr. 22, din Bucureşti, au hotărât să se întâlnească pentru rugăciune.  La această întâlnire au 

hotărît să-l invite şi pe fratele łon Iosif care se întorsese de la studii din Anglia.  Fr. Săracu a 

venit cu propunerea ca, pe lângă fr. łon, să fie invitaŃi şi fraŃii Brînzei Vasile, Geabou Pascu, 

Bunaciu Ioan şi łunea Ioachim.  FraŃii Bunaciu şi łunea au renunŃat la întrunirea de rugăciune.  

                                                 
233 P.N. Popa, „Primirea de către Preşedintele Consiliului de Stat, Dl. Nicolae Ceauşescu, a şefilor cultelor din 
România”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXIII, nr. 3-4, 1968, pp. 3-8. 
234 „Participarea Cultului Creştin Baptist din R.S.R. la activitatea Frontului UnităŃii Socialiste”, Îndrumătorul 
Creştin Baptist, an XXIX, nr. 5-6, 1974, p. 2. 
235 „Congresul Cultului Creştin Baptist din Republica Socialistă România”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXVII, 
nr. 7-8, 1972, p. 1-3. 
236 Alexa Popovici alocă un total de 4 pagini (pg. 824-827) iar Ioan Bunaciu abordează aceşti ani tangenŃial în 
contextul unor descrieri locale (ex. pg. 74-75, 174-175). 
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La aceste întâlniri de rugăciune, cei 5 rămaşi au discutat problemele pe care le aveau bisericile.  

Dintre cei din grup, Fr. Săracu, fiind de 10 ani în lucrare la acea vreme, cunoştea cel mai bine 

problemele cultului, deşi fr. Brînzei şi Taloş se confruntaseră la rândul lor cu aceste restricŃii în 

scurtul lor timp de pastoraŃie.  La această întrunire fr. łon le-a mărturisit că l-a contrazis pe 

Wurmbrand, afirmând că bisericile sunt mai libere în România, aceasta din cauză că, nefiind 

păstor, a ştiut problemele doar la suprafaŃă.  Pe baza acestor dezbateri cu privire la problemele cu 

care se confruntau bisericile baptiste, fr. Brînzei i-a spus fr. łon să pună pe hârtie problemele 

bisericilor, iar ca urmare, fr. łon a scris în 1973 lucrarea „Cine îşi va pierde viaŃa”.  

În lucrarea aceasta fr. łon a pus accentul istoric pe libertatea de conştiinŃă specifică 

baptiştilor, necesitatea domniei lui Dumnezeu peste Biserica Sa şi a menŃionat lucrurile de care 

biserica a fost văduvită în perioada comunistă: 

 
1. „Biserica nu-şi mai poate alege păstorul şi păstorul nu mai este angajatul ei ci al unei 

organizaŃii centralizate; 
2. Biserica nu mai poate alege pe cine vrea în comitetul ei de conducere; 
3. Diaconii ei nu-i mai pot îndeplini actele ei vitale de cult; 
4. Biserica nu mai poate boteza deschis, pe faŃă, aşa cum îi dictează Domnul ei, pe toŃi aceia care 

îl acceptă pe Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor personal; 
5. Biserica nu mai poate de cuvânt oricărui musafir pe care şi-l doreşte la amvon, şi nici chiar 

oricărui membru al ei, ci numai celor care sunt acceptabili unor persoane externe ei; 
6. Biserica nu mai poate face tot ce doreşte ea cu banii ei; şi  
7. Biserica ajunge până acolo încât cineva din afară îi dictează pe cine să primească în sânul ei 

ca membru 
Repetăm ceea ce trebuie repetat şi accentuat şi subliniat: Ceea ce a pierdut Biserica prin toate 
acestea este autoritatea călăuzitoare a Duhului Sfânt în viaŃa ei şi domnia Domnului Isus Cristos 
asupra ei care trebuie să fie unică şi exclusivă!” 237 

 
Revendicările propuse de fratele łon erau următoarele: 

 
1. „Încetarea presiunilor privitoare la numărul serviciilor religioase în bisericile noastre; 
2. RenunŃarea la măsurile impuse prin «arondare» şi redeschiderea tuturor bisericilor baptiste care se mai 

află închise şi de formarea bisericilor noi, oriunde se află numărul statutar (deci, legal) de credincioşi 
baptişti care cer acest lucru; 

3. DesfiinŃarea carnetelor de pastor şi a cerinŃelor recunoaşterii pastorilor de către Departamentul 
Cultelor, aşa încât fiecare biserică să fie liberă să-şi aleagă orice păstor îşi doreşte ea; 

 

 
 

4. RenunŃarea la cerinŃa ca inspectorii de culte să aprobe o listă de membri din care biserica să-şi aleagă 
comitetul, precum şi la cerinŃa recunoaşterii de către inspectorii de culte a conducătorilor aleşi ai 
bisericii; 

                                                 
237 Iosif Țon, Confruntări , Oradea: Editura Cartea Creştină, 1999, p. 74. 
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5. Oprirea oricăror imixtiuni a inspectorilor cultelor în problema botezurilor şi a celorlalte acte de cult 
(Cina Domnului, predicarea Evangheliei etc.) din viaŃa bisericii; 

6. Oprirea oricărui amestec în afacerile financiare ale bisericilor, cu excepŃia unui control referitor la 
corectitudinea operaŃiilor financiare.”238 

 
Prin luna august 1973, fr. łon a trimis două exemplare în Anglia şi a lansat această 

lucrare prin Ńară, fără să se consulte şi cu ceilalŃi din grup.  La întrebarea fr. Sărac Iosif, de ce a 

lansat lucrarea fără să îi consulte şi pe ceilalŃi, fr. łon a motivat că a făcut-o datorită faptului că 

nu este păstor.  Ca reacŃii la această lucrare, fr. łunea Ioachim, secretarul general al cultului, 

programează şedinŃe cu toate cele 5 comunităŃi teritoriale pentru excluderea fr. łon din cult.  La 

şedinŃa de la Braşov (prima programată) a obŃinut adeziunea fraŃilor pentru excluderea fr. łon.  

Aflând de lucrul acesta, fr. Taloş Vasile a mers la fr. łunea să discute şi să-l întrebe pentru ce 

doreşte să-l excludă pe fr. łon din cult.  Motivarea secretarului general a fost că fr. łon propagă 

idei periculoase aduse din occident.  Fr. Taloş a replicat că aceste idei nu sunt din occident ci ei 

le-au spus, întrucât sunt problemele lor, ale baptiştilor din România.  După despărŃire, în drum 

spre casă, fratelui Taloş îi vine ideea să facă o sumarizare cu problemele cultului şi să-o aducă la 

cunoştinŃa preşedintelui Ńării, Nicolae Ceauşescu.  A scris memoriul, s-a consultat şi cu ceilalŃi şi 

au trecut la strângerea de semnături prin Ńară.  Ar fi fost mai mulŃi păstori care l-ar fi semnat dar, 

la ameninŃarea a doi fraŃi, în clădirea Seminarului, că vor fi informate autorităŃile despre aceasta, 

s-a hotărît ca fr. Săracu şi Geabou să-i Ńină de vorbă pe respectivii iar fr. Taloş şi Brînzei să 

meargă să-l depună la Consiliul de Stat (având amândoi câte o copie şi stând la distanŃă unul de 

celălalt pentru ca măcar unul să ajungă). Fr. Taloş ajunge cu bine şi îl înregistrează la 

registratură. FraŃii Săracu şi Geabou au venit şi ei după înregistrarea memoriului şi apoi toŃi patru 

au solicitat la Consiliul de Stat o audienŃă cu tov. Ceauşescu. După ce le-a fost înregistrată 

cererea de audienŃă, li s-a spus că răspunsul la această cerere li se va comunica. Se redă mai jos 

memoriul în întregime, pentru că sumarizează situaŃia în care se aflau bisericile baptiste la 25 de 

ani de regim comunist.  Efectul acestui memoriu a fost că preşedintele Departamentului Cultelor, 

tov. Dogaru i-a chemat şi le-a comunicat că tov. Ceauşescu a primit memoriul şi personal a 

subliniat în roşu problemele ce se vor rezolva de acum înainte.  

„Domniei Sale, 
Domnului Nicolae Ceauşescu 
Preşedintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

 
 Stimate Domnule Preşedinte, 
 
 SubsemnaŃii pastori ai Bisericilor Creştine Baptiste din Republica Socialistă România, cu deosebit 
respect vă rugăm să binevoiŃi a ne asculta doleanŃele şi a dispune după cum veŃi considera Dumneavoastră 
că este bine. 

                                                 
238 Ibidem, p. 76. 
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 Facem parte dintr-un cult creştin recunoscut de Statul nostru, al cărui număr de membri depăşeşte 
100.000, iar împreună cu aparŃinătorii depăşeşte cifra de 300.000.  Vechimea baptiştilor pe teritoriul Patriei 
noastre este de aproape 120 de ani. 
 Înainte de 23 August 1944, cultul nostru a fost mereu persecutat.  Sub dictatura lui Antonescu el a 
fost chiar scos în afara legii.  Odată cu instaurarea la putere a regimului democrat-popular, cultul nostru a 
primit deplină libertate şi noi mulŃumim lui Dumnezeu pentru un astfel de Stat, care îşi înŃelege fiii chiar şi 
pe aceia care nu au aceiaşi ideologie.  Noi am salutat şi salutăm cu bucurie cuvintele atît de nobile ale lui 
Lenin:  „Social-democraŃii cer apoi ca fiecare om să aibă dreptul de a profesa în mod absolut liber orice cult 
religios.  Dintre statele europene, numai în Rusia şi în Turcia mai continuă însă să fiinŃeze ruşinoasele legi 
îndreptate împotriva oamenilor de altă credinŃă decît cea ortodoxă, împotriva răscolnicilor, sectanŃilor, 
evreilor.  Aceste legi fie că interzic direct o anumită confesiune, fie interzic propagarea ei, fie că lipsesc pe 
oamenii care profesează o anumită credinŃă de unele drepturi.  Toate aceste legi sînt cele mai nedrepte, cele 
mai mult bazate pe constrîngere, cele mai ruşinoase.  Fiecare trebuie să aibă libertate deplină nu numai de a 
profesa orice credinŃă, dar şi de a propaga orice credinŃă şi de a-şi schimba credinŃa.  Nici un funcŃionar nu 
ar trebui să aibă dreptul nici de a-l întreba pe cineva despre credinŃă; aceasta este o chestiune de conştiinŃă 
şi nimeni n-are dreptul să se amestece aici.  Nu trebuie să existe nici un fel de credinŃă sau biserică 
„dominantă”.  Toate cultele, toate bisericile trebuie să fie egale în faŃa legii...  Iată pentru ce luptă social-
democraŃii, şi atît timp cît aceste măsuri nu vor fi aplicate fără nici o rezervă şi fără a se lăsa portiŃe de 
scăpare, poporul nu se va putea scăpa de ruşinoasele persecuŃii poliŃieneşti pentru credinŃă şi de nu mai 
puŃin ruşinoasele favoruri poliŃieneşti făcute vreuneia dintre credinŃe”.  (V.I. Lenin ”Opere”, vol.6 pag. 
390). 
 Ne bucurăm că însăşi ConstituŃia patriei noastre recunoaşte drepturile noastre şi le încadrează în 
drepturile fundamentale ale cetăŃenilor.  Şi nu numai atît, dar aceste prevederi sînt materializate în diferite 
acte normative, cum ar fi Legea Cultelor, Codul Penal, Statutul de organizare şi funcŃionare a Cultului 
Baptist, aprobat prin Decretul nr. 1203/1951, etc... 
 În practică, însă, multe dintre aceste prevederi au ajuns să fie încălcate, fapt care ne determină 
acum să ne adresăm Dumneavoastră. 
 ÎnŃelegînd esenŃa încălcărilor de lege, care afectează doctrinele noastre fundamentale, profesorul 
łon Iosif, de la Seminarul Teologic Baptist din Bucureşti şi membru al cultului nostru, a scris cu vreo două 
luni de zile în urmă o lucrare de doctrină. 
 Faptele relatate de susnumitul profesor sînt reale. 
 În lucrare se arată că datorită unor instrucŃiuni nescrise, noi nu ne mai putem folosi astăzi de toate 
drepturile prevăzute în legislaŃia Ńării noastre.  Profesorul łon îndeamnă Bisericile să-şi trăiască viaŃa 
folosindu-se de toate drepturile prescrise în legile Statului nostru, revenind astfel la legalitate. 
 Stimate Domnule Preşedinte, 
 Noi nu înŃelegem că această revenire la legalitate să ne-o facem singuri.  De asemenea, noi nu ne 
gîndim să punem în discuŃie dreptul Statului de a organiza supravegherea activităŃii cultelor.  Este de 
asemenea necesar să precizăm că, deşi aici ne adresăm direct Dumneavoastră, noi recunoaştem Uniunea 
Cultului Creştin Baptist ca organul nostru de reprezentare şi de îndrumare.  Nu sîntem de acord nici cu cea 
mai mică tulburare a maselor de credincioşi.  Este însă adevărat că de ani de zile prin diferite practici care 
ne-au lipsit de unele drepturi statutare şi legale, s-au acumulat stări de nemulŃumire şi noi nu am vrea ca 
acestea să ducă la tulburări şi sciziuni în cult.  Fiind determinaŃi de starea acestor lucruri noi, vă înaintăm 
acum prezentul memoriu şi nu am vrea ca demersul nostru să fie considerat un simplu ecou al lucrării 
doctrinare a profesorului łon, ci expresia dorinŃelor credincioşilor noştri şi o reînnoire a rugăminŃilor 
noastre de pe o poziŃie de fidelitate şi respect faŃă de Statul nostru şi legile lui. 
 MenŃionăm de asemenea că aceste doleanŃe le-am prezentat cu diferite ocazii conducerii cultului 
nostru şi unor autorităŃi de stat, dar pînă acum ele nu au fost satisfăcute.  De aceea ne adresăm 
Dumneavoastră cu aceleaşi probleme avînd încrederea unei largi înŃelegeri.  Enumerăm mai jos 
următoarele drepturi în care sîntem afectaŃi 

1. – Dreptul Bisericii de a hotărî în problemele ei esenŃiale: alegerea păstorului, alegerea comitetului, 
numirea persoanelor pentru fiecare Serviciu Divin în parte, primirea sau excluderea de membri, 
gospodărirea bunurilor sale băneşti şi materiale.  După Statutul nostru şi Mărturisirea noastră de 
credinŃă, Biserica locală este singura care hotărăşte în problemele ei interne. 
-  Biserica este cea care trebuie să-şi aleagă pastorul. 
    În prezent se fac abuzuri în sensul că se impun Bisericilor pastori pe care ele nu-i doresc şi li se 
răpesc Bisericilor pastorii doriŃi de ele. 
-   Biserica este cea care hotărăşte cine să fie membru în comitetul ei de conducere. 
Cu ocazia alegerilor făcute anul trecut, inspectorii de culte au intervenit în aceste alegeri şi au 
radiat de pe listele de alegeri, persoanele cărora din punct de vedere social nu li se putea reproşa 
absolut nimic. 
-   Biserica este cea care hotărăşte cine să conducă serviciile ei de închinăciune şi cine să predice. 
În ultimii ani, însă, inspectorii de culte au intervenit în multe Biserici şi ne-au interzis să mai 
punem la predică pe anumiŃi membri ai cultului nostru. 
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-   Biserica este cea care hotărăşte în ce scop să-şi folosească resursele sale băneşti şi materiale. 
În prezent se impune Bisericilor restricŃii foarte mari cu privire la scopurile pentru care să-şi 
folosească aceste resurse. 
Se înŃelege că organele Statului sau ale Cultului nostru au drept de îndrumare şi control, dar 
dreptul de dispoziŃie rămîne al Bisericii. 

2. -  Dreptul de a boteza pe toŃi aceia care din proprie convingere şi la cererea lor expresă doresc să 
devină membri ai Bisericii. 
Botezul adulŃilor este cea mai caracteristică practică a noastră.  Numele nostru vine de la grecescul 
«baptizo» - «a boteza».  În această privinŃă, însă, întîmpinăm cele mai multe greutăŃi.  Contrar 
prevederilor ConstituŃiei, inspectorii de culte împiedică botezul celor care îmbrăŃişează crezul 
nostru venind de la un alt cult.  S-a creat astfel situaŃia că în Bisericile noastre există multe 
persoane care de an ide zile frecventează serviciile noastre, împărtăşesc aceeaşi credinŃă cu noi, 
stăruiesc de noi să-i botezăm, iar noi sîntem obligaŃi să-i refuzăm fără a putea justifica acest refuz. 

3. -  Dreptul credincioşilor de a se aduna în case de rugăciune amenajate în acest scop, ori de cîte ori 
doresc, pentru a se închina lui Dumnezeu, precum şi dreptul de a achiziŃiona, construi şi repara 
case de rugăciune. 
Noi nu dorim să discutăm dreptul Statului de a aviza autorizaŃiile de funcŃionare ale Bisericilor şi 

ale pastorilor, dar am dori ca această avizare să se facă în împlinirea scopului pe care credem că îl are.  Noi 
credem că această avizare are ca scop prevenirea eventualelor ilegalităŃi, şi că nu este nicidecum, în intenŃia 
legiuitorului, un mijloc de restrîngere a drepturilor noastre. 

În practică însă, OficialităŃile de resort folosesc acest drept al lor pentru a Ńine închise un număr mare 
de Biserici baptiste şi pentru a Ńine în afara slujbei un număr destul de mare de pastori. 
Drepturile amintite mai sus, cuprind de fapt practica noastră de cînd existăm în istorie, viaŃa noastră ca 
Biserici, felul nostru de a fi.  Le cerem deci pentru că fără ele sîntem afectaŃi în esenŃa crezului nostru.  Noi 
păstorii ne aflăm într-o situaŃie deosebită de dificilă: pe de o parte ne presează dorinŃa Bisericilor de a-şi 
trăi din plin crezul şi viaŃa, iar pe de alta, cerinŃa unor autorităŃi de a nu ne folosi de toate drepturile pe care 
ni le acordă Statul şi legile sale.  De multe ori sîntem discreditaŃi din cauza acestei situaŃii în faŃa 
Bisericilor.  Noi vrem ca Bisericile să aibă încredere în noi, iar lucrarea care ne este încredinŃată dorim să 
ne-o îndeplinim în mod corect şi conştiincios. 
 
 Stimate Domnule Preşedinte, 
 
 Noi sîntem nu numai credincioşi baptişti, ci sîntem şi cetăŃeni ai acestui stat şi fii ai Patriei noastre 
scumpe.  De asemenea ne bucură orice realizare frumoasă şi de aceea apreciem munca neobosită pe care 
Dumneavoastră personal o depuneŃi pentru prosperitatea neamului nostru şi pentru creşterea prestigiului 
Ńării noastre peste hotare.  Îndrăznim să ne adresăm Dumneavoastră personal, deoarece ne-au bucurat 
deosebit de mult cuvintele Dumneavoastră calde şi sincere, din cuvîntarea rostită în Congo în martie 1972.  
Fie-ne permis să transcriem aici cuvintele care ne-au mers îndeosebi la inimă:  
-  Pentru Partidul nostru s-a pus problema să ducă o astfel de politică încît să nu jignească în nici un fel 
sentimentele religioase ale cuiva.  Desigur, noi, fiind comunişti, avem o concepŃie materialist-dialectică 
despre lume, dar, în acelaşi timp considerăm drept o problemă care trebuie tratată cu o atenŃie deosebită, o 
problemă care aş putea spune că va continua să constituie o preocupare secole dearîndul.  Ceea ce ne-am 
propus noi - şi ceea ce contează astăzi – este de a asigura ca oamenii care au o credinŃă sau alta să o poată 
practica nestingheriŃi. 
 Vă asigurăm că ne străduim şi noi din toate puterile să ne aducem aportul la înflorirea Patriei 
noastre pe care o iubim.  Ne iubim semenii şi preŃuim munca tuturor.  Ştim că unul dintre scopurile înalte 
ale Partidului care conduce cu înŃelepciune acest popor este formarea omului cu un caracter nou, un 
caracter înnobilat, un om de o moralitate înaltă. 
 Stimate Domnule Preşedinte, 
 La aceasta ne străduim şi noi pastorii baptişti, să facem din credincioşii din Bisericile noaste 
oameni cinstiŃi, harnici, iubitori, paşnici.  Căutăm să-i inspirăm prin predicile noastre, prin sfaturile noastre 
la o viaŃă curată, eliberată de vicii şi egoism.  Noi îi îndrumăm să fie cetăŃeni loiali ai Patriei noastre 
socialiste, să caute binele semenilor lor, binele societăŃii.  Îndrumăm tinerii spre şcoală şi muncă.  łinem 
mult la stabilitatea căminului, cultivăm în membrii noştri seriozitatea în căsnicie. 
 Pentru realizarea acestui scop noi avem, însă, o altă cale.  Ştim că din punct de vedere ideologic de 
deosebim, dar şi noi căutăm în felul nostru, să fim folositori acestei societăŃi.  Vrem şi noi fericirea 
semenilor noştri. 
 
 Vă rugăm, Stimate Domnule Preşedinte, ajutaŃi-ne să ne simŃim fii ai acestei scumpe Patrii şi să nu 
fim consideraŃi de cei care poate nu ne înŃeleg, ca străini de ea şi de interesele ei. 
 
 Vă asigurăm , Stimate Domnule Preşedinte, de deosebita noastră consideraŃie şi nădăjduim în 
înŃelegerea Dumneavoastră. 
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Taloş Vasile   Madar Ioachim    Mureşan Vasile 
Geabou Pascu   Cocar Mircu    Chiu Pavel 
Brînzei Vasile   Cocariu Duşan    Costea Petru 
Sărac Iosif   Coldea Ioan    Păştean Vasile 
Talpoş Vasile   Cenuşe Teodor 
Huşanu Mihai   Dumitraşcu Ovidiu 
Tanc Aurel   Boşneac Simion 
Sfîrlea Titus   Crişan Gavrilă 
Crişan Ioan   Vereş Teodor 
Nagy Ştefan   Cocian MarŃian 
Varga Ioan   Trif Ioan 
Nagy Mihai   Cruceru Florea 
Balasz Iosif   łeŃ Gheorghe 
Gergely Pal   Mînzat Ioan 
Torma Ioan   Dr. Vass Gergely 
Taloş Alexa   Chiu Mihai 
Kulcsar Sandor   Both Iosif 
Mike Bela   Kiss Vasile 
Rusu Simion   Novak Adolf 
Ilieş Ioan    Iacob Iosif 
Konya Iosif   Mînzat Ştefan 
Bartha Ştefan   Jula Vasile 
Bodor Alexandru   Barna Gheorghe 
 
COLECłIA DE LEGI ŞI DECRETE – 1974 
1 oct. – 31 dec. pag. 1158 IVC 
DECRET AL CONSILIULUI DE STAT Nr. 212 din 31 oct. 1974 
 
 

Articolul 18 
1. orice persoană are dreptul de libertatea gândirii, conştiinŃei şi religiei, acest drept implică de a avea 

libertatea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa, precum şi libertatea de a-şi 
manifesta religia sau convingerea, individual sau în comun, atît în public cît şi în particular, prin 
cult şi îndeplinirea riturilor, prin practici şi prin învăŃămînt. 

2. Nimeni nu va fi supus vreunei constrîngeri, putînd aduce atingeri libertăŃii sale de a avea sau de a 
adopta o religie sau o convingere la alegerea sa. 

Articolul 19 
 Nimeni nu trebuie să aibe de suferit din cauza opiniilor sale. 
 Orice persoană are dreptul la exprimare, acest drept cuprinde  libertatea de a căuta, de a primi şi de 
răspîndi idei şi informaŃii de orice fel, indiferent de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită, ori artistică 
sau prin orice alt mijloc la alegerea sa. 

CONSTITUłIA R.S.R. 
Articolul 28 

 CetăŃenilor R.S.R. li se garantează libertatea cuvântului a presei, a întrunirilor, a mitingurilor şi a 
demonstraŃiilor. 

Articolul 30 
 Libertatea conştiinŃei este garantată tuturor cetăŃenilor R.S.R. 
 Oricine este liber să împărtăşească sau nu o credinŃă religioasă. 
 Libertatea exercitării cultului religios este garantată.  Cultele religioase se organizează şi 
funcŃionează în mod liber.  Modul de organizare a cultelor religioase este reglementat prin lege. 

Şcoala este despărŃită de biserică.  Nici o confesiune sau comunitate religioasă nu poate deschide 
sau întreŃine alte instituŃii de învăŃământ decît şcoli speciale pentru pregătirea personalului de cult.„239 

 

Trimiterea acestui memoriu la conducerea Statului a avut drept consecinŃă unele audienŃe 

preferenŃiale la Departamentul Cultelor pentru „clarificarea” problemelor, urmate de o adresă 

Nr.692/17 decembrie 1973, din partea conducerii Uniunii în care se cerea aprobarea comunicării 

                                                 
239 Arhiva personală, copie. 
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a 8 revendicări Comitetului Uniunii şi aplicarea acestora în biserici începând cu 1 ianuarie 1974.  

Este interesant şi jocul de culise care a urmat acestui memoriu.  AudienŃele la Departamentul 

Cultelor sunt pe mai multe planuri: conducerea şi reprezentanŃi „de bază” ai Uniunii, 

reprezentanŃii AlianŃei Mondiale Baptiste (Goulding, Russel), apoi fr. łon I. în particular cu 

preşedintele Dogaru, apoi cei patru fraŃi din grupul de studiu (Taloş V., Sărac I., Brînzei V. şi 

Geabău P.).  Fratele łunea Ioachim intră într-o dispută cu fr. łon şi simŃindu-se ameninŃat şi 

discreditat îşi joacă „asul” printr-o ameninŃare cu demisia.  De asemenea există o adresă 

dactilografiată dar neînregistrată (dar din evidenŃele interne rezultă că a fost scrisă pe 18 

decembrie 1973) prin care conducerea ar fi pus presiuni prin anunŃarea unei demisii.  Dacă s-a 

trimis sau nu la Departament încă nu este un lucru cert.  În paralel şi Securitatea este informată 

de mersul lucrurilor.  După trimiterea adresei Nr. 692 mai au loc întâlniri la Departamentul 

Cultelor şi armonizarea cu voinŃa Departamentului aşa încât din toate revendicările s-a ajuns la 

acordarea permisiunii să se Ńină un al doilea serviciu divin duminică după amiază şi alte înlesniri 

neesenŃiale, fără a se obŃine acea libertate de conştiină şi practicare a credinŃei religioase conform 

conştiinŃei şi dictatelor lui Dumnezeu.  Statul a rămas mai departe stăpânul peste bisericile 

baptiste iar dogmele de bază ale credinŃei baptiste au rămas violate în continuare de amestecul 

statului în viaŃa bisericii.  Acea rupere a „plasei” care încătuşa şi sugruma viaŃa cultului pretinsă 

de fratele łon în cartea Confruntări nu a fost decât o iluzie.  Sugrumarea bisericilor nu consta  

doar în numărul şi orele serviciilor de la biserică sau în lipsa de posesie a unui imobil sau a 

autorizaŃiei de funcŃionare.  Sugrumarea consta în plecarea capului păstorilor şi obedienŃa lor faŃă 

de regimul ateu care dicta viaŃa bisericii.  Statul controla în continuare viaŃa credincioşilor, 

întrunirile, avizările şi autorizaŃiile păstorilor, exprimarea publică a credinŃei, tipăriturile, etc.  

Pentru se putea percepe mai deplin mecanismul de înfrângere a aspiraŃiilor de libertate şi liberă 

închinare, conform mărturisirii lor de credinŃă baptistă, este necesară prezentarea unor 

documente minime din acest proces.  Se încearcă o prezentare oarecum cronologică (datările 

documentelor sunt importante) a evenimentelor prin documente, unele dintre acestea sunt 

însemnările succinte de la întrevederile de la Departament făcute de fr. łunea Ioachim, în care 

cititorul atent poate observa dibăcia cu care era distorsionat adevărul, răspunsurile „isteŃe” şi cum 

era mascată persecuŃia.  De asemenea se poate observa cu o mâhnire copleşitoare felul în care 

păstorii erau manipulaŃi, felul în care baptiştii s-au auto-înfrânt, întrucât mulŃi din păstorii 

turmelor erau în viaŃa lor secretă colaboratori cu lupii.  Pentru aceste documente vezi ANEXĂ la 

Memoriul celor 50 (p. 328).  Se redă în continuare textul celor două circulare trimise cu această 

ocazie tuturor bisericilor. 
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UNIUNEA COMUNITĂłILOR CREŞTINE BAPTISTE DIN R.S. ROMÂNIA 
BUCUREŞTI, Şos. N. Titulescu nr.56/A 

Nr.31/1974        Bucureşti 1 ianuarie 1974 
 
 Către 
 TOłI PĂSTORII BISERICILOR ŞI FILIALELOR CREŞTINE BAPTISTE DIN R.S. ROMÂNIA 
 
  Scumpi fraŃi în Domnul, 
  
 Comitetul Uniunii ComunităŃilor Creştine Baptiste din R.S. România, întrunit în şedinŃă de lucru 
în zilele de 18-20 decembrie 1973, luînd în discuŃie uniformizarea timpului pentru serviciile religioase în 
bisericile şi filialele cultului nostru, a adus o hotărîre în acest sens, care a fost trimisă sub formă de circulară 
tuturor bisericilor şi filialelor pentru luare la cunoştinŃă şi conformare. 
 Anexat vă trimitem şi dvs. un exemplar din această circulară, cu rugămintea de a veghea cu toată 
seriozitatea la respectarea timpului pentru Ńinerea acestor servicii avîndu-se în vedere că orice depăşire a 
orelor prevăzute se consideră abatere de la normele stabilite de cult, fapt care va atrage după sine luarea de 
măsuri disciplinare pe linie de cult. 
 Considerăm că această nouă stabilire a timpului pentru Ńinerea serviciilor religioase în bisericile şi 
filialele noastre vine în întîmpinarea dorinŃelor frăŃietăŃii noastre şi satisface necesităŃile ei spirituale.  Ca 
atare, nădăjduim că comitetele de conducere ale bisericilor, vor aprecia acest lucru, se vor încadra în orele 
menŃionate în circulară şi vă vor ajuta şi pe dvs. în respectarea acestora, spre binele lor şi a întregii lucrări. 
 Dorindu-vă ale Domnului bogate binecuvîntări cereşti, vă salutăm cu toată dragostea, în Numele 
Domnului Isus Hristos. 
  Ai dvs. fraŃi, în slujba Evangheliei, 

COMITETUL UNIUNII: 
 PREŞEDINTE,      SECRETAR GENERAL, 
 Nicolae Covaci      Ioachim łunea 

VICEPREŞEDINłI: 
Irimia Găvăgină    Ştefan Ilonka 

CASIER, 
Ioan Ordeanu 

MEMBRI: 
Teodor Vicaş  Dumitru Gherghel 
Ioan Bolea  Petre Dragu 
Cornel Mara  Ioan Stanca 
Francisc Deneş  Nicolae Românu 
Iulian Tătaru  Ioan TruŃa 

MEMBRI SUPLEANłI: 
    Ioan Bunaciu  Iosif Megyeşi 
    Aurel Tanc  Teodor Turcu 
 

 
 
 
 
 
 

UNIUNEA COMUNITĂłILOR CREŞTINE BAPTISTE DIN R.S. ROMÂNIA 
BUCUREŞTI, Şos. N. Titulescu nr.56/A 

Nr.30/1974        Bucureşti 1 
ianuarie 1974 
 
 Către 

TOATE BISERICILE ŞI FILIALELE CREŞTINE BAPTISTE DIN R.S.  
ROMÂNIA 

 IubiŃi fraŃi, 
„Harul şi pacea Domnului Isus Hristos să fie cu voi toŃi, Amin.” 
Comitetul Uniunii ComunităŃilor Creştine Baptiste din R.S. România, întrunit în şedinŃă de lucru 

în zilele de 18-20 decembrie 1973, luînd în discuŃie uniformizarea timpului în care să aibă loc serviciile 
religioase în bisericile şi filialele cultului nostru, a hotărît următoarele: 

Începînd cu data de 1 ianuarie 1974, serviciile religioase se vor Ńine după cum urmează: 
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1. Serviciile divine de duminică precum şi în sărbătorile religioase menŃionate la punctul 4, se vor Ńine 
între orele 9-12.  În aceleaşi zile, începînd de la orele 18, se vor Ńine servicii divine la oraşe, iar la 
comune şi sate începînd de la orele 18 sau 20 – după împrejurări – pentru ca să poată participa şi 
credincioşii care în orele de dimineaŃă au fost ocupaŃi în cîmpul muncii. 

2. În cursul săptămînii, serviciile divine se vor Ńine vinerea, după orele 18 în bisericile de la oraşe şi 
sîmbăta, după orele 18 în bisericile din comune şi sate. 

3. Serviciile ocazionale ca: Cina Domnului, botezurile, binecuvîntările copiilor, ordinările de pastori şi 
diaconi, se vor oficia în cadrul serviciilor divine prevăzute la punctul 1 şi 2 de mai sus.  Cununiile şi 
înmormîntările se vor oficia cînd cazurile respective cer. 

4. În afară de duminici, sărbătorile religioase care se Ńin în cadrul cultului nostru sînt următoarele:  Anul 
Nou, Botezul Domnului, Ioan Botezătorul, Săptămîna Patimilor (în fiecare seară, cu excepŃia zilei de 
vineri cînd serviciile se vor Ńine şi dimineaŃa), Paştele (2 zile), ÎnălŃarea Domnului, Rusaliile (2 zile), 
Ajunul Naşterii Domnului (seara), Naşterea Domnului (2 zile) şi Serviciul de mulŃumire din seara 
ultimei zile a anului. 

5. Cu privire la rugăciunile pentru pace şi unitatea tuturor creştinilor, care au loc între prima şi a doua 
duminică din luna ianuarie, în fiecare an vom trimite din vreme o tematică specială, care va Ńine seama 
de aspectele de moment ale relaŃiilor ecumenice. 
Rugăm pastorii, responsabilii locali şi comitetele bisericilor să vegheze cu toată 

seriozitatea la respectarea timpului pentru Ńinerea serviciilor religioase menŃionate mai sus. 
 La fel rugăm şi frăŃietatea noastră să sprijine pastorii în aplicarea acestei uniformizări a timpului 
Ńinerii serviciilor religioase pentru a se evita orice neorînduială. 
 Întrucît ne aflăm la începutul unui nou an vă facem urări de bine, fericire şi prosperitate. 

PREŞEDINTE,      SECRETAR GENERAL, 
 Nicolae Covaci      Ioachim łunea 

VICEPREŞEDINłI: 
Irimia Găvăgină   
Ştefan Ilonka 

CASIER, 
Ioan Ordeanu 

MEMBRI: 
Teodor Vicaş   
Dumitru Gherghel 
Ioan Bolea   
Petre Dragu 
Cornel Mara   
Ioan Stanca 
Francisc Deneş   
Nicolae Românu 
Iulian Tătaru   
Ioan TruŃa 

MEMBRI SUPLEANłI: 
    Ioan Bunaciu  

Aurel Tanc   
Iosif Megyeşi 

    Teodor Turcu240 
 

Din documentele cercetate şi unele convorbiri cu fraŃi păstori din vremea aceea reiese că 

afirmaŃia fratelui łon Iosif că „[p]rin luna martie 1974, toată frăŃietatea a aflat că reglementările 

şi restricŃiile care sufocau bisericile au fost desfiinŃate”241 nu corespunde întru totul cu realitatea.  

Însuşi fratele łon era ameninŃat cu interdicŃia de a nu mai predica dar i se acordă această 

libertate de către Emil Bodnăraş.242  RestricŃiile nu au fost desfiinŃate ci doar strânsoarea lor a 

fost lărgită.  Realizarea cea mai mare a acestui memoriu, în opinia autorului, este reînvierea 

curajului pierdut de a trăi în calitate de creştini liberi în Christos, în mulŃi pastori şi credincioşi.  

                                                 
240 AUBCBR,  Dosar N 006, f. 301, 300. 
241 Țon, Confruntări , p. 24. 
242 Ibidem, p. 165. 
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Un suflu de trezire a cuprins multe biserici şi astfel viaŃa cultului baptist a simŃit o mare 

primăvară spirituală.  Astfel câŃiva pastori şi credincioşi au trecut la unele acŃiuni îndrăzneŃe în  

restul deceniului 70.  Faptul care i-a uimit însă pe aceşti păstori şi credincioşi a fost solidaritatea 

fratelui łon, nu cu acŃiunile lor – aşa cum s-ar fi aşteptat – ci cu conducerea Uniunii şi 

autorităŃile de stat.  Acest lucru se poate vedea din Procesul Verbal din 12 februarie 1974, 

redactat cu ocazia şedinŃei de lucru a Comitetului ComunităŃii Creştine Baptiste Bucureşti, la 

care au participat şi păstorii de pe raza comunităŃii.  Fratele łon spune: „Declar cu toată inima că 

sprijinesc conducerea comunităŃii şi conducerea Uniunii.”  Mai apoi procesul verbal 

consemnează că fratele łon „[f]ace apel la unitate în jurul conducerii cultului şi îşi exprimă 

ataşamentul faŃă de Uniune şi faŃă de autorităŃile de stat, la care spune că s-a găsit o 

înŃelegere nevisată”.243   

 

După memoriu, credincioşii puteau să se adune acum la închinare şi duminica după 

amiaza;  botezurile nu mai trebuiau aprobate, dar statul nu permitea botezurile în aer liber iar 

mulŃi din cei convertiŃi aveau necazuri în şcoală şi la serviciu; ordinarea predicatorilor se mai 

făcea şi fără încuviinŃarea Departamentului dar pastorii continuau să fie autorizaŃi, recunoscuŃi 

(să aibă carnete de păstor) sau destituiŃi de Departamentul Cultelor; deşi s-au mai dat cîteva 

autorizaŃii de construcŃii şi renovare, marea majoritate a bisericilor aştepta la nesfârşit aceste 

autorizaŃii; înfiin Ńarea de biserici noi era la fel de mult tărăgănată; deşi în clădirile unor biserici 

se Ńineau evanghelizări mai dese, cele în public erau interzise; bisericile tot nu dispuneau în voie 

de resursele lor financiare şi nici de donaŃiile pe care le primeau din străinătate.  Deşi s-au tipărit 

câteva mii de Biblii, marea majoritate a credincioşilor le procurau prin introducere ilegală în Ńară; 

problema bisericilor arondate nu a fost soluŃionată deplin până la venirea RevoluŃiei din 1989.  

Pe deasupra guvernul a trecut la persecutarea elevilor în şcoli şi a credincioşilor la locurile lor de 

muncă.  Au reînceput amenzile pentru întâlniri ilegale, retrogradările, exmatriculările din şcoli şi 

dările afară din serviciu şi împiedicarea promovările pe motive de credinŃă.  Unele probleme s-au 

mai ameliorat, însă chiar în contextul acestui memoriu au fost făcute presiuni prin conducerea 

Uniunii (şi a celor din spatele ei) la nivelul tuturor comunităŃilor ca mulŃi să condamne acŃiunea, 

să îşi retragă semnăturile, iar la sfârşitul fiecărei şedinŃe de comunitate teritorială s-a trimis câte o 

moŃiune la Departamentul Cultelor.   Pentru ilustrare se va folosi doar cazul unei biserici de la 

Ńară care din 1977 pînă în 1987, adică 10 ani, tot mai aştepta aprobarea cumpărării unui imobil 

pentru biserica locală din Tătărăşeni, jud. Botoşani. 

                                                 
243 Proces Verbal Comunitatea Creştină Baptistă Bucureşti, 12 februarie 1974, f. 1-6.  
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 La şedinŃa de lucru a Comitetului Uniunii din 18-20 decembrie 1973 se hotărăşte Ńinerea 

unui nou ciclu de şedinŃe de orientare care puneau accentul pe dragostea de patrie şi armonia în 

lucrare între diaconi şi păstorul bisericii „pastorul şi diaconul sau diaconii conduc împreună 
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treburile bisericii” şi  armonia în executarea hotărârilor bisericii între pastor, diaconi şi 

comitet.244 

 

2.2.4  Corul Copiilor „SION” din Ia şi 

 

În ajunul Crăciunului anului 1973 are loc un eveniment deosebit pentru viaŃa cultului 

baptist, în special pentru viaŃa copiilor credincioşilor baptişti.  Ia naştere, prin lucrarea tinerei 

Genovieva Sfatcu, Corul Copiilor „SION” din Iaşi.  Lucrarea aceasta deosebită cu copiii a fost 

o mare binecuvântare pentru copiii bisericilor pentru multe generaŃii.  Copiii au fost implicaŃi în 

modul acesta în viaŃa bisericii locale, iar bisericile pe unde cântau aceste coruri şi unde acestea se 

năşteau trăiau momente de mare înălŃare spirituală şi bucurie.  MulŃi copii îşi evanghelizau 

colegii şi astfel tovarăşii lor de joacă sau de şcoală păşeau pragul bisericii şi adese ori rămâneau 

pentru veşnicie.  Pentru detalii, vezi ANEXA Corul Copiilor „Sion” din Ia şi. (p. 390) 

 

2.2.5  Înfrângerea mişcării pentru câştigarea drepturilor cultului 

 

Este evident faptul că în primăvara anului 1974 viaŃa cultului baptist era înviorată.   La 

aceasta a avut o mare contribuŃie modelul de luptător pentru drepturile Bisericii dat de fratele 

łon şi de cei pe care i-a inspirat dumnealui, mai ales de pastorii mai tineri.  Predicile dânsului 

erau deosebit de proaspete şi mulŃi se întorceau la Dumnezeu, în cadrul serviciilor de 

evanghelizare la care participa la diferite biserici din Ńară.  Prin fratele Olah Liviu, păstorul 

Bisericii Creştine Baptiste Nr. 2 din Oradea, Dumnezeu aduce o mare trezire în oraşul Oradea şi 

în multe alte locuri din Ńară.  Statul accepta în mod tacit unele concesii fără însă să dea în scris 

vreo hotărâre în acest sens.  Singurele concesii mai explicite au fost cu privire la botezurile 

copiilor credincioşilor baptişti, redeschiderea bisericilor arondate şi controlul finanŃelor cultului.  

Preşedintele Departamentului Cultelor i-a promis fratelui łon că îi va aproba ieşirea din Ńară 

pentru a participa la Congresul FederaŃiei Baptiste, care avea să fie Ńinut la Stockholm în 1975, în 

schimbul cooperării sale şi a unei atitudini mai moderate cu privire la relaŃiile dintre stat şi 

biserică.  De asemenea „pentru a modera influenŃa sa în mijlocul studenŃilor, a fost desemnat să 

fie păstor în Ploieşti”. 245   

 

Pe plan politic, Uniunea Baptistă, prin comitetul ei, hotărăşte în ziua de 27 aprilie 1974 să 

participe la activitatea de făurire a unei vieŃi noi, a unităŃii cetăŃenilor, a unei politici de pace a 

                                                 
244 „ConferinŃele de orientare”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXIX, nr. 3-4, 1974, pp. 25-32. 
245 Alan Scarfe, „A Call for Truth: An Appraisal of Rumanian Baptist Church-State Relationship”, Journal of 
Church and State, vol. 21, nr.3, 1979, p. 439-440. 
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Frontului UnităŃii Socialiste şi să delege un reprezentant (Covaci Nicolae) care să o reprezinte în 

organizaŃia FUS.  În cuvântarea sa la Congresul FUS din 23-25 mai 1974 din Bucureşti, 

delegatul Uniunii, fr. Covaci Nicolae trece în revistă marile realizări ale regimului Ceauşescu şi 

afirmă onoarea baptiştilor de a fi participanŃi activi în rezolvarea problemelor sociale şi la 

formarea „omului nou” pentru societatea socialistă.246  În luna august, cu prilejul sărbătoririi 

celei de a XXX-a Aniversări a eliberării României de sub dominaŃia fascistă, conducerea Uniunii 

trimite un mesaj preşedintelui FUS, Nicolae Ceauşescu, prin care se afirmă poziŃia de solidaritate  

a credincioşilor baptişti faŃă de politica externă a României Socialiste şi asigurarea loialităŃii lor.  

Şi în acest mesaj, precum şi în toate celelalte din epoca comunistă se regăsesc formulele 

duplicitare.  „Bucurându-ne de libertăŃile cetăŃeneşti existente în Ńara noastră, desfăşurându-ne 

nestingheriŃi viaŃa noastră religioasă, ca participanŃi la Frontul UnităŃii Socialiste, din al cărui 

Consiliu NaŃional facem şi noi parte, Vă asigurăm de loialitatea noastră şi ne îndatorăm să fim fii 

devotaŃi ai patriei noastre comune, Republica Socialistă România.”247  Cu acelaşi prilej, are loc o 

şedinŃă festivă la Departamentul Cultelor în care autorităŃile şi-au arătat recunoştinŃa, faŃă de 

modul în care au colaborat şi au luptat conducătorii Cultului Baptist la susŃinerea şi  

implementarea planurilor guvernului comunist pentru triumful definitiv al socialismului (dar în 

detrimentul bisericilor), conferind „Ordinul 23 August clasa III-a” şi Medalia „30 de ani de la 

eliberarea României de sub dominaŃia fascistă” fraŃilor Covaci Nicolae şi łunea Ioachim, 

precum şi prin conferirea Medaliei mai sus amintite fraŃilor Găvăgină Irimia, Vicaş Teodor, 

Deneş Francisc şi Mara Cornel.248 

 În anul 1974 fratele łon scrie o a doua lucrare, intitulată „Locul creştinismului în 

socialism” şi (asemenea primei lucrări) o trimite în luna august 1974 lui Michael Bourdeaux, 

conducătorul organizaŃiei „Centrul pentru Studiul Religiei şi Comunismului”.  Ceea ce frapează 

este faptul că acest Michael Bordeaux a înfiinŃat organizaŃia sa ca o contra-organizaŃie faŃă de 

organizaŃiile anticomuniste de genul „Evanghelizare Subterană” pentru a crea o imagine 

alternativă a realităŃilor din Ńările socialiste descrise de oameni ca Richard Wurmbrand.249   

Datorită faptului că atât în anul 1973 cât şi în anul 1974 fratele łon a oferit diferite interviuri 

unor străini, interviuri care au fost apoi publicate în străinătate, faptului că lucrările au fost 

publicate în străinătate şi că acestea, în ochii autorităŃilor, au „proferat calomnii cu privire la 

libertăŃile religioase din Ńara noastră”, i se deschide un dosar de urmărire penală şi fratele łon 

intră într-o perioadă de cercetări penale.  Ca urmare a acestor cercetări şi datorită declaraŃiilor 

                                                 
246 „Participarea Cultului Creştin Baptist din R.S.R. la activitatea Frontului UnităŃii Socialiste”, Îndrumătorul 
Creştin Baptist, an XXIX, nr. 5-6, 1974, p. 1-4. 
247 „De la Uniune: ExcelenŃei sale Domnului Nicolae Ceauşescu Preşedintele Frontului UnităŃii Socialiste”, 
Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXIX, nr. 7-8, 1974, p. 1. 
248 „Cuvîntarea”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXIX, nr. 7-8, 1974, p. 2-4. 
249 ACNSAS, P 1087/2, f. 49-50: Iosif Țon, DeclaraŃie (învinut).  Vezi şi ANEXA Iosif Țon. 
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date de fratele łon pe durata cercetării penale şi în consecinŃă şi a martorului GheorghiŃă Nicolae 

(care a fost şi el percheziŃionat) s-a cerut percheziŃionarea în perioada noiembrie 1974 – aprilie 

1977 următoarelor persoane: Seiceanu Emanuel, PanŃiru Valentin, Georgescu Raluca, Ploieşti,250 

Bucur Remus, Dragomir Stancu, Chiper Daniel din Deva,251 Marcoi Ştefan, Moisescu Vasile, 

Simon Cure din Arad,252 Moldoveanu Neculai din Sibiu,253 Cafengiu Aurelian, Gaspar Vasile, 

Brînzei Vasile, Serac Iosif, Pădeanu Florea, Diac Viorel şi Răscol Victor din Bucureşti,254 Culea 

Ion şi Blaj Titus din ConstanŃa,255 Blaga Valeria, Slănic,256 Geabău Pascu, Alexandria, Olah 

Liviu, ColŃea Gavril din Oradea, Cioată Silvian, Nicolescu Ion, Bucur Corneliu, Constantinescu 

Irina din Ploieşti,257 lunându-li-se declaraŃii iar unii dintre ei ajungând să fie şi învinuiŃi.258  Prin 

aceasta, majoritatea colaboratorilor fratelui łon au fost intimidaŃi şi avertizaŃi, şi astfel tendinŃa 

de dizidenŃă şi mişcarea de revendicare a drepturilor şi libertăŃilor religioase a fost înfrântă.  

Acest lucru se poate observa atât din documentele SecurităŃii cât şi din alte documente, precum 

cele publicate de englezul Alan Scarfe259 sau cele în legătură cu ALRC-ul (AsociaŃia pentru 

Libertatea de Religie şi ConştiinŃă).  Într-un RAPORT cu privire la „unele aspecte care aduc 

prejudicii politicii de culte din Ńara noastră” se relatează următoarele: 

 

„Corespunde realităŃii faptul că în perioada anilor 1974-1977 IOSIF łON a îniŃiat şi desfăşurat acŃiuni de 
incitare a credincioşilor baptişti la nesupunere faŃă de „îngrădirile impuse de Departamentul Cultelor, a 
scris în Ńară şi în străinătate făcîndu-se eroul multora dintre nemulŃumiŃi, din cadrul cultului.  El însuşi 
pozînd în „persecutat”, a făcut obiectul unor comentarii negative şi tendenŃioase în presa din Occident şi la 
postul de radio „Europa Liberă”, la nivelul conducerii unor organizaŃii religioase reacŃionare ori 
personalităŃi ale vieŃii publice din Anglia, S.U.A., ElveŃia, şi altele.  Pentru toate acestea, împotriva lui 
łON IOSIF s-a desfăşurat o urmărire penală timp de doi ani (octombrie 1974-septembrie 1976) fiind supus 
unui îndelungat proces de influenŃare pozitivă.  Principalii săi colaboratori au fost cercetaŃi şi avertizaŃi, 
fiind determinaŃi să renunŃe la acŃiuni de felul celor raportate.  Paralel, organele noastre au organizat un 
complex de măsuri specifice care au dus la izolarea sa în mediul baptist, la diminuarea substanŃială a 
orientării sale nepozitive din trecut şi la adoptarea unei poziŃii realiste şi în concordanŃă cu politica statului 
nostru.  Dintr-un adversar feroce, łON IOSIF a fost transformat într-un element pozitiv care, în prezent, 
susŃine interesele statului român nu numai în Ńară ci şi în străinătate.  Ca urmare schimbarea sa de atitudine 
a dus şi la crearea unei stări de derută între baptişti.”  260   

    

În luna noiembrie a anului 1974, după începerea cercetării penale a fratelui łon, Uniunea 

Baptistă îşi defineşte poziŃia faŃă de fratele łon, printr-o declaraŃie dată în prezenŃa unor 

                                                 
250 ACNSAS, P1087/2, f. 8,9 
251 ACNSAS, P1087/2, f. 16-18. 
252 ACNSAS, P1087/2, f. 21-23, 58. 
253 ACNSAS, P1087/2, f. 26. 
254 ACNSAS, P1087/2, f. 27, 58 
255 ACNSAS, P1087/2, f. 29. 
256 ACNSAS, P1087/2, f. 113. 
257 ACNSAS, P1087/2, f. 58-59, 105-143, 167, 236. 
258 ACNSAS, P1087/2, f. 105-236. 
259 Alan Scarfe, „Romania: Dismantling a Human Rights Movement”, Religion in Comunist Lands, vol.7, nr.3, 
1979, pp. 167-168; „A Call for Truth: An Appraisal of Rumanian Baptist Church-State Relationship”, Journal of 
Church and State, vol. 21, nr.3, 1979, p. 448. 
260 ACNSAS, D 148/1, f. 58-70. 
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reprezentanŃi ai AlianŃei Mondiale Baptiste, cu scopul ca aceştia să facă cunoscut peste hotare 

poziŃia oficială a cultului.  În această declaraŃie, interpretând lucrarea „Locul creştinismului în 

socialism” ca fiind o lucrare politică, Uniunea se distanŃează de acesta şi îl face singur 

răspunzător pentru consecinŃele acŃiunilor sale.  Datorită atitudinii ferme împotriva fratelui łon, 

Departamentul Cultelor susŃine conducerea Uniunii şi îi acordă o nouă concesie.  Seminarul 

Baptist putea de atunci încolo să admită la studii 20 de studenŃi la fiecare doi ani de zile (faŃă de 

12 studenŃi odată la patru ani).261   

 În toamna anului 1975 fratele Taloş Vasile, pastorul Bisericii Mihai Bravu din Bucureşti, 

scrie o lucrare de proporŃii prin care documentează legalitatea şi drepturile baptiştilor accentuând 

că autoritatea supremă în guvernarea bisericilor baptiste este Congresul cultului baptist şi nu 

Uniunea Baptistă.  Prin aceasta se fac presiuni şi pregătiri pentru Ńinerea Congresului care trebuia 

să aibă loc în anul 1976.   

 

2.2.6  Greva seminariştilor 

 

 Un alt eveniment important din viaŃa cultului este greva seminariştilor din lunile aprilie şi 

mai 1976, când aceştia ameninŃă cu neparticiparea la cursuri dacă nu se ridică nivelul 

educaŃional, cerând în mod expres angajarea ca profesori a fraŃilor łon Iosif şi Belicov Petre.  

Revendicările studenŃilor pentru o educaŃie mai aleasă nu sunt ascultate.  Această grevă este 

înăbuşită prin ameninŃarea cu exmatricularea studenŃilor, iar aceştia, în cele din urmă, sunt forŃaŃi 

să se ispăşească prin semnarea unei declaraŃii prin care îşi cereau iertare.  (Vezi ANEXA Greva 

seminariştilor 1976. p. 394)  

 

                                                 
261 Alan Scarfe, „A Call for Truth: An Appraisal of Rumanian Baptist Church-State Relationship”, Journal of 
Church and State, vol. 21, nr.3, 1979, p. 442-443. 
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 În luna iunie 1976, conform „hotărîrii Comitetului Uniunii Creştine Baptiste şi de comun 

acord cu Departamentul Cultelor” au avut loc o serie de conferinŃe de orientare pe comunităŃi în 

care s-a tratat „Politica externă a R.S. România pusă în slujba păcii şi colaborării internaŃionale” 

şi „Combaterea învăŃăturilor greşite faŃă de mărturisirea de credinŃă Baptistă”.  În cadrul acestor 

conferinŃe fraŃii participanŃi „au adus elogii şi calde mulŃumiri conducerii Ńării, Domnului 

Nicolae Ceauşescu preşedintele R.S. România, pentru înŃeleapta politică externă, promovată şi 

pusă în slujba păcii şi care ne-a făcut cunoscuŃi în toată lumea” şi de asemenea „şi-au manifestat 

din nou ataşamentul faŃă de conducerea patriei noastre dragi, precum şi dorinŃa de a contribui şi 

pe mai departe la îndeplinirea noului plan cincinal pentru bunăstarea întregului popor”.262 

 Pe data de 15 septembrie DirecŃia Procuraturii Militare dă ordin de scoatere de sub 

urmărire penală a fratelui łon Iosif pentru infracŃiunea de propagandă împotriva orânduirii 

socialiste, întrucât faptele reŃinute nu întrunesc trăsăturile infracŃiunii respective.263  Pentru o 

înŃelegere mai deplină a vieŃii şi activităŃii fratelui łon vezi ANEXA Iosif łon, p.426. 

 

În zilele de 4-5 februarie 1977 are loc la Bucureşti al XXVII-lea Congres al Cultului 

Creştin Baptist din R.S.R. în cadrul căruia a fost aleasă noua conducere a Uniunii.  Ca preşedinte 

a fost ales fr. Mara Cornel, care fusese desemnat ca preşedinte ad interim (undeva în perioada 

sept. –oct. 1976)264 după ieşirea la pensie a fr. Nicolae Covaci iar ca secretar general a fost ales 

fr. Bărbătei Pavel.  Probabil că acest Congres a fost cel mai tensionat congres din perioada 

postbelică.  Pentru prima dată în trecutul cultului din 1945 încoace s-a încercat o răsturnare de 

situaŃie, printr-o tentativă de a alege alŃi candidaŃi decât cei agreaŃi şi propuşi de autorităŃi.  

Dintre cei aleşi de Congres fr. Taloş Vasile nu a primit recunoaştere Departamentului Cultelor.  

Ca vicepreşedinŃi au fost aleşi fr. Traian Grec şi Bela Mike, iar casier a fost ales fr. Nicolae 

Românu.  La acest Congres s-a luat hotărârea interzicerii trimiterii de scrisori deschise şi 

memoriilor. 

 La scurt timp de la Ńinerea lucrărilor Congresului al XXVII-lea s-au abătut asupra 

României momente de grea încercare prin cutremurul de pământ din 7 martie 1977.  În timpul 

acestui cutremur au murit doi fraŃi seminarişti iar Seminarul Baptist din Bucureşti a fost grav 

avariat. 

 La scurt timp după cutremurul din 7 martie, pe 2 aprilie 1977, se trimite la Radio „Europa 

Liberă” un document alcătuit şi semnat de fraŃii Iosif łon, Aurel Popescu, Silviu Cioată, 

Constantin Caraman şi Radu Dumitrescu prin care se prezentau noile forme de persecuŃie prin 

retrogradări şi concedieri în serviciu, amenzi pentru adunări ale credincioşilor prin familii şi 

                                                 
262 Ioan Bolea, „De la Uniune”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXI, nr. 9-10, 1976, p. 3. 
263 ACNSAS, P 1087/2, f. 87. 
264 Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXI, nr. 9-10, 1976, p. 3. 
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persecutarea studenŃilor şi elevilor în şcoli.  Acest lucru a atras după sine cinci săptămâni de 

anchete şi brutalizări dar care s-au sfârşit cu încetarea acestor persecuŃii.  „În toate şcolile s-a 

oprit prigoana; la fel şi în instituŃii.  Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu amenzile.  Cel puŃin pentru 

o anumită perioadă a fost linişte şi pace.”265  

 

2.2.7  Lucrarea de trezire a fratelui Liviu Olah 

 

Un eveniment marcant al deceniului 70 este trezirea făcută de Duhul lui Dumnezeu prin 

fratele Olah Liviu.  Revenind în timp, în anul 1973 fratele Liviu Olah este adus în  calitate de 

păstor la Biserica Nr. 2 din Oradea, unde era păstor şi fratele Nicolae Covaci, şi începe să 

propovăduiască plin de putere pocăinŃa şi vestea bună a mântuirii prin jertfa Domnului Isus.  

Începe să boteze pe toŃi cei care erau răscumpăraŃi de Domnul, fără a mai cere aprobările 

autorităŃilor.  Începe să formeze tineri pentru lucrare, întocmai ca şi mentorul său din Timişoara, 

fratele Petru Popovici.  Fratele Olah predică împotriva păcatului şi militează pentru lepădarea 

viciilor şi lucrurilor care îndepărtează de Dumnezeu.  A fost un om dedicat postului şi rugăciunii 

pentru mântuirea sufletelor pierdute şi el se ruga pe nume pentru cei pierduŃi.  În biserică şi 

oriunde mergea îi îndemna şi pe alŃii să facă la fel.  Rugăciunea personală, pe nume, cu credinŃă, 

dintr-o inimă curată, pentru cei pierduŃi a fost cheia succesului său.  Începând de la copii, tineri şi 

până la adulŃi – cei cărora le împărtăşea râvna pentru câştigarea sufletelor pierdute – toŃi aveau 

liste şi carneŃele cu numele celor pentru care se mijlocea zilnic, specific, în rugăciune.  Lucrarea 

se întinse în toată Ńara. 

În timpul în care a fost pastor la Oradea, Dumnezeu a 

adus o mare trezire spirituală.  Fratele Olah fusese în legătură cu 

mişcarea treziŃilor atât prin relaŃii de rudenie cât şi prin relaŃii de 

natură spirituală.  Era verişor cu fraŃii Hoblea Nistor şi Ioan şi 

purta „o strânsă părtăşie spirituală cu Ianovics Damaschin, 

punctul de plecare a mişcării de trezire din anii ’50”.266 

 În timpul pastoratului său la Oradea (1973-1976) fratele 

Olah a botezat circa 2000 de persoane.  Era solicitat să predice 

prin toată Ńara şi aducea prin predicile sale, prin puterea Duhului 

Sfânt care îl călăuzea, un suflu de pocăinŃă şi întoarcere la 

Dumnezeu.  Principiile pastoratului său şi a vieŃii personale de 

credinŃă le-a găsit în exemplul bisericii primare din Ierusalim.  

                                                 
265 Țon, Confruntări , pp. 125-127. 
266 Alexandru Bodor, Mişcarea de trezire în bisericile baptiste din România, manuscris nepublicat, 2008. 
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Aceste principii le-a consemnat întru-un fel de manuscris pe care l-a pus în circulaŃie printre 

creştinii baptişti.  Se redă în întregime textul programului său de viaŃă duhovnicească a bisericii 

baptiste evanghelizatoare: 

 
«SECRETUL SUCCESULUI BISERICII DIN IERUSALIM 267 

 
 Acum aproape 20 de veacuri de la apariŃia Bisericii noutestamentale din Ierusalim, vrem să dăm 
răspuns la întrebarea: „De ce atunci se pocăiau cu sutele iar acum atât de puŃini?” 
 Cred că răspunzând la această întrebare, teoretic şi punând apoi în aplicare concluziile la care vom 
ajunge, vom reuşi ca şi în secolul nostru să avem rezultate asemănătoare, chiar şi mai mari (Ioan 14:12)268 
[„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face 
altele şi mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl.”]  De la început doresc să pun întrebarea: 
„Rezultatul bisericii din Ierusalim a fost o întâmplare sau a fost urmarea punerii în aplicare a unor principii 
sfinte?” Răspuns: „Cum ar putea fi o întâmplare când Dumnezeu ştie de un singur fir de păr care cade din 
capul meu şi când o vrabie  nu cade fără ştirea Celui Atotputernic?  Cum am putea vorbi de întâmplare  în 
domeniul spiritual, domeniu care a creat toate legile din toate domeniile vizibile, materiale?  Cum ar putea 
fi întâmplare rezultatul bisericii din Ierusalim, dezvoltarea ei impetuoasă, când Biblia ne spune ‘că toate 
lucrurile lucrează împreună spre binele celui ce iubeşte pe Dumnezeu’... (Romani 8:28a). 
 Însemnează că rezultatul primei biserici din Ierusalim e obŃinut pe baza punerii în lucru a unor 
principii, pe care noi azi le cunoaştem mai puŃin şi le aplicăm şi mai puŃin. 
 Eu doresc să afirm hotărât că, dacă pentru cei de atunci care cunoşteau şi aplicau legile marilor 
renaşteri, reînvieri spirituale, 1+1 fac 2, şi pentru credincioşii secolului XX, pentru noi 1+1 fac tot 2.  Adică 
şi noi vom cunoaşte rezultatele lor practice, ba încă şi mai mari, tot de atâtea ori mai mari pe cât suntem 
mai mulŃi şi mai râvnitori şi mai plini de credinŃă pentru salvarea omenirii pentru care a murit Cristos. 

I. Prima lege de aur, primul principiu pe care-l descoperim în biserica din Ierusalim la 
primele ei începuturi este VIAłA CURATĂ. 

Atât de curaŃi erau fraŃii şi surorile din Ierusalim, încât păcatul lui Anania şi Safira este pedepsit pe 
loc cu o moarte straşnică, care înfioară întreaga frăŃietate.  Dar ce păcat au săvârşit?  Crimă, hoŃie, jaf, 
curvie?  Nu, nimic din toate acestea!  Atunci ce păcat au săvârşit de sunt atât de crunt pedepsiŃi?  Au minŃit! 

O minciună?! 
Şi pentru o minciună să fie astfel pedepsiŃi? 
Da, fiindcă atunci biserica era atât de curată încât o minciună (pentru care nimeni nu va merge în 

rai – Apocalipsa 21:8) [Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinători 
la idoli şi toŃi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.] s-a 
văzut ca o pată neagră pe haina albă, imaculată a primei biserici. 

Biserica este înfăŃişată ca mireasa lui Cristos, de aceea haina ei trebuie să fie albă, imaculată ca 
rochia de mireasă.  Pe o rochie de mireasă se vede orice pată, oricât de mică ar fi.  Aşa s-a văzut minciuna 
lor, ca o pată neagră, urâtă pe haina bisericii.  Dar de ce nu pedepseşte Dumnezeu şi azi minciuna ca 
atunci?  De ce?  Pentru că, curăŃenia bisericii de azi e foarte departe de curăŃenia bisericii de atunci dar tot 
aşa de departe stăm şi cu rezultatele spirituale, cu numărul de convertiŃi. 

Dumnezeu nu poate folosi elemente murdare într-o lucrare curată.  Iar dacă nu are elemente curate 
nu lucrează. 

Nu-i aşa că renunŃi la o mâncare, oricât de bună ar fi şi oricât ai fi de flămând, dacă farfuria, 
tacâmurile sunt murdare? 

Tot aşa, deşi nevoia de a converti oameni este foarte mare, Dumnezeu nu poate folosi creştini 
murdari, întinaŃi. 

Ca să înŃelegem nevoia de a fi curaŃi voi mai da două exemple.  La spitalul CFR din Timişoara e o 
tradiŃie: să nu existe nici o complicaŃie post-operatorie.  De aceea, la acel spital se pune foarte mare accent 
pe sterilizarea (curăŃirea) tuturor aparatelor chirurgicale (de operaŃie).  Atunci când, foarte rar, se întâmplă 
o complicaŃie post-operatorie, directorul spitalului prof. univ. dr. Pius Brînzei, ordonă sterilizarea completă 
a sălii cu pricina.  Câteva zile în şir în sala respectivă nu se mai fac operaŃii, ci numai dezinfectări şi iarăşi 
sterilizări. 

Şi dacă un medic trupesc pune aşa de mare accent pe curăŃenie, să nu ne mirăm  că Medicul 
sufletului, Isus Cristos, nu poate folosi instrumente murdare, refuză categoric să le folosească. 

                                                 
267 ACNSAS, Dosar I 98421/2, f. 276-282. 
268 Redarea versetelor în întregime aparŃine autorului acestei lucrări.  Întrucât în textul original se dau doar 
referinŃele, se consideră benefic, pentru o lectură cursivă, uneori să fie la dispoziŃia cititorului întregul text la care se 
face referire. 


