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Dacă un bisturiu, o pensetă sau un alt instrument chirurgical nesterilizat (necurăŃit), poate produce 
o mare complicaŃie, poate chiar moartea, la fel un om murdar, întinat spiritual mai degrabă va infecta pe cei 
din jurul său decât să-i aducă la Dumnezeu. 

Iată una din marile deosebiri dintre biserica din Ierusalim şi bisericile de astăzi.  Biserica din 
Ierusalim era foarte curată, de aceea Dumnezeu a folosit-o pentru salvarea multora. 

Fie ca şi bisericile noastre să înŃeleagă marea nevoie de a fi curaŃi toŃi şi de tot, cum spunea 
Domnul lui Petru (Ioan 13:10) [Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinŃă să-şi spele decât picioarele, ca 
să fie curat de tot şi voi sunteŃi curaŃi, dar nu toŃi.”] 

MulŃi au luat din pilda aceasta curăŃenia şi umilinŃa pe care Domnul Isus a vrut să le inspire 
ucenicilor de atunci şi de azi.  Unii au rămas însă numai cu coaja învăŃăturii: spălarea picioarelor.  Dar că 
nu aceasta a vrut Domnul Isus să-i înveŃe pe ucenici se vede şi de acolo că-i zice lui Petru: „Ce fac Eu tu nu 
pricepi acum”... (Ioan 13:7).  Dacă Domnul Isus s-ar fi referit la spălarea propriu zisă, nu ar fi spus lui Petru 
că nu înŃelege, întrucât aşa ceva înŃelege şi un copil.  E limpede, aşadar, că aici Domnul Isus s-a referit la 
umilinŃă şi curăŃenie, să fiu gata să mă umilesc şi în faŃa unuia care ştiu că mă urăşte de moarte ca să-l 
câştig dacă-i cu putinŃă pentru Dumnezeu.  De aceea Domnul Isus l-a spălat pe picioare şi pe Iuda. 

Să fim curaŃi ca cei din Ierusalim.   
Un ultim exemplu pe care doresc să-l mai dau în legătură cu importanŃa curăŃeniei spirituale este 

animalul hermina.  Acest animal se vânează pentru valoarea  mare a blăniŃei lui albe.  Pentru a o prinde, 
vânătorii sapă în jurul vizuinei un şanŃ adânc şi lat în care toarnă apă, o agită, apa devine murdară, apoi 
provoacă animalul să iasă din vizuină.  Când hermina e afară din vizuină şi se vede înconjurată de vânători 
caută să scape, să fugă.  De jur împrejur însă fiind şanŃ cu apă murdară, pe care nu-l poate sări, preferă să se 
lase prinsă, apoi omorâtă decât să-şi murdărească blăniŃa albă. 

Dacă un animal Ńine aşa de mult la curăŃenia unei haine trecătoare, nu ar fi cazul ca biserica să Ńină 
cel puŃin atât de mult la curăŃenia hainei sufletului? 

Fie ca în privinŃa aceasta să învăŃăm şi din viaŃa lui Iosif, care a preferat puşcăria, moartea decât să 
se întineze, să păcătuiască. 

Să fim curaŃi ca cei din Ierusalim ca şi pe noi să ne poată folosi Dumnezeu la salvarea celor 
pierduŃi. 

 

 
 
II. O altă trăsătură a bisericii din Ierusalim este DRAGOSTEA.  Ei se iubeau foarte mult.  

Cronicarii vremii, scriind despre creştini, menŃionează: „Iată cât se iubesc de mult”! 
Cei din Ierusalim se iubeau aşa cum spunea Domnul Isus: „Să vă iubiŃi unii pe alŃii aşa cum v-am iubit şi 
Eu... prin aceasta să cunoască toŃi că sunteŃi ucenicii Mei, dacă veŃi avea dragoste unii pentru alŃii” (Ioan 
13:34,35).  Deci dragostea este cartea de vizită a pocăiŃilor, dragostea este dovada că sunt pocăit, căci aşa a 
făcut şi Cristos, dragostea e Dumnezeu.  „[A]tât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său 
Fiu”... (Ioan 3:16). 
 Napoleon, exilat pe Insula Sf. Elena, spunea: „Am dorit să cuceresc lumea prin forŃa sabiei dar n-
am reuşit; Isus însă a reuşit prin forŃa iubirii sale, murind pentru omenire, să cucerească inimile a milioane 
de suflete”. 
 Primii creştini erau ca Domnul Isus: iubindu-se cu o dragoste mare unii pe alŃii şi având o foarte 
mare dragoste faŃă de cei pierduŃi, pentru a-i câştiga pentru Cristos. 
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 În cartea „Quo Vadis Domine” am citit un pasaj foarte valoros în privinŃa aceasta.  AcŃiunea se 
petrece în grădina lui Nerone, unde ard creştinii trădaŃi de un oarecare Croton.  În timp ce creştinii începeau 
să ardă pe ruguri fiindcă i-a trădat, el, Croton, apare în faŃa unuia din cei pe care îi trădase, care tocmai 
începea să fie învăluit de flăcările morŃii.  Se opreşte în faŃa aceluia, îl recunoaşte iar cel din flăcări, Gaius, 
cu o voce caldă a dragostei îi zice: „te-am iertat”.  Aceste cuvinte l-au pătruns atât de adânc şi l-au mistuit 
atât de puternic, mai puternic ca flăcările rugului pe martir.  În aceeaşi noapte, trădătorul devine creştin, 
căci flăcările dragostei celui ce murea nevinovat nu l-au lăsat în pace până nu s-a împăcat şi el cu Domnul 
Isus Cristos.  E mai bine de altfel să lăsăm ca flăcările conştiinŃei de azi să ne ducă la împăcarea cu Cristos 
decât ca flăcările conştiinŃei din iad să ne facă să ne chinuim cumplit, să scrâşnim din dinŃi de ce nu ne-am 
pocăit.  În aceiaşi noapte, trădătorul devenit creştin, se predă autorităŃilor spunând că e creştin.  La început 
este crezut nebun, apoi i se dă crezare şi este omorât ca martir. 
 Fie ca dragostea care l-a făcut pe Cristos să moară pentru omenirea în păcat să nu ne lase în pace 
până nu vom topi cu căldura dragostei noastre pe cei a căror inimă e nepăsătoare, de gheaŃă pentru El. 
 Nu inimile reci ale celor din jurul nostru sunt atât de vinovate că nu-L primesc pe Isus ca 
Mântuitor, ci noi creştinii sec. XX că nu avem dragostea de care vorbeşte apostolul Petru când scria: „să vă 
iubiŃi, cu căldură unii pe alŃii, din toată inima” (1Petru 1:22). 
 Dragostea  arzătoare faŃă de vecini, colegi, cunoştinŃe ne va face să-i ajutăm, să le venim în ajutor 
cu ce putem şi numai pentru a-i cuceri pentru Cristos. 
 Iubirea mamei faŃă de copil o face răbdătoare, gingaşă, blândă, o învaŃă la multe, îi dă putere să 
crească copilul mare, sănătos. 
 Fie ca dragostea noastră faŃă de cei pierduŃi să ne înveŃe în fiecare caz în parte ce să facem şi să ne 
dea şi puterea necesară la aceasta. 
 S-ar putea ca cineva să se scuze: „nu ştii ce vecin, coleg rău am eu, nu ştii câte rele-mi face, cât 
mă urăşte”.  Să nu uităm în astfel de situaŃii ce ne învaŃă cuvântul Domnului: „PreaiubiŃilor, nu vă răzbunaŃi 
singuri,... dimpotrivă dacă îi este foame vrăjmaşului tău dă-i să mănânce, dacă-i este sete dă-i să bea; căci 
dacă vei face astfel vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui” (Romani 12:19).  Şi apoi, să nu uităm că pe 
când eram noi vrăjmaşi cu Dumnezeu, Cristos a murit pentru noi (Romani 5:8).  Cum n-am meritat să fim 
iubiŃi de Dumnezeu şi totuşi El ne-a iubit, ca adevăraŃi creştini, trebuie să-i iubim datorită lui Cristos, care a 
murit pentru duşmanii noştri. 
 

 
 

III.  O altă trăsătură a bisericii din Ierusalim este UNITATEA. 
Atunci când suntem curaŃi şi ne iubim unii pe alŃii cu căldură, se crează şi unitatea sfântă, 

frăŃească.  CurăŃenia îmbinată cu căldura sufletească uneşte sufletele.  Aşa este şi în domeniul material.  
Când dorim să unim, să sudăm două materiale le vom curăŃi mai întâi cu acizi puternici: acid sulfuric, 
azotic etc., apoi le vom supune la o temperatură foarte înaltă cu aparatul de sudură şi aşa le vom uni, le vom 
suda. 

Domnul Isus Cristos vorbea în rugăciunea Sa mijlocitoare din Ioan 17:21,23 despre importanŃa 
unităŃii. 
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În rugăciunea Sa mijlocitoare, testamentul care îl lasă omenirii, când fiecare cuvânt valorează 
enorm, în două versete accentuează importanŃa unităŃii: „M ă rog ca toŃi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în 
Mine, şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis, Eu în ei şi Tu în 
Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit (Ioan 
17:21,23). 

Unitatea unei biserici predică prin ea însăşi.  Unitatea e o predică fără cuvinte.  Aşa cum la Cina 
Domnului cei ce se împărtăşesc vestesc moartea Domnului, ei spun: „Isus Cristos a murit şi pentru mine”.  
La fel, atunci când biserica e unitară, cei din lume vor auzi următoarea predică: „Isus Cristos a fost trimis 
de Tatăl şi pentru mântuirea voastră”. 

Fie ca şi fraŃii şi surorile din biserica dumneavoastră să fie curaŃi şi să se iubească unii pe alŃii prin 
Cristos, şi să fie una, uniŃi pentru ca cei din jur să ştie că Isus a murit şi pentru ei. 

Unitatea bisericii, practic se realizează astfel: dacă eu sunt una cu Cristos şi fratele e tot una cu 
Cristos, atunci şi noi vom fi una. 

IV.  O altă trăsătură a bisericii din Ierusalim era faptul că: ERAU VORBIłI DE BINE. 
ViaŃa fraŃilor şi a surorilor din Ierusalim era atât de frumoasă, de curată, de luminoasă, încât 

norodul îi lăuda în gura mare (Fapte 5:13).  Cu alte cuvinte ei trăiau ceea ce ne spune Domnul Isus în 
predica de pe munte: „aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre 
bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri” (Matei 5:16).   

Dacă din cauza purtării noastre rele Numele lui Dumnezeu este hulit, batjocorit, dacă în loc să ne 
laude oamenii ne înjură, ne blesteamă şi zic: „Ce, ăştia-s pocăiŃi?”, atunci să nu ne aşteptăm la succesul 
bisericii din Ierusalim. 

E bine să facem următoarea experienŃă: să întrebăm pe cineva, pe vecini, colegi, ce părere au 
despre noi, despre pocăinŃa noastră, dacă văd în noi adevăraŃi pocăiŃi sau nu.  De vom afla că ei nu ne 
consideră pocăiŃi, nici nu suntem pocăiŃi. 

Va zice cineva: „Apoi, vecinul, colegul meu urăşte pocăiŃii”.  Se poate că-i urăşte dar nu trebuie să 
uităm că duşmanii care-L urăsc de moarte pe Domnul Isus au recunoscut totuşi că El nu are nici un păcat.  
La întrebarea Mântuitorului: „Cine mă poate dovedi de păcat?”, nimeni nu L-a putut învinui de păcat ci toŃi 
au tăcut. 

Chiar dacă vecinul sau colegul de muncă, de şcoală, mă urăşte fiindcă sunt pocăit, va zice: „Îl 
urăsc fiindcă e pocăit dar îmi place de el fiindcă e un om corect, cinstit. 

Dacă vecinul, colegul întrebat nu va declara despre tine că eşti un adevărat pocăit, aruncă-te la 
picioarele Domnului şi fă ceea ce a făcut şi Petru după ce L-a trădat pe Mântuitorul: a ieşit afară şi a plâns 
cu amar.  Pocăieşte-te în faŃa Domnului că şi tu ai fost o piedică în calea pocăinŃei altora prin viaŃa ta 
vorbită de rău de oameni. 

V. O altă trăsătură a bisericii din Ierusalim era că se cunoştea că UMBLAU CU ISUS. 
Nu fiindcă purtau vreo banderolă, etichetă pe care scria: „Noi am umblat cu Isus”, ci fiindcă cei ce 

umblă cu Isus au o comportare, o vorbire, o atitudine, un mers cu totul aparte.  Petru şi Ioan, în faŃa 
Sinedriului, sunt cunoscuŃi că erau fără pregătire aleasă, dar se cunoştea şi aceea că fuseseră cu Isus 
(Faptele 4:13). [„Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau 
oameni necărturari şi de rând şi au priceput că fuseseră cu Isus.”] 

Cunosc vecinii, colegii tăi dimineaŃa la serviciu că tu vii din prezenŃa lui Isus?  Că umbli cu Isus? 
Despre Moise, poporul a ştiut că vine din prezenŃa lui Dumnezeu după faptul că faŃa lui strălucea 

ca soarele, fiindcă Dumnezeu locuieşte într-o lumină de neapropiat (1 Timotei 6:16).  Isus îi spunea: „Cine 
mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric şi va avea lumina vieŃii.” (Ioan 8:12). 

Despre creştinii din primul veac, se cunoştea că umblau cu Isus şi în aceasta era o forŃă de atracŃie 
a celor din jurul lor.  Oamenii de atunci şi de azi îl caută pe Isus; nu de noi au nevoie ci de El, Mântuitorul.  
Dar oamenii pierduŃi vor veni la biserica noastră în măsura în care se va cunoaşte că-L avem pe Isus, în 
măsura în care vor vedea că umblăm cu Isus Cristos. 

VI.  O trăsătură fundamentală a bisericii din Ierusalim era RUGĂCIUNEA. 
La înălŃarea la ceruri, Domnul Isus a spus ucenicilor să rămână în Ierusalim unde să aştepte 

coborârea Duhului Sfânt peste ei.  Dacă le-a spus să se roage sau nu, nu ştim, dar una ştim că ei se roagă.  
Se poate spune despre ei ca despre Saul, proaspăt convertit: „Iată că el se roagă” (Fapte 9:11b).  Prin aceste 
cuvinte Dumnezeu îl convinge pe Anania să se ducă la Saul. 

După înălŃarea Domnului Isus Cristos la ceruri, cei 120 de ucenici timp de 10 zile stăruiesc în 
Rugăciune (Fapte 1:14).  [„ToŃi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune”...]  De aceea la Rusalii se 
produce minunea de care vorbise Domnul Isus la Ioan 14:12: „Adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în 
Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele încă şi mai mari decât acestea, pentru că 
eu mă duc la Tatăl”. 
 Iată că în ziua de Rusalii se întâmplă cele profeŃite de Domnul Isus.  În urma celor trei ani şi 
jumătate [de activitate] a lui Cristos se convertesc 500 de suflete iar într-o zi de Rusalii, 3000.  De fapt cele 
3000 de suflete trebuie să se fi convertit în urma celor 10 zile de rugăciune intensă de câte (aproximativ) 10 
ore pe zi a celor 120 de fraŃi şi surori.  Să facem un mic calcul: 120 fraŃi, surori x 10 zile = 1200 om/zile 
înmulŃit cu 10 ore pe zi = 12.000 om/ore rugăciune.  12.000 om/ore rugăciune:4 =3000.  Iată că cele 3000 
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de suflete sunt rodul muncii sufletului Domnului Isus şi a jertfei Sale de la calvar dar şi a muncii sufletului 
fraŃilor şi surorilor din Ierusalim. 
 În acest calcul se adeveresc cuvintele Mântuitorului din Ioan 15:5, „Căci despărŃiŃi de Mine nu 
puteŃi face nimic” şi Ioan 15:4, „MlădiŃa nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viŃă” dar şi 
interesul acestei afirmaŃii: Cristos nu poate aduce roade fără mlădiŃe. 
 Aceeaşi formulă o putem aplica şi la viaŃa Mântuitorului.  Pentru uşurinŃa calculului să zicem că 
activitatea Mântuitorului a fost de 1000 de zile şi să zicem că se ruga 2 ore pe zi.  În acest caz avem: 1000 x 
2 = 2000; 2000 : 4 = 500, exact câŃi fraŃi sunt convertiŃi şi prezenŃi la înălŃarea Lui la cer.  Cifra 4 la care s-
au împărŃit 12.000 şi respectiv 2000 o putem considera ca o constantă spirituală. 
 Personal, nu susŃin că aceasta este o formulă rigidă, spirituală a marilor convertiri, dar afirm cu 
toată tăria că între viaŃa de rugăciune a Domnului Isus şi rezultatul muncii sufletului Său este o strânsă 
legătură.  În Isaia 53: 11, citim: „Va vedea rodul muncii sufletului Său şi se va înviora”.  Legătura dintre 
rugăciunea apostolilor şi cei 3000 de convertiŃi de la Rusalii am văzut-o deja în ce strânsă legătură se află. 
 Cineva ar putea zice că vorbirea în limbi de la Rusalii a fost cauza succesului.  Vorbirea în limbi a 
fost foarte necesară atunci dar n-a fost decât un mijloc şi nu un scop.  Facem şi precizarea că vorbirea era 
clară, înŃeleasă de cei prezenŃi care altfel n-ar fi înŃeles nimic, deci era necesară, „Fiecare auzea vorbind în 
limba lui în care s-a născut” (Fapte 2: 6,8). 
 Ne pare foarte rău, dacă cei ce doar se laudă astăzi cu vorbirea în limbi, nu vorbesc ca la Rusalii, 
clar înŃeles.  Deci ei nu vorbesc ca la Rusalii ci ca la Corint.  Ne mirăm cum de îndrăznesc să poarte pe 
nedrept numele pe care nu-l merită, de penticostali, când cinstit ar fi să se numească corintinieni, căci 
corintinienii vorbeau în limbi neclare, neînŃelese.  Când apostolul Pavel zice „că spun taine” (1Corinteni 
14:2) îşi bate joc de ei, ca Ilie, altă dată pe Carmel, de profeŃii lui Baal şi Astarteei, când zicea: „StrigaŃi 
mai tare căci poate e într-o călătorie, sau poate că doarme şi se va trezi” (1Regi 18:27).  Adică, cum ar 
putea să doarmă Dumnezeu să nu audă?  E clar că el e ironic la adresa acelor profeŃi păgâni, îşi bate joc de 
ei, de credinŃa lor deşartă.  În acelaşi fel e vorbirea apostolului Pavel adresată corintinienilor: „Cu duhul el 
spune taine” (Corinteni 14:2).  Cui spune omul taine?  Lui Dumnezeu care cunoaşte gândul şi cuvântul 
până nu ajunge pe limbă? (Psalm 139:4). [„Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă şi Tu, Doamne, îl şi 
cunoşti în totul.”] 
 Cei la care ne referim nu merită numele de penticostali şi pentru că apostolii în ziua cincizecimii, 
la întrebarea ascultătorilor „ce să facem?”, le zic: „PocăiŃi-vă” (Fapte 2:37,38), în timp ce pretinşii, pe 
nedrept numiŃi penticostali de azi, la întrebarea „ce să facem?” nu dau răspunsul 
cincizecimii/penticostalilor – „PocăiŃi-vă”, ci dau răspuns corintinoan: „VorbiŃi în limbi”. 
 Într-un cuvânt, scopul zilei Rusaliilor este convertirea celor 3000 de suflete, în timp ce scopul 
corintinienilor de azi care pe nedrept îşi zic penticostali, este să prindă peşti de la alimentara, adică să zică 
unuia care s-a pocăit şi l-a primit pe Domnul Isus în inimă ca Mântuitor personal că nu e destul Domnul 
Isus, că mai trebuie şi vorbiri în limbi. 
 Adică, ce nu e destul?  Nu e destul că l-am primit pe Isus ca Mântuitor?  Nu poate El mântui în 
chip desăvârşit?  Ori s-a schimbat între timp Biblia?  Au ei altă Biblie?  Ştiu ei mai mult ca apostolii?  Pot 
ei mai mult ca Cristos?  Îl completează ei pe Cristos?! Îl săvârşesc ei pe Cristos?  Îl peticesc ei pe Cristos 
cu vorbirile lor? 
 La Rusalii văd că a fost destul Cristos (Fapte 2:37, 38).  În Evrei 7:25, văd că Cristos poate să 
mântuiască în chip desăvârşit, sigur fără să-L  ajut eu.  În Ioan 14:6 citesc clar acelaşi adevăr.  De asemeni 
în Ioan 6:47, Fapte 4:12; 10:43; 16:30,31.  În toate aceste texte se accentuează în mod sublim acelaşi 
adevăr: că Isus este suficient, că El poate mântui în mod desăvârşit.  Sau au cumva corintinienii de azi un 
Cristos al lor deosebit de cel ce a murit pe cruce şi acesta nu poate mântui decât completându-L eu cu 
vorbiri în limbi. 
 Sau mai degrabă ei vor primi duhuri înşelătoare de care sunt stăpâniŃi, după cum spunea Isus 
ucenicilor, Ioan, Iacov: „Nu ştiŃi de ce duh sunteŃi stăpâniŃi” (Luca 9:55), să încurce pe cei ce sinceri caută 
pe Isus Mântuitorul.  Nu contestăm că şi între ei sunt oameni sinceri dar pe aceştia îi rugăm să se roage 
pentru cei nesinceri, vicleni şi stăpâniŃi de duhuri rătăcitoare şi mincinoase, ca Dumnezeu să-i elibereze, să 
cunoască adevărul, pe Isus care e Calea, Adevărul şi ViaŃa şi îi va face slobozi – întrucât dacă nu se 
descotorosesc de aceste duhuri care adaugă la cuvântul lui Dumnezeu şi Dumnezeu le va adăuga urgiile 
scrise în cartea Lui (Apocalipsa 22:18). 
 Aşadar, la Rusalii se arată cum nu se poate mai clar, mai convingător puterea rugăciunii, despre 
care vorbeşte şi Iacov în cap.5 vers. 16. 
 Ca să ilustrăm puterea rugăciunii să mai analizăm şi un alt caz din Biblie: Pavel şi Sila în 
închisoarea din Filipi (Fapte 16:24,34).  În temniŃă ei se roagă şi cântă cântări de laudă lui Dumnezeu iar 
cei închişi îi ascultau.  Pe la miezul nopŃii se produce acel cutremur de pământ care mişcă temniŃa din 
temelii, dezleagă legăturile fiecăruia de la mâini şi picioare şi deschide toate uşile.  Cu alte cuvinte toŃi pot  
fugi care încotro.  Aşa crede şi temnicerul că toŃi au fugit, de aceea vrea să se sinucidă.  În acest timp Pavel 
şi Sila, care erau în celulă la întuneric, văd intenŃia temnicerului care era la lumină şi-i strigă: „Să nu-Ńi faci 
nici un rău căci toŃi suntem aici”.  Dar cum de n-au fugit puşcăriaşii când legăturile de pe mâini şi picioare 
le-au căzut, când uşile sunt deschise?  Ce mai aşteptau; să-i roage temnicerul să fugă? 
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 Singura explicaŃie poate fi doar aceasta: n-au fugit fiindcă ascultând cuvântul şi rugăciunile celor 
doi apostoli s-au pocăit.  Şi ca pocăiŃi ştiau că trebuie să-şi ispăşească păcatele (faptele rele) ale trecutului şi 
să nu fugă. 
 Dar cum de s-a pocăit atât de repede temnicerul?  ExplicaŃia e tot în rugăciune şi în slăvirea lui 
Dumnezeu. 
 Rugăciunea din cele două, trei ore din noapte i-a arat pământul inimii (căci desigur Pavel şi Sila s-
au rugat pentru mântuirea lui) iar sămânŃa cuvântului Bibliei căzută în pământ bun aduce roade: pocăinŃa 
temnicerului chiar în acea noapte. 
 Nu întâmplător spune Domnul Isus: „Tot ce veŃi cere cu credinŃă, prin rugăciune, veŃi primi” 
(Matei 21:22) sau ...„Tot ce veŃi cere în Numele Meu voi face” (Ioan 13:14). 
 ÎnŃelegem şi mai bine efectul rugăciunii dacă comparăm rugăciunea şi vestirea cuvântului cu aratul 
şi semănatul din agricultură.  Ştim că nimeni nu seamănă pe asfalt sau pe pământ stâncos, pe drum sau pe 
pietriş, în tufişuri sau în spini, ci [seamănă] în pământ bun, căci astfel sămânŃa e pierdută, timpul şi energia 
irosite. 
 Iar dacă nu facem această greşeală în agricultură, de ce am face-o din punct de vedere spiritual?  
Sau am face-o fiindcă aşa ne îndeamnă cântarea nr. 99, „semănaŃi în inimi şi de-ar fi ca drumul ori pietros 
pământul unde semănaŃi... totuşi va cădea şi pe pământul cel bun şi-apoi din rod însutit voi veŃi gusta”?  Se 
bazează oare agricultura Ńării noastre pe faptul că deşi terenul nu-i arat poate boabele de grâu şi porumb vor 
cădea şi pe pământ bun, arat şi vor încolŃi, creşte şi rodi? 
 Dacă pe aşa ceva s-ar baza agricultura, noi toŃi am muri de foame.  Ne bucurăm însă că agricultura 
patriei noastre scumpe nu se bazează pe o astfel de procedură greşită. 
 Dar dacă din punct de vedere agricol nu facem această greşeală ci arăm bine şi apoi semănăm, de 
ce am face această greşeală din punct de vedere spiritual?! 
 Aşadar, să arăm mai întâi inimile oamenilor, apoi să semănăm. 
 Arat, înseamnă rugăciunea pentru oameni, pentru mântuirea oamenilor; semănat înseamnă vestirea 
cuvântului. 
 Dacă Pavel şi Sila, în timp ce erau legaŃi de temnicer şi aruncaŃi în celula umedă şi întunecoasă, ar 
fi zis: „omule, noi îŃi aducem o veste salvatoare, crede şi tu în Domnul Isus şi vei fi mântuit”, ar fi primit un 
pumn de şi-ar fi cules dinŃii de pe jos.  De ce?  Pentru că ar fi semănat fără să pregătească, fără să are mai 
întâi inima temnicerului.  Dar iată că, întrucât Pavel şi Sila folosesc această eficace, puternică metodă a 
aratului: rugăciunea, au marele rezultat, pocăinŃa temnicerului, care, frământat de Duhul Sfânt în urma 
rugăciunii lor pentru el, întreabă: „Domnilor ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”. 
 IubiŃi fraŃi, surori, nu semănaŃi fără să araŃi mai întâi inima oamenilor.  Nu chemaŃi la Dumnezeu 
pe oameni cu vorba înainte de a-i chema pe genunchi pe nume în fiecare zi.  
 Pe nume rugaŃi-vă pentru vecini, cunoştinŃe, colegi, rude, pentru că aşa cheamă şi Domnul Isus 
oile, pe nume (Ioan 10:3b).  Dumnezeu aşa-şi cheamă oştirea sa creată din infinitul cosmos (Isaia 40:26). 
 ChemaŃi zilnic, fiindcă rugăciunea adevărată este o luptă pentru salvarea omenirii.  La aceasta ne 
inspiră şi lupta lui Iacov la Peniel (Geneza 32:26,30).  Tot la aceasta ne învaŃă şi Domnul Isus în Luca 18:1, 
8, cu sublinierea versetului 1: „le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se 
lase”, la aceasta ne îndeamnă şi felul de rugăciune la lui Epafras (Coloseni 4:12) [„Epafra, care este dintr-ai 
voştri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, 
desăvârşiŃi şi deplin încredinŃaŃi, să stăruiŃi în voia lui Dumnezeu.”] şi al apostolului Pavel (Filipeni 1:4, 
Coloseni 1:9, 2 Timotei 1:3). S 
 Să nu uităm că această lucrare în biserică nu depinde numai de păstor, comitet, ci şi de noi toŃi, de 
fiecare, fiindcă noi toŃi suntem preoŃi: „Vai de cei ce intră fără grijă în Sion” spune cuvântul Domnului, 
adică, dacă noi vrem sincer, cu adevărat progresul în biserica din care facem parte trebuie să ne rugăm 
intens pentru păstor, comitet, pentru cei slabi, pentru tineri. 
 Să cerem ca păstorul să fie omul lui Dumnezeu, plin de credinŃă şi de Duhul Sfânt, sau dacă nu 
vrea, să cerem ca Dumnezeu să-l înlăture din lucrarea evanghelică. 
 Să ne rugăm pentru cei din comitetul bisericii să fie oameni model, oameni sfinŃi, oameni ai lui 
Dumnezeu, sau de nu vor, să cerem ca Dumnezeu să-i înlăture. 
 Să ne rugăm pentru toŃi cei ce fac o anumită lucrare în biserică, s-o facă sincer, cu toată dăruirea, 
cu toată curăŃenia sufletului şi cu toată credinŃa pentru mântuirea altora. 
 Să purtăm pe braŃe de rugăciune pe cei slabi, neputincioşi dar sinceri în a-L servi pe Domnul, ca să 
împlinim astfel legea lui Cristos (Galateni 6:”). 
 Să ne rugăm intens pentru ca tot tineretul bisericii să fie devotat trup şi suflet lui Cristos şi cauzei 
Sale, pentru ca fiecare să-şi folosească talentul, energia şi elanul pentru salvarea altora.  Să  ne rugăm 
pentru pocăinŃa tineretului Ńării şi al lumii întregi, fiindcă tineretul are capacitatea de a se dedica complet 
unei cauze proaste sau nobile.  Să cerem ca tineretul Ńării şi al lumii întrebi să se dedice celor mai nobile 
cauze – trăirea pentru Dumnezeu şi asigurarea vieŃii veşnice. 
 Căci nu este drept ca tineretul să folosească inteligenŃa, talentul, şi energia, calităŃi primite de la 
Dumnezeu, în slujba păcatului, a diavolului. 
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 Să ne rugăm intens pentru mântuirea Ńării şi a lumii întregi pentru care a murit Cristos.  Nu e drept 
ca lumea pentru care a murit Cristos, milioane de oameni să meargă în iad, când Cristos a murit pentru toŃi 
aceştia şi ar putea foarte bine să meargă în rai.  Dacă însă până în prezent nu s-au produs întoarceri în masă 
la Cristos a celor pierduŃi, nu e vinovat Dumnezeu, nu înseamnă că jertfa Lui este insuficientă spre a-i salva 
pe toŃi, ci înseamnă că noi, colaboratorii Lui la salvarea omenirii, nu ne-am făcut datoria. 
 Ca să se facă lumină într-o sală în care e introdusă instalaŃia electrică, nu e suficient ca această 
instalaŃie să existe, ci mai trebuie să intervină şi apăsarea pe întrerupător.  Nu apăsarea pe întrerupător 
produce lumina, apăsarea face doar legătura între sursa de energie şi becul al cărui filament incandescent 
produce lumina. 
 Nu noi mântuim pe oameni, ci jertfa lui Cristos, dar viaŃa noastră curată, viaŃa noastră de 
rugăciune cu credinŃă intensă este ca apăsarea pe întrerupător. 
 Să ne rugăm pentru mântuirea Ńării noastre scumpe şi a lumii întregi pentru că Dumnezeu vrea ca 
nimeni să nu piară ci toŃi să vină la pocăinŃă (2 Petru 3:9; 1 Timotei 2:4).  În aceste texte vedem clar 
exprimat gândul Dumnezeirii de a mântui lumea întreagă.  Apostolul Pavel, în Filipeni 2:5 ne îndeamnă să 
gândim şi noi la fel ca Cristos, să dorim şi noi mântuirea lumii întregi, şi aceasta să o pun în rugăciuni 
zilnice cu credinŃă. 
 Creştinism înseamnă a-L avea pe Isus ca Mântuitor, a gândi ca El şi a acŃiona în spiritul Lui. 
 De aceea, candidaŃilor la botez le cer nu numai să fie siguri că Isus e în fiinŃa lor ca Mântuitor 
personal, dar le pretind să aibă în ei şi gândul care era în Cristos, salvarea oamenilor, începând cu cei din 
jurul lor. 
 Aş vrea să fac o precizare importantă, să ne rugăm pentru sufletele pe care Duhul Sfânt le aşează 
pe inima noastră şi atunci când în urma rugăciunilor noastre ele devin mai rele.  Să nu ne descurajăm când 
vedem că sunt mai rele atunci când ne rugăm pentru ele.  În credinŃa că ele se vor pocăi odată, să nu ne 
bazăm pe semnele pe care le manifestă dezinteresul faŃă de Cuvânt, după cum să nu ne descurajăm dacă 
devin mai rele decât ca şi înainte de a ne ruga pentru ele. 
 CredinŃa că ele se vor întoarce la Cristos ne-o dă: 

1. faptul că Cristos a murit pentru toŃi oamenii, 
2. faptul că Cristos doreşte mântuirea tuturor oamenilor, 
3. cuvântul de Dumnezeu pe care şi L-a dat Cristos, că orice vom cere în Numele Lui ne va da (Ioan 

14:134). [şi orice veŃi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.]  
Aş vrea de asemenea să precizez să nu ne lăsăm descurajaŃi în aşteptarea mântuirii celor pentru 

care ne rugăm, de versete ca: „Şi toŃi cei ce erau rânduiŃi să capete viaŃa veşnică au crezut” (Fapte 13:48), 
sau „pentru că mulŃi sunt chemaŃi, dar puŃini sunt aleşi” (Matei 20:16b). 

Unii, bazându-se pe astfel de versete spun: „Cine-i să se pocăiască se pocăieşte el, cine-i rânduit” 
iar alŃii spun: „dacă sunt eu rânduit mă voi pocăi”.  Nici una din aceste două feluri de a gândi, de a vorbi nu 
este corect biblic. 

Dumnezeu doreşte ca toŃi oamenii să fie mântuiŃi şi să vină la cunoştinŃa adevărului (1Timotei 
2:4).  Dar pe de altă parte Dumnezeu ştie dinainte de întemeierea lumii care sunt cei ce vor crede şi se vor 
pocăi şi care nu.  Şi pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte că se vor hotărî pentru El, că se vor pocăi, pe 
aceia i-a hotărât, i-a rânduit să fie asemenea chipului Fiului Său (Romani 8:28.29). 

Cine nu se pocăieşte, nu înseamnă că Dumnezeu l-a rânduit să nu se pocăiască căci Dumnezeu ştia 
că el nu se va pocăi.  Dar noi trebuie să chemăm pe toŃi oamenii, să ne rugăm pentru toŃi oamenii, fiindcă 
noi nu ştim şi numai Dumnezeu ştie care nu se vor pocăi. 

Înainte de a trece la ultimul capitol al expunerii de faŃă aş dori să mai fac o recomandare în 
legătură cu rugăciunea.  E bine ca în afară de rugăciunea de dimineaŃă, care să cuprindă ideile arătate mai 
sus, să ne concentrăm în rugăciune la ore fixe, în timpul zilei, oriunde am fi la ora respectivă.  Astfel la 
orele 12 şi la orele 21 (9 seara) cerând mântuirea Ńării şi a lumii întregi. 

VII.  O altă trăsătură fundamentală a creştinilor din Ierusalim este faptul că LĂUDAU PE 
DUMNEZEU.  Aşa citim în Faptele 2:47; „Ei lăudau pe Dumnezeu”. 
 Creştinii din Ierusalim nu lăudau pe Petru, Ioan şi Andrei, ci pe Dumnezeu.  Ei nu ziceau „veniŃi la 
noi să-l auziŃi pe Ioan, pe Petru”, ci ziceau „veniŃi între noi să-L vedeŃi pe Dumnezeu”, ei lăudau pe 
Dumnezeu.  Şi tocmai de aceea norodului îi plăcea să vină între ei iar Dumnezeu putea adăuga la numărul 
lor pe cei ce erau mântuiŃi.  Noi cei de azi suntem ispitiŃi să lăudăm pe oameni, să ne lăudăm cu oameni, să 
zicem „veniŃi la noi să vedeŃi ce cor avem, ce orchestră, ce predicator” în loc să zicem „veniŃi la noi să-L 
vedeŃi pe Dumnezeu”.  Dar pentru asta Dumnezeu trebuie să fie foarte vizibil în viaŃa noastră. 
 Dacă ne lăudăm pe noi şi nu pe Dumnezeu înseamnă că furăm lauda lui Dumnezeu, ori Dumnezeu 
zice: „Slava mea nu o dau altora”. 
 Dacă ne lăudăm pe noi, dacă credem că noi suntem cheia succesului şi nu El, Dumnezeu nu ne 
mai dă har, succes, iar fără El nu suntem nimic, „Căci fără Mine nu puteŃi face nimic” (Ioan 15:5b). 
 Apostolul Pavel recunoaşte acest mare adevăr de aceea scria: „Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea 
ce sunt” (1Corinteni 15:10a). 
 Dacă vrem să avem succesul bisericii din Ierusalim să nu ne lăudăm pe noi ci pe Dumnezeu, să ne 
dăm seama că tot ce suntem şi ce avem se datorează numai Lui. 
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 Nouă ni se cuvine să ni se umple faŃa de ruşine. 
 Lui se cuvine toată Slava, Cinstea şi Închinarea, de aceea să zicem din toată inima: „Slăvit să fie 
Numele Lui”. 
 Aplicând aceste legi spirituale cunoscute şi aplicate de biserica din Ierusalim, vom cunoaşte 
rezultatele ei, Domnul va adăuga în fiecare zi la numărul nostru pe cei ce vor deveni copii ai lui Dumnezeu 
(Fapte 2:47). 
 Când trăim zilnic, practic aceste principii sfinte, când biserica e activă, când toŃi vin cu grijă în 
Sion, când toŃi se roagă pentru propăşirea Evangheliei în Ńară şi în lumea întreagă, când toŃi vin la biserică 
de pe genunchi, din cămăruŃa încuiată, când toŃi trăiesc pentru Dumnezeu şi salvarea altora, atunci 
problema mântuirii altora este o simplă contabilitate cerească.  Fapte 2:46, „Şi Domnul adăuga la numărul 
lor”... 
 Fie ca aceste legi, principii de aur, ale bisericii din Ierusalim să le cunoaştem bine şi să le aplicăm 
zilnic pentru slăvirea lui Dumnezeu şi pentru salvarea altora. 
 Aceste principii sunt: viaŃa curată; dragostea fierbinte faŃă de toŃi oamenii, ca a lui Cristos faŃă de 
noi; unitatea desăvârşită; să fim vorbiŃi de bine de toŃi oamenii; să se cunoască că umblăm cu Isus; să ne 
rugăm zilnic intens, pe nume şi în general pentru mântuirea localităŃii, a Ńării şi a lumii întregi; şi să lăudăm, 
să-L lăudăm numai pe Dumnezeu. 
 Dumnezeu să vă binecuvânteze şi pe dumneavoastră cu dorinŃa, cu setea de a cunoaşte şi aplica 
practic, zilnic cele de mai sus, pentru ca să se poată împlini în zilele noastre dorinŃa apostolului Pavel 
exprimată în Filipeni 2:10,11: „pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, 
de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus 
Cristos este Domnul”. 
 Să nu uităm că Cristos n-a murit doar pentru o mână de oameni ci pentru toŃi, de aceea doreşte ca 
toŃi să fie mântuiŃi.  Să dorim şi noi din toată inima aceasta şi să facem totul pentru acest scop, numai atunci 
suntem adevăraŃi urmaşi ai lui Cristos. 
 A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său şi a făcut din noi o 
împărăŃie de preoŃi pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie Slava şi Puterea în vecii vecilor!  
          AMIN! 
 
  Cu toată dragostea în Cristos, al vostru frate în Domnul Isus, 
 
   Olah Liviu 
 
  Oradea la 1.III.1975»269 

 

În râvna sa pentru întoarcerea la practica bisericii primare, fratele Olah a dorit să înceapă 

să boteze iarăşi în aer liber, la râu, pe cei care se pocăiau şi se întorceau de la păcat la Dumnezeu.  

Botezurile în aer liber nu se mai făcuseră în Oradea din anul 1948.  Tare mult a dorit acest lucru 

şi a crezut din toată fiinŃa că este o chemare specială de la Dumnezeu să fie şi o mărturie în 

„cetatea” unde i-a aşezat Domnul.  Botezul era programat să fie pe data de 27 iunie 1976, la Râul 

Crişul Repede care trece prin Oradea.  Securitatea intră în alertă şi, prin reŃeaua informativă din 

cadrul Cultului Baptist, precum şi prin presiuni exercitate de Departamentul Cultelor şi 

administraŃia locală, fratele Olah este determinat să facă botezul în incinta bisericii.  Întrucât 

despre intenŃia acestui botez se auzise în toată Ńara, peste 10.000 de oameni veniseră să participe 

la ceremonie, mulŃi venind din toate colŃurile Ńării.  Fratele Olah, care era gata să înfrunte şi 

moartea pentru a Ńine acest botez în aer liber, a fost înfrânt prin fraŃii săi de credinŃă.  Printr-un 

complex de măsuri luate de Securitate Ńinerea acestui botez la Râul Crişul Repede a fost 

împiedicată.  Cu o zi înainte de data oficierii acestui botez de aproximativ 80 persoane, 

Comunitatea de Oradea – atât conducerea cât şi majoritatea păstorilor – hotărăşte ca acest botez 

                                                 
269 ACNSAS, Dosar I 98421/2, f. 276-282. 
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să nu se Ńină la râu ci în biserică.  Tot în ziua de 26 iunie Directorul General al Departamentului 

Cultelor vine personal la fratele Liviu Olah şi-i ridică autorizaŃia de funcŃionare şi carnetul de 

păstor.  De asemenea fratele łon vine la Oradea şi împreună cu fratele Nicolae Covaci îi 

argumentează fratelui Olah că Ńinerea acestui botez în aer liber este nelegală, ar crea un conflict 

prea mare cu autorităŃile şi trebuie abandonată.  Prin aceste lucruri fratele Olah este copleşit 

sufleteşte.  Botezul se Ńine în biserică dar dânsul este discreditat astfel şi duhul său era, aşa cum îl 

descria cineva, ca o pasăre cu aripile lăsate în jos. (Vezi ANEXA Liviu Olah , p.518.) 

 

 

Se prezintă mai jos un document care deschide o fereastră în acest proces. 

 
 

Ministerul de Interne        Strict secret 
Inspectoratul JudeŃului Bihor      ex. Nr.2 
 
Nr.I/2/RA/0088.102 din 2 VIII, 1976 
 
   Către 

MINISTERUL DE INTERNE 
- DirecŃia  I -  
BUCUREŞTI 

 
 Raportăm că prin reŃeaua informativă din rîndul cultului neoprotestant baptist am obŃinut 
informaŃii, încă în cursul lunii aprilie a.c. , din care rezultă că comunitatea baptistă din Oradea, la iniŃiativa 
pastorului baptist OLAH LIVIU, intenŃionează să organizeze botezarea a peste 70 persoane în rîul Crişul 
Repede, pe raza municipiului Oradea. 
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 La acest botez, pe lîngă membrii cultului de pe raza judeŃului Bihor, au fost invitaŃi să participe şi 
credincioşi din alte judeŃe  din Ńară şi anume: Arad, Baia Mare, BistriŃa-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Satu-
Mare, Sălaj, Timiş, Caraş Severin şi altele. 
 Despre această situaŃie a fost informat şi Comitetul judeŃean de partid Bihor. 
 Ca urmare a indicaŃiei conducerii superioare de partid şi a hotărîrii secretariatului Comitetului 
judeŃean de partid de a se contracara această acŃiune propagandistică de natură a crea tulburarea ordinei 
publice şi nemulŃumiri în cadrul celorlalte culte, organele locale au luat măsuri ca în ziua de 27 iunie 1976 
(dată fixată pentru Ńinerea botezului) în zona prestabilită, să se organizeze manifestări cultural-sportive în 
cinstea semicentenarului Crucii Roşii din R.S. România. 
 Concomitent, organul nostru a luat măsuri ca prin intermediul reŃelei informative din problemă, să 
influenŃeze conducerea comunităŃii de a renunŃa la această acŃiune, mai ales că în urma întrevederii care a 
avut loc în ziua de 25 iunie a.c. între tov. Prim-secretar PETRE BLAJOVICI şi conducerea comunităŃii 
baptiste, pastorul OLAH LIVIU s-a menŃinut pe poziŃia de a oficia botezul în locul stabilit. 
 Ca urmare a măsurilor combinative realizate prin informatorii „CRIŞAN”, „KISS”, 
„SĂNDULESCU”, s-a reuşit influenŃarea membrilor comitetului de conducere a comunităŃii baptiste Bihor 
de a renunŃa la acŃiunea iniŃiată de OLAH LIVIU. 
 Astfel, în şedinŃa din 26 iunie a.c. comitetul de conducere a hotărît ca botezul să aibă loc în 
biserica baptistă nr.2 din Oradea şi nu în apele Crişului Repede, întreprinzînd şi măsuri de anunŃare 
telefonică a unor pastori din alte judeŃe de această hotărîre. 
 Datorită atitudinii refractare şi instigatoare de care a dat dovadă pastorul OLAH LIVIU, la 
iniŃiativa conducerii organelor judeŃene, Departamentul Cultelor a decis retragerea autorizaŃiei de 
funcŃionare şi a carnetului de pastor al acestuia, ridicîndu-i calitatea oficială de pastor al cultului baptist.   
 Toate aceste măsuri au dus în final la prevenirea realizării acŃiunii şi Ńinerea botezului în incinta 
bisericii. 
 Raportăm că la acest botez, pe lîngă credincioşii baptişti de pe raza judeŃului Bihor, au participat 
un număr mare de credincioşi şi din alte judeŃe, transportarea lor realizîndu-se, atît cu autoturisme 
proprietate personală , cît şi cu autobuze taxate de intreprinderile de transport O.J.T. şi birourile de turism 
pentru tineret.  Astfel de autobuze au fost taxate la Arad, timişoara, Deva, Zalău, Satu-Mare şi ReşiŃa. 
 InformaŃiile obŃinute pînă în prezent, confirmă faptul că contracararea acŃiunii iniŃiate de pastorul 
OLAH LIVIU – cunoscut element fanatic – a avut efect compromiterea acestuia, prin pierderea prestigiului 
de care s-a bucurat în rîndul credincioşilor. 
 MenŃionăm că în renunŃarea la oficierea botezului în rîul Crişul Repede un rol pozitiv l-a avut şi 
pastorii - łON IOSIF din Ploieşti şi COVACI NICOLAE  din Oradea, care în discuŃiile purtate cu OLAH 
LIVIU – au subliniat faptul că realizarea „unei asemenea manifestaŃii de proporŃii fără autorizarea 
organelor locale este nelegală şi ca atare trebuie renunŃat la ea”. 
 De altfel, łON IOSIF în predica Ńinută în ziua de 27 iunie a.c. la biserica nr.2 Oradea, a scos în 
evidenŃă în faŃa celor prezenŃi că bine a hotărît comitetul de conducere a comunităŃii în şedinŃa din 26 iunie 
a.c. de a renunŃa la acŃiunea iniŃiată întrucît realizarea ei contravenea legilor statului, ceea ce nu este permis 
credincioşilor baptişti care sînt chemaŃi să respecte legile Ńării.  Într-o discuŃie purtată cu o sursă a unităŃii 
noastre łON IOSIF a afirmat că OLAH LIVIU este un element fanatic, impulsiv care de multe ori comite 
acte necugetate şi că nu vede realizarea dorinŃei de a deveni „conducătorul spiritual a comunităŃii baptiste 
din R.S. România”. 
 În prezent, OLAH LIVIU se află în municipiul Timişoara, unde depune străduinŃă pentru a obŃine 
funcŃia de pastor. 
 
 ŞEFUL SECURITĂłII 
 Lt. Col.      ŞEFUL SERVICIULUI 
 Sima Traian      lt. Col. 
        MihuŃa Nicolae270 

 

Deşi biserica din Oradea l-a iubit mult pe fratele Olah şi au făcut demersuri şi memorii pentru 

repunerea lui în funcŃie, autorităŃile nu le-au satisfăcut dorinŃa.  Au urmărit să scape de dânsul şi 

prin reŃeaua informativă l-au determinat să îşi depună actele de emigrare şi să plece în Statele 

Unite.  Până la plecarea sa definitivă a mai predicat în biserica neautorizată din cartierul Bujac, 

Arad.   

 
                                                 
270 ACNSAS, I 98421/2, f. 44-45. 
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 În anul 1978 au avut loc trei serii de conferinŃe.  În luna februarie a fost seria de orientare  

cu pastorii şi diaconii din Ńară, pe comunităŃi, în care au fost abordate temele: ViaŃa de rugăciune 

şi Doctrina preşedintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu.271  În luna august s-

a abordat la sediul fiecărei comunităŃi temele: LibertăŃile religioase şi relaŃiile dintre culte, 

ecumenismul practic local şi Doctrina despre viaŃa după moarte, nemurirea sufletului.272 

 Comitetul Uniunii Ńine o şedinŃă de lucru în zilele de 6-7 iunie 1978 având printre 

punctele de pe ordinea de zi şi „prezentarea situaŃiei privind rezolvarea unor probleme cultice”.  

Aceste probleme se refereau în deosebi la Comitetul Creştin Român pentru Apărarea LibertăŃilor 

Religioase şi de ConştiinŃă (ALRC).  Comitetul Uniunii formulează şi se aprobă o moŃiune 

privitoare la acesta. 

 Analizînd abaterile grave de la principiile de doctrină baptistă şi de la conduita cetăŃenească a unor 
membri ai bisericilor baptiste din Ńară, Comitetul Uniunii condamnînd faptele săvîrşite a hotărît să fie luate 
măsurile disciplinare necesare şi a recomandat conducerilor ComunităŃilor să sprijinească comitetele de 
conducere ale bisericilor respective pentru punerea în aplicare a măsurilor ce se impun.  În acest sens, 
membrii Comitetului Uniunii au aprobat, cu unanimitate de voturi următoarea: 

MOłIUNE 
 Comitetul Uniunii ComunităŃilor Creştine Baptiste din R.S. România, întrunit în şedinŃă de lucru 
în zilele de 6 şi 7 iunie 1978, analizînd gravele abateri de la principiile de doctrină baptistă şi de la conduita 
cetăŃenească a unor membri ai bisericilor baptiste din Ńară, hotărăşte următoarele: 
1. Nu recunoaştem aşa-zisul „Comitet Creştin Român pentru apărarea libertăŃilor religioase şi de 

conştiinŃă” şi declară că membrii acestui comitet nu sunt purtătorii de cuvînt ai cultului baptist, 
credincioşii şi bisericile baptiste din România bucurîndu-se de libertate religioasă acordată prin legile 
statului nostru. 

2. Se desolidarizează de toate acŃiunile acestui comitet şi condamnă cu toată energia metoda acestuia de a 
difuza în străinătate sub orice formă, material privitor la problemele cultului.  Conducerea Uniunii 
consideră că rezolvarea tuturor problemelor cultului sînt numai de competenŃa Comitetului Uniunii şi 
nimeni din afara lui nu se poate amesteca în aceste probleme. 

3. Se constată că membrii acestui comitet sînt elemente certate cu disciplina cultică, persoane care prin 
comportarea lor s-au abătut de la principiile de credinŃă baptistă.  Întrucît unii dintre aceştia au fost 
deja excluşi de către bisericile din care au făcut parte, pentru diferite abateri, Comitetul Uniunii, în 
baza articolului 10 din Statutul cultului, cere bisericilor din care fac parte şi ceilalŃi membri ai aşa-
zisului comitet amintit mai sus, să ia măsura disciplinară de excludere şi a acestora. 

4. Conducerile ComunităŃilor Baptiste pe raza cărora se află persoanele respective vor lua măsuri urgente 
ca bisericile respective să ducă la îndeplinire hotărîrea Comitetului Uniunii de la punctul 3.273 

 

2.2.8  ALRC (Comitetul Creştin Român pentru „Ap ărarea Libert ăŃii Religioase şi de 

Conştiin Ńă”) 

 

Comitetul Creştin Român pentru „Apărarea LibertăŃii Religioase şi de ConştiinŃă” 

(ALRC) a luat naştere la 2 aprilie 1978 prin iniŃiativa fratelui Nicolescu Pavel, păstor ales (dar 

nerecunoscut de Departamentul Cultelor) al Bisericii Creştine Baptiste din cartierul 23 August, 

Bucureşti.  Ideea constituirii ALRC-ului se cristalizează în contextul perioadei când în Europa de 

Răsărit au apărut un număr de mişcări dizidente precum, cele din Uniunea Sovietică a lui 

                                                 
271 Ioachim Țunea, „ConferinŃele de orientare”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXIII, nr. 1-1, 1978, p. 4. 
272 „ConferinŃele cu pastorii şi diaconii la comunităŃi”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXIII, nr. 7-8, 1978, p. 9-
10. 
273 „ŞedinŃa de lucru a Comitetului Uniunii”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXIII, nr. 7-8, 1978, pp. 7-8. 
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SoljeniŃîn şi a lui Zaharov; cea din Polonia ivită cu ocazia alegerii în Sfântul Scaun al 

Vaticanului a polonezului Karol Wojtyla – care devine Papa Ioan Paul II şi cea din Cehoslovacia, 

a „Cartei 77”.  O altă influenŃă a fost postul Radio Europa Liberă prin emisiunile lui şi apariŃia 

ilegală în România a cărŃii scrise de autorul Baciu, intitulată „Piteşti, centru  de reeducare 

studenŃească”.   

 ALRC-ul alcătuieşte două documente intitulate „DECLARAłIA” şi „ÎNCETAłI 

PRIGOANA” pe care le trimite Consiliului de Stat, Ministerului de JustiŃie, Departamentului 

Cultelor şi Uniunii Baptiste.  Semnatarii acestor documente erau majoritatea baptişti.   

 

 

 

Se prezintă mai jos aceste două documente iniŃiale. 

 

CĂTRE, 
CONSILIUL DE STAT 
MINISTERUL JUSTIłIEI 
DEPARTAMENTUL CULTELOR 
UNIUNEA BAPTISTĂ 

 
 Cu respect vă aducem la cunoştinŃă, că noi, un grup de credincioşi Baptişti, am hotărît creierea în 
România a unui comitet creştin cu caracter interconfesional privind apărarea libertăŃii religioase şi de 
conştiinŃă în Ńara noastră, care să aibă activitate permanentă în semnalarea cazurilor de persecuŃie religioasă 
şi de studierea fenomenului religios în contextul societăŃii socialiste. 
 Alăturat anexăm declaraŃia de constituire, care cuprinde temeiul legal, scopul şi componenŃa sa, 
precum şi apelul: 
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”ÎncetaŃi prigoana”.  Vă încredinŃăm de întreaga noastră loialitate faŃă de ideea de legalitate şi de dragoste 
fierbinte pentru Ńara noastră România. 
 Tot odată vă informăm că acest comitet a cerut aderarea la ”Christian Solidarity International” cu 
sediul în Zürich ElveŃia, Longgestrasse 71. 
 

Pavel Nicolescu 
Nicolae Traian Bogdan 
Emerich Iuhasz 
Ioan Brisc 
Petru CocîrŃeu 
Ioan Moldovan 
Nicolae Rădoi 
Ludovic Osvath 
Dimitrie Ianculovici 

 
 
 
DeclaraŃia de formare a Comitetului Creştin Român A.L.R.C. (Apărarea LibertăŃilor Religioase şi de 
ConştiinŃă) 
 
DECLARAłIA 
 
 Privind constituirea Comitetului Creştin Român pentru Apărarea LibertăŃilor Religioase şi de 
ConştiinŃă (A.L.R.C.) şi de aderare a comitetului la organizaŃia ”Christian Solidarity International” şi la 
”International Christian Association for Freedom of Belief”, cu adresa: Lenggastrasse 71, Zurich, ElveŃia. 
 Un grup de credincioşi evanghelici (baptişti) din România, în dorinŃa de a ajuta pe fraŃii lor de 
orice confesiune creştină, care sunt prigoniŃi pentru credinŃa lor în Dumnezeu, 
 ÎnŃelegând că ierarhii şi conducătorii lor oficiali nu-i reprezintă în mod demn şi nu le apără 
interesele cultice; 
 Văzând că atitudinea Departamentului Cultelor faŃă de fenomenul religios îmbracă forme diferite 
din ce în ce mai subtile şi mai represive, iar ierarhii şi liderii religioşi devin instrumente tot mai docile ale 
Departamentului Cultelor împotriva credincioşilor şi instituŃiilor religioase; 
 Convinşi în mod sincer că religia în łara noastră joacă un rol din ce în ce mai important ca factor 
moral, social şi spiritual, şi pe departe de a fi un „OPIU” pentru popor, este un ferment în lupta pentru 
afirmarea demnităŃii umane pentru libertate şi respectarea drepturilor omului; 

ÎncredinŃaŃi fiind că prin această acŃiune a noastră slujim atât Bisericii Creştine cât şi Patriei; 
 În conformitate cu: 
1. CONSTITUłIA R.S.R.-ului potrivit căreia: cetăŃenii Republicii Socialiste România 

au dreptul de a se asocia în... organizaŃii obşteşti şi Statul sprijină activitatea 
organizaŃiilor de masă... conform art.37, cetăŃenilor R.S.R.-ului li se garantează 
libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor... conf. art.28. 

2. DECLARAłIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI, potrivit căreia „Orice 
persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi asociere paşnică”, conf. art.20.1. 

3. PACTUL INTERNAłIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ŞI 
POLITICE, potrivit căruia „Orice persoană are dreptul de a se asocia în mod liber cu 
altele... pentru ocrotirea intereselor sale”, conf. art.22.1. 

4. ACTUL FINAL DE LA HELSINKI al ConferinŃei pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa, potrivit căruia Statele participante vor respecta „Drepturile Omului şi 
LibertăŃile Fundamentale, inclusiv libertatea de gândire, conştiinŃă, religie sau de 
convingere pentru toŃi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie”, conform art. 
14/VII, paragraf 1, şi Statele participante vor recunoaşte şi respecta libertatea 
individului de a profesa şi practica singur sau în comun religia sau convingerea, 
acŃionînd după imperativele propriei sale conştiinŃe” conf./1A/VII XX.par.3/. 

Se constituie în România: comitetul Creştin Român: Apărarea LibertăŃii  
Religioase şi de ConştiinŃă (A.L.R.C.) 
 SCOPUL (A.L.R.C.-ului) este următorul: 

1. Afirmarea valorilor morale şi spirituale ale religiei creştine. 
2. Apărarea libertăŃii religioase şi de conştiinŃă. 
3. Apărarea şi ajutorarea tuturor celor persecutaŃi din cauza convingerilor religioase. 
4. Promovarea legăturilor internaŃionale între creştinii din România şi cei din străinătate. 
5. Informarea opiniei publice din România şi străinătate a persecuŃiei religioase din România. 
6. Analizarea  fenomenului religios în contextul societăŃii socialiste. 

Comitetul este format din următorii: 
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1.  Pavel Nicolescu  (laborant Bucureşti) 
2.  Dimitrie Ianculovici  (muncitor Timişoara) 
3.  Ioan Moldovan  (inginer Timişoara) 
4.  Petru CocârŃeu  (tehn.stom.Caransebeş) 
5.  Ioan Brisc   (elev Timişoara) 
6.  Emerich Iuhasz  (muncitor Timişoara) 
7.  Nicolae Tr. Bogdan  (muncitor Timişoara) 
8.  Nicolae Rădoi   (şofer Caransebeş) 
9.  Ludovick Osvalth  (muncitor Zalău) 
Membrii Comitetului A.L.R.C. solicită a fi primiŃi în rândurile organizaŃiei „InternaŃionala SolidarităŃii 
Creştine (Christian Solidarity International) aderând şi susŃinând în întregime documentul „Petition”, 
adresat ConferinŃei Pentru Securitate şi Cooperare în Europa, privind libertatea religioasă şi de conştiinŃă în 
toate statele semnatare ale  „Acordului de la Helsinki”, elaborat de sus numita organizaŃie. 
 Comitetul A.L.R.C. desemnează ca purtători de cuvânt al său pe următorii: 

1. Pavel Nicolescu 
2. Dimitrie Ianculovici 

Semnăturile: 
 
Bucureşti 2 Apr. 1978 
 
 

ÎNCETAłI PRIGOANA! 
  
 Prigoana religioasă din România şi discriminările la care sunt supuşi creştinii, îndeosebi cei 
neoprotestanŃi, devine pe zi ce trece un fapt tot mai vizibil şi imposibil de tăgăduit.  Această realitate 
dureroasă începe să preocupe din ce în ce mai mult opinia publică internă şi externă.  Nici un semn nu ne 
arată că aceste încălcări flagrante ale libertăŃii şi demnităŃii omului ar fi pe cale să înceteze, ci dimpotrivă, 
an de an, se înmulŃesc metodele şi cazurile de persecuŃie religioasă din Ńara noastră. 
 
CONDUCĂTORI AI PARTIDULUI ŞI GUVERNULUI ROMÂN: încetaŃi prigoana! 
 V-aŃi angajat să respectaŃi şi să apăraŃi cu sfinŃenie drepturile fundamentale şi constituŃionale ale 
românilor.  Spre bucuria întregului popor, România a semnat şi aderat la pacte şi acorduri internaŃionale în 
care se afirmă şi se garantează libertatea de conştiinŃă, credinŃă şi practică religioasă, libertatea cuvântului 
şi a întrunirilor paşnice şi a promis să-şi adapteze legislaŃia internă acestor principii mari şi sfinte. 
 Cu toate acestea, spre uimirea şi indignarea noastră, sute de mii de cetăŃeni români sunt 
împiedicaŃi în practica crezului lor şi supuşi unor presiuni, discriminări şi persecuŃii din cauza credinŃei şi 
convingerilor lor.  ÎncetaŃi prigoana. 
 Este timpul să vă ŃineŃi de cuvântul dat în faŃa întregului popor şi în faŃa forurilor internaŃionale, 
este timpul să dispuneŃi încetarea prigoanei! 
 Discriminările grave în domeniul învăŃământului, aplicarea incorectă a Decretului nr.153, 
obligativitatea şi pentru creştini de a presta jurământul faŃă de politica internă a Partidului, (care este bazată 
pe concepŃia materialist-atee) inegalitatea pentru creştini în ocuparea de funcŃii şi în salarizare, nepotrivirea 
ce există între ConstituŃia şi Decretul de organizare şi funcŃionare a Departamentului Cultelor, amestecul 
ilegal şi abuziv al acestuia din urmă în viaŃa spirituală a bisericilor creştine, ne obligă să cerem încetaŃi 
prigoana! 

CONDUCĂTORI AI DEPARTAMENTULUI CULTELOR: încetaŃi prigoana! 
 ReveniŃi la legalitate şi redaŃi organismului pe care îl conduceŃi caracterul său legal de organ de 
supraveghere şi control al respectării legii.   Deoarece constituiŃi unicul organ specializat prin care Statul 
Român s-a angajat să garanteze deplina libertate religioasă şi să caute preîntâmpinarea unor abuzuri şi 
discriminări în acest domeniu: încetaŃi prigoana! 
 Tocmai inspectorii teritoriali de Culte încalcă aceste libertăŃi acordate de constituŃia şi de Statutul 
de Organizare şi FuncŃionare a Cultului desfăşurând o intensă activitate de intimidare, amestecându-se în 
alegeri, exercitând presiuni psihologice asupra păstorilor, instigând pe creştini, acordând aprobări şi 
semnături după bunul lor plac doar celor consideraŃi că ar corespunde politic şi transformându-se tot mai 
mult în organe represive, de aceia vă cerem: încetaŃi prigoana!  REPREZENTANłI AI JUSTIłIEI ŞI 
SECURITĂłII STATULUI: 
încetaŃi prigoana. 
 Sînt nenumărate cazuri de creştini în România care au suferit amendări, violări de domiciliu, 
percheziŃii, anchetări şi bătăi şi unii chiar au fost tîrîŃi în procese pe care pe nedrept le-au pierdut şi acestea 
toate pentru unica „vină” că sînt creştini şi au vrut să se bucure împreună cu ceilalŃi fraŃi ai lor de aceiaşi 
credinŃă, să se roage împreună sau să aibe o clădire proprie în acest sens. 
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 În întîlnirile cu Dumneavoastră de nenumărate ori, nu v-aŃi sfiit să ne jigniŃi şi să ne răniŃi în 
demnitatea noastră de cetăŃeni români denumindu-ne: „paraziŃi, antisociali, anacronici, antistatali, oameni 
care dăunează societăŃii şi care caută s-o Ńină pe loc” etc. etc. de aceea vă cerem, încetaŃi prigoana! 
 CONDUCĂTORI AI CULTULUI BAPTIST încetaŃi prigoana! 
 Pentru că sînteŃi în fruntea unei confesiuni creştine care v-a încredinŃat mandatul de a reprezenta şi 
apăra pe fraŃii voştri, încetaŃi prigoana! 
 Poporul creştin baptist şi-a pus mari speranŃe în ultimile schimbări în cadrul conducerii Cultului, 
dar iată că numai după un an de la ultimul Congres, un val de nemulŃumire a cuprins întreaga Ńară şi un 
divorŃ total s-a stabilit între d-voastră şi popor, de aceea încetaŃi prigoana! 
 Orice represalii venite din partea Departamentului Cultelor ca destituiri de păstori, închideri de 
biserici, exmatriculări din seminar, emiterea de instrucŃiuni şi circulare, acestea toate fiind împotriva 
spiritului mărturisirii de credinŃă şi a Statutului nostru au primit ”binecuvântarea” conducerii Uniunii 
Baptiste de aceia vă strigăm, încetaŃi prigoana! 
 Atunci cînd aveŃi probleme şi nelămuriri mergeŃi înaintea Domnului şi cereŃi-i ajutorul şi lumina 
Sa, rugaŃi-vă mult, postiŃi şi consultaŃi Sfînta Scriptură şi căutaŃi călăuzirea Duhului Sfînt în orice situaŃie 
refuzînd să mergeŃi la oameni care nu cred în Dumnezeu pentru a primi sfaturi şi instrucŃiuni: încetaŃi 
prigoana!   
 ÎncepeŃi să fi Ńi creştini în gîndire, scopuri şi procedură încetaŃi prigoana! 
 Întregul popor crede că a sosit timpul să începeŃi să deveniŃi oameni de jertfă, gata să riscaŃi şi să 
suferiŃi orice alături de El pentru lucrarea lui Dumnezeu ca urmaşi demni ai Blîndului Crucificat Isus 
Hristos, de aceia vă îndemnăm acum în ceasul al unsprezecelea: treziŃi-vă! 
 ÎncetaŃi să mai slujiŃi la doi stăpîni: încetaŃi prigoana! 
 FRAłI ROMÂNI! 
 Orice om care este sclavul unor prejudecăŃi politice, naŃionaliste sau confesionale şi  oricine este 
cuprins de teamă, indiferenŃă sau intoleranŃă faŃă de semenuul său ajunge să promoveze direct ori indirect 
nedreptatea şi persecuŃia între Români. 
 De aceia să ne oprim şi să înŃelegem că sîntem fraŃi, partea din inima aceluiaşi popor şi că orice 
represalii şi libertăŃi îngrădite nu duc decît la slăbirea neamului nostru, lovind în unitatea poporului Român 
şi în prestigiul internaŃional al Ńării noastre. 
 Să ne unim vocea împotriva discriminărilor şi a nedreptăŃilor, împotriva încălcărilor de orice fel 
ale drepturilor fundamentale ale omului! 
 Glasul nostru, devenind astfel mai puternic, va ajunge să fie auzit şi de cei în drept, pentru ca să 
ajungă să facă ceea ce de mult trebuia făcut: ÎNCETAREA PRIGOANEI RELIGIOASE ÎN ROMÂNIA, 
spre binele nostru şi al întregului popor şi spre bunul renume al patriei noastre dragi. 
 Tuturor factorilor de răspundere, vă cerem: 
    ÎNCETAłI PRIGOANA! 
Comitetul Creştin Român 
Apărarea LibertăŃii Religioase şi de ConştiinŃă (A.L.R.C.) 
Semnează membrii fondatori: 1. Pavel Nicolescu, 2. Dimitrie Ianculovici, 3. Ioan Moldovan, 4. Nicolae T. 
Bogdan, 5. Petru CocîrŃău, 6. Emerich Iuhasz, 7. Nicolae Rădoi, 8. Ioan Brisc, 9. Ludovich Osvalth 
Bucureşti 2 Aprilie 1978 

 

În ziua de 30 august 1978, are loc şedinŃa extraordinară a Comitetului Uniunii cu scopul de a 

analiza unele abateri ale unor membri ai Cultului şi luarea măsurilor disciplinare necesare.  Din 

Comitetul Uniunii au participat fraŃii: Cornel Mara, Pavel Bărbătei, Traian Grec, Bela Mike, 

Nicolae Românu, Mihai Chiu, Ioan Coldea, Iosif Sărac, Aurel Tanc, Ştefan Bartha, Alexandru 

Bodor, Gheorghe Băleanu şi Ioan Trif.  Au mai participat şi nişte fraŃi invitaŃi, vicepreşedinŃi ai 

comunităŃilor de Arad, Braşov, Bucureşti, Oradea şi Timişoara, respectiv, Handra Sima, Aurel 

Lazăr şi Grigore Vass, Samuel Chibici şi Ioan Dăduică, Ioachim Madar, Teodor Turcu şi 

redactorul şef al revistei cultului, Ioachim łunea.  La această şedinŃă s-au luat următoarele 

hotărâri: 

1. „Excluderea din cult a următoarelor persoane: Pavel Niculescu, Nicolae Traian Bogdan, Ioan Brisc, 
Petru CocîrŃeu, Ioan Moldovan, Nicolae Rădoi, Ludovic Osvath, şi Dimitrie Ianculovici pentru faptul 
de a se fi constituit într-o grupare ilegală, cu caracter politic, care a aderat la organizaŃii internaŃionale 
nebaptiste, încălcînd astfel principiile evanghelice şi doctrina cultului baptist. 
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2. Excluderea din cult, la propunerea conducerii ComunităŃii Creştine Baptiste din Timişoara şi a tuturor 
pastorilor şi diaconilor de pe raza acestei comunităŃi, a următoarelor persoane: VucViorel, Teleagă 
Ioan, MihuŃ Martin şi Gheorghe Munteanu pentru abateri de la doctrina baptistă şi încălcarea 
hotărîrilor Comitetului ComunităŃii Baptiste din Timişoara. 

3. Excluderea din cult a lui Aurel Popescu din Bucureşti pentru faptul de a fi denigrat şi calomniat ani de 
zile, în scris şi verbal, conducerea cultului şi autorităŃile de stat, încălcînd principiile de credinŃă 
baptistă privind relaŃiile dintre biserică şi stat precum şi pentru încălcarea hotărîrilor Comitetului 
Uniunii şi a angajamentelor ce şi le-a luat în faŃa pastorilor şi diaconilor de pe raza ComunităŃii 
Baptiste Bucureşti de a nu mai predica decît în biserica din care a făcut parte ca membru.”274 

 

Istoria ALRC-ului şi activitatea sa este stopată de Securitate, Departamentul Cultelor, 

conducerea Uniunii şi unii păstori din conducerea unor comunităŃi, în special ai celei de 

Timişoara.  Securitatea prin aceste instrumente ale sale a creat mari presiuni astfel ca membrii 

ALRC-ului să fie excluşi din membralitatea bisericilor unde făceau parte şi din cultul baptist.  La 

Caransebeş, Departamentul Cultelor şi Uniunea intervine brutal în treburile interne ale bisericii 

din loc, în aşa fel că în cele din urmă depune o plângere penală la Mili Ńia Oraşului Caransebeş 

împotriva fraŃilor CocîrŃeu Petru, Rădoi Nicolae şi Munteanu Gheorghe, care s-au opus ferm, dar 

fără brutalitatea de care sunt învinuiŃi, încercării conducerii ComunităŃii de Timişoara şi Uniunii 

de a schimba comitetul bisericii şi de a-i elimina pe membrii ALRC-ului care erau aleşi în 

comitet.  Activitatea ALRC-ului se diminuează simŃitor după plecarea definitivă a fratelui Pavel 

Nicolescu în Statele Unite, la aproximativ un an şi jumătate de activitate.  După plecarea sa, 

Securitatea i-a determinat pe ceilalŃi membri ai ALRC-ului să semneze o promisiune de încetare 

a activităŃii în schimbul aprobării plecării lor definitive în străinătate.  Singurul care nu a semnat 

această hârtie a fost fratele Rădoi Nicolae (numit Lae de prieteni).  Pentru unele detalii şi 

documente vezi ANEXA ALRC (p.538). 

 

Este interesant de remarcat faptul că în perioada următoare a anului, între 21-27 

septembrie 1978, un grup în jur de 60 de persoane (păstori şi soŃiile unora), comitetul executiv al 

Uniunii în formulă completă şi persoane din conducerile comunităŃilor  teritoriale, au participat 

la Congresul Baptist Jubiliar Ńinut la Viena.275 

 Între zilele de 27 noiembrie şi 6 decembrie 1978 s-au Ńinut la sediile comunităŃilor a treia 

serie de conferinŃe cu păstorii şi diaconii în care s-au prezentat două referate: „60 de ani de la 

formarea Statului NaŃional Unitar Român” şi „Doctrina baptistă despre har”.  Concluziile 

conferinŃelor acestei serii au fost că acestea „au avut darul nu numai să adîncească mai mult 

frăŃietatea noastră în doctrinele Sfintelor Scripturi ci şi să se adape de la izvorul sacru naŃional al 

UNIRII tuturor românilor din Patria mamă”.276 

                                                 
274 „ŞedinŃa extraordinară a Comitetului Uniunii”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXIII, nr. 7-8, 1978, pp. 8-9. 
275 Constantin Bălgrădeanu, „Participarea frăŃească la Congresul Baptist Jubiliar”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an 
XXXIII, nr. 9-10, 1978, p. 3. 
276 „De la Uniune”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXIII, nr. 11-12, 1978, p. 3-7. 
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Întrucât frăŃietatea baptistă – care pe deoparte a început să realizeze mai deplin că 

conducerea Uniunii era doar o marionetă în mâna Departamentului Cultelor şi că nimic 

semnificativ nu se putea schimba prin ei, în ciuda promisiunilor şi nădejdilor de la alegerile din 

1977 şi care, pe de altă parte tindea să se scindeze şi să creeze o prăpastie periculoasă între 

conducerea Uniunii şi masele de credincioşi – era într-o stare care putea să scape de sub 

controlul Uniunii şi implicit de sub controlul autorităŃilor de stat – în şedinŃa de lucru a 

Comitetului Uniunii din 11 aprilie 1979 s-a hotărât Ńinerea unei conferinŃe naŃionale cu toŃi 

păstorii din Ńară, în care s-a dorit realizarea solidarităŃii păstorilor în jurul conducerii Uniunii, 

confirmarea legitimităŃii conducerii ei şi deciziilor sale şi realizarea unor principii teologice care 

să Ńină frăŃietatea „disciplinată” şi supusă Statului.277  ConferinŃa pe Ńară a pastorilor, la care au 

participat 165 de păstori, s-a Ńinut în oraşul Braşov, în perioada 12-15 iunie 1979, sub auspiciile 

preşedintelui cultului Mara Cornel şi ale referatului acestuia, prezentat în cadrul conferinŃei de 

orientare din prima zi, intitulat: „Rolul pastorului în păstrarea unităŃii morale a credincioşilor şi 

de a sădi în inimile lor dragostea de patrie.”  Au fost, în continuarea conferinŃei, abordate 7 

teme, prezentate sub formă de referate, ce au fost dezbătute de păstorii prezenŃi care au fost 

împărŃiŃi în trei comisii de lucru.  Cele 7 referate se refereau la: raporturile cultului cu statul, 

serviciile divine din biserici, slujitorii şi lucrarea lor, disciplina din biserici, instituŃiile cultului şi 

relaŃiile dintre ele, abaterea de la doctrina baptistă în practica unor biserici şi dărnicia creştină.  

Se redă mai jos rezoluŃia care s-a adoptat cu ocazia acestei conferinŃe. 

 

 

„Noi, Comitetul Uniunii ComunităŃilor Creştine Baptiste, Comitetele ComunităŃilor Creştine Baptiste 
precum şi toŃi pastorii baptişti din R. S. România, întruniŃi în ConferinŃa pe Ńară în oraşul Braşov, în 
zilele de 12—15 iunie 1979, pentru a dezbate problemele doctrinare ce ne preocupă, în urma lucrărilor 
desfăşurate în comun, am ajuns la următoarele concluzii : 

În Cultul nostru s-au obŃinut în ultimile decenii, importante realizări în toate domeniile de activitate 
dar mai ales pe plan spiritual, în Bisericile noastre există armonie, o bună colaborare între pastori şi 
credincioşi; lucrarea Domnului a făcut progrese, mii de persoane s-au întors la Dumnezeu; Bisericile au 
putut primi numeroase vizite ale fraŃilor din străinătate, iar delegaŃi şi conducători din instituŃiile 
noastre de cult au participat la numeroase manifestări de peste hotare ale fraŃilor de aceeaşi credinŃă 
cu noi. Toate acestea au fost posibile datorită strînsei legături frăŃeşti ce a existat între Comitetul 
Uniunii şi ComunităŃi, între acestea şi Biserici şi în general între pastori şi credincioşi precum şi a li-
bertăŃilor de care ne bucurăm în patria noastră. 

Trebuie să arătăm însă că pe lîngă bunele rezultate pe care le-am obŃinut, am avut şi unele neajunsuri, 
cum au fost: persoane fără încredinŃare din partea Cultului şi-au permis să vorbească în numele 
Cultului şi uneori să aducă învinuiri nedrepte şi chiar calomnii la adresa unor fraŃi pastori, comite-
telor de comunităŃi şi în unele cazuri însăşi conducerii Uniunii. Din păcate astfel de persoane au antrenat 
în acŃiunile lor nefrăŃeşti şi credincioşi lipsiŃi de orientare şi discernămînt, care au produs tulburare în 
unele biserici. Pe nedrept astfel de atitudini au adus jigniri şi la adresa autorităŃilor de stat. Aceste 
manifestări cu totul străine de doctrina baptistă au pătruns în Cult prin intermediul unor persoane 
venite în mijlocul nostru de la alte culte şi care au încercat să ne dezbine prin îndemnuri la nesupunere 
faŃă de conducerea cultului şi faŃă de autoritatea statului. 

                                                 
277 „ConferinŃa pe Ńară a pastorilor baptişti din R.S. România”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXIV, nr. 5-6, 
1979, p. 6. 
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Astăzi, constatăm cu satisfacŃie că astfel, de manifestări au fost eliminate şi întreaga frăŃietate unită în 
jurul Comitetului Uniunii desfăşoară lucrarea Domnului în armonie şi bună înŃelegere. 

Pentru continua îmbunătăŃire a activităŃii din cultul nostru, ConferinŃa pe Ńară a pastorilor bap-
tişti adoptă următoarea 

REZOLUłIE 

1. Apreciază ca deosebit de utilă această ConferinŃă care a adus lumină şi precizări într-o serie de 
probleme de ordin organizatoric şi doctrinar şi hotărăşte ca ele să fie aplicate în toate Bisericile 
Baptiste din R. S. România. 

2. Constată că relaŃiile existente astăzi între pastori, între Comitetul Uniunii şi Comitetele de 
ComunităŃi precum şi dintre acestea şi credincioşi, sînt bune. ToŃi pastorii şi comitetele bisericilor 
sînt chemaŃi să vegheze mai mult ca disciplina şi buna rînduială în Cult să fie păstrată potrivit învă-
Ńăturii Evangheliei. 

3. ConferinŃa pastorilor dezaprobă acŃiunile unor persoane izolate care s-au erijat în purtători de 
cuvînt ai Cultului fără să aibă încredinŃări şi declară că potrivit Statutului, singurii purtători de 
cuvînt sînt organele legale alese la  toate nivelele  (Biserici, ComunităŃi şi Uniune). 

4. ToŃi  pastorii  întruniŃi  în  ConferinŃă   sînt  de acord că îndrumările primite de la Comitetul 
Uniunii au fost în sprijinul păstrării unităŃii Cultului nostru şi apreciind eforturile depuse de forul 
nostru statutar de conducere, promit să sprijine şi în viitor acŃiunile sale,  acordîndu-i concursul 
neprecupeŃit în lucrarea lui Dumnezeu, în păstrarea unităŃii întregii frăŃietăŃi baptiste din R. S. 
România. 

5. În numele tuturor credincioşilor baptişti, pastorii adunaŃi la ConferinŃa pe Ńară îşi reafirmă lo-
ialitatea de patria noastră comună, Republica Socialistă România şi potrivit Mărturisirii de credinŃă, 
promit să respecte cu sfinŃenie legile Ńării şi autoritatea de stat, să sprijine eforturile Constructive ale 
întregului popor, făuritor al vieŃii noi. 

6. Materialele şi hotărîrile care s-au dezbătut şi adoptat la această conferinŃă să fie aduse la 
cunoştinŃa frăŃietăŃii noastre prin toate mijloacele de care dispunem.”278 
 

 

2.2.9  C.A.M. (Christian Aid Ministries) 

 

 Un alt eveniment care a avut un impact deosebit şi semnificativ în viaŃa Cultului Creştin 

Baptist din România (şi nu numai) a fost înfiinŃarea organizaŃiei Christian Aid Ministries (tradus 

în româneşte ar fi Slujirile de Ajutorare Creştină).  Această organizaŃie a fost fondată în anul 

1981, prin îndurarea şi suveranitatea Părintelui tuturor săracilor orfanilor şi văduvelor, în urma 

viziunii unei surori amişe, Nora Wengerd, a idealurilor unui tânăr american amiş, David Troyer, 

şi a corespondenŃei şi întâlnirii acestora cu sora Genovieva Sfatcu.  Această organizaŃie a avut ca 

scop ajutorarea celor sărmani din Ńările sărace. Este una din cele mai eficiente organizaŃii creştine 

din America.279  Multe au fost familiile de credincioşi nevoiaşi care au fost ajutate prin această 

misiune.  Pachetele alimentare, trimise ca ajutor umanitar, au fost o mare binecuvantare.  Pentru 

cei care le primeau, era o minune a Domnului, ceva de necrezut.  Primeau diferite alimente care 

se găseau foarte greu şi care erau raŃionalizate de guvernul român (zahăr, ulei, făină, orez, unt) 

plus unele alimente “exotice” cum ar fi ciocolată, cafea, branză topită, pateuri, lapte praf, carne 

conservată şi detergenŃi..  De nespus era uimirea şi bucuria copiilor celor săraci care priveau cu 

ochii mari şi nerăbdători.  Multe multumiri se îndreptau spre Dumnezeu din inimile mamelor 

                                                 
278 „Uniunea ComunităŃilor Creştine Baptiste din R.S. România – ConferinŃa pastorilor – RezoluŃie”, Îndrumătorul 
Creştin Baptist, an XXXIV, nr. 5-6, 1979, pp. 7-8. 
279 Mark Roth, Christian Aid Ministries,  http://www.anabaptists.org/places/cam/ acesat 05 septembrie 2009. 



 

 

143 

care nu aveau ce da de mâncare copiilor lor.  Cafeaua era tichetul de intrare la medic şi era 

instrumentul de deschidere a uşilor în cazul audienŃelor pentru rezolvarea problemelor. 

 Au fost ajutaŃi de asemenea mulŃi păstori mai săraci care se daplasau la biserici 

îndepărtate.  Acestora li s-au trimis maşini şi cupoane pentru benzină (care era de asemenea 

raŃionalizată).  Binefacerea acestor oameni nu va fi cunoscută pe deplin decât în ziua răsplătirii 

tuturor lucrurilor.  Pentru a prinde ceva din jertfa acestor oameni vezi Anexa C.A.M. (p. 566) 

care cuprinde un crâmpei din manuscrisul Silivei Tărniceriu, care va fi publiată curând ca vol.II, 

sub titlul Dumnezeu îmi cunoaşte cărările. 

 

  

2.2.10  Vechiul făgaş 

 

În perioada 20 septembrie – 2 octombrie 1979 are loc la sediul comunităŃilor o nouă serie 

de conferinŃe de orientare în care s-au prezentat referatele „A 35-a aniversare a RevoluŃiei de 

eliberare socială şi naŃională, antifascistă şi antiimperialistă în Ńara noastră” şi „Doctrina baptistă 

despre a doua venire a lui Hristos”.  Cu durere trebuie spus că în aceste conferinŃe referatele 

doctrinare erau doar un paravan pentru cele „sociale” de îndoctrinare prin care frăŃietatea era 

supusă spălării creierului şi manipulării politice.  Un pastor în vârstă spunea odată că şedinŃele de 

orientare erau „şedinŃe de dezorientare”.  Departamentul Cultelor, care mereu era prezent la 

acestea, cel puŃin prin împuterniciŃii locali dacă nu chiar prin directorul general sau adjunct, prin 

Uniune, implementa în cadrul cultului baptist linia trasată de Partidul Comunist şi dorea să fie în 

permanenŃă asigurat că deŃine controlul.  La referatele sociale autorităŃile, cu ocazia luărilor de 

cuvânt ale fraŃilor, făcea trierea şi îşi însemna pe cei care ar fi avut idei sau atitudini ostile 

regimului sau discordante.  În cadrul acestor şedinŃe, autorităŃile testau şi pe calea aceasta starea 

de spirit a credincioşilor baptişti şi luau apoi, în consecinŃă, măsurile care se cuveneau din 

punctul lor de vedere.  Şi Uniunea, ca instrument de control şi coercitiv în mâna autorităŃilor, 

folosea aceste conferinŃe pentru întărirea autorităŃii ei asupra cultului.  Uniunea Baptistă devenise 

o anomalie din punct de vedere doctrinar baptist, cea mai înaltă formă de ierarhie cu puteri 

absolute peste credincioşi şi care putea să decidă (chiar dacă nu afirma făŃiş lucrul acesta) în 

toate problemele bisericii.  Uniunea smintea cugetul păstorilor baptişti ai unei întregi naŃiuni.  Se 

poate vedea un citat din rezumarea seriei de conferinŃe de orientare mai sus menŃionată.  

 

„ConferinŃele de orientare, la care au fost prezenŃi fraŃii din Comitetul Executiv al Uniunii, s-au desfăşurat peste tot, 
într-o atmosferă deosebită, evidenŃiindu-se pretutindeni spiritul de pace şi unitate frăŃească, care se manifestă între 
păstorii şi diaconii bisericilor noastre precum şi dorinŃa lor fermă de a sprijini conducerea Uniunii în toate problemele 
cultice ce îi stau în faŃă.  De asemenea, luările de cuvînt, în cadrul acestor conferinŃe, au exprimat ataşamentul 
pastorilor, diaconilor şi credincioşilor baptişti faŃă de conducerea înŃeleaptă a statului nostru şi sentimentele de dragoste 
faŃă de patria noastră scump, Republica Socialistă România, angajîndu-se cu toŃii prin muncă neobosită, împreună cu 
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întregul popor român, fără deosebire de naŃionalitate şi credinŃă religioasă, să-şi dea contribuŃia lor la ridicarea patriei 
comune, pe cele mai înalte culmi ale progresului şi civilizaŃiei.”280 

 

Se poate observa cu uşurinŃă, pe lângă limbajul derutant şi manipulator, cât de mult 

penetrase discursul politic al Partidului Comunist în discursul religios, respectiv oficial baptist.   

  

Perioada anilor 1970-1980 poate fi caracterizată ca fiind perioada cea mai militantă 

pentru drepturile şi libertăŃile credincioşilor baptişti.  S-au realizat unele lucruri importante, 

precum desfiinŃarea reglementării şi renunŃarea la aprobările autorităŃilor pentru botez totuşi 

majoritatea îngrădirilor au rămas dar cu o asprime mai temperată.  La sfârşitul acestei perioade 

zbuciumate dizidenŃa făŃişă a fost înfrântă, majoritatea dizidenŃilor fiind nevoiŃi să părăsească 

Ńara.  Ca şi o concluzie a acestei vremi este benefică prezentarea a unei duble evaluări sub forma 

unui raport al Departamentului Cultelor şi a unui contraraport al SecurităŃii (vezi ANEXA 

Raport aspecte culte neoprotestante, p. 571). 

  

În perioada zilelor 15-21 august 1984 (ca un ultim exemplu referitor la conferinŃele de 

orientare281), s-au Ńinut în cadrul ComunităŃilor, „ConferinŃele cu pastorii şi diaconii bisericilor 

baptiste dedicate marii sărbători naŃionale a poporului român” în care s-a sărbătorit împlinirea a 

40 de ani de la eliberarea patriei de sub jugul fascist.  În revista Cultului „Îndrumătorul Creştin 

Baptist” se relatează: „ConferinŃele cu pastorii şi diaconii au fost prezidate de către fratele Mihai 

Huşanu, preşedintele Uniunii la ComunităŃile Baptiste din Timişoara, Arad şi Cluj-Napoca, şi de 

către fratele Dr. Vasile Talpoş, secretar general al Uniunii, la ComunităŃile Baptiste din Oradea şi 

Bucureşti.  ConferinŃa pastorală de la Braşov a fost prezidată de fratele Sandor Kulcsar, 

vicepreşedintele Uniunii.”282  Cine era în spatele acestor conferinŃe de orientare?  Documentul de 

mai jos evidenŃiază implicarea activă a  Departamentului Cultelor şi a SecurităŃii. 

                                                 
280 „ConferinŃele de orientare”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXIV, nr. 9-10, 1979, p. 1. 
281 Au mai fost şi alte conferinŃe de orientare: în anul 1980, în perioadele 20-28 martie, 17-27 iunie, 23 septembrie, 
23 septembrie-2 octombrie; în anul 1982 în perioada 2-31 martie etc. 
282 „ConferinŃele cu pastorii şi diaconii bisericilor baptiste dedicate marii sărbători naŃionale a poporului român”, 
Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXIX, nr. 7-8, 1984, pp. 1-2. 
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Revista ”Îndrumătorul Creştin” (asemenea organului „Vestitorul frăŃesc” din URSS), 

organul oficial al cultului Baptist, nu mai era revista tuturor baptiştilor, ci era pe deplin revista 

proprie a Uniunii şi era la dispoziŃia uniunii tot timpul, publicând toate comunicările şi 

dispoziŃiile autorităŃilor de Stat sub masca credinŃei baptiste.283  Astfel „Îndrumătorul Creştin 

                                                 
283 RedacŃia Îndrumătorului Creştin, O lămurire ce se impune, Îndrumătorul Creştin, anul I, nr.1, 1 martie 1946, p. 
2. 
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Baptist” devine un instrument în mâna autorităŃilor pentru exploatarea religiilor, respectiv a 

Cultului Baptist.  Pentru ilustrare, în 25-26 noiembrie 1981 are loc Adunarea Cultelor din 

Republica Socialistă România pentru Dezarmare şi Pace. Pentru eveniment revista „Îndrumătorul 

Creştin Baptist” alocă temei acestui eveniment 9 din 28 de pagini ale revistei din care una este 

coperta, care conŃine telegrama adresată tov. Nicolae Ceauşescu284 şi 6 pagini şi jumătate din 

numărul următor, dintr-un total de 24 pagini.285  La acest eveniment participă din partea Cultului 

Creştin Baptist din R.S.R. preşedintele Uniunii fr. Cornel Mara, secretarul general Pavel 

Bărbătei, vicepreşedinŃii Traian Grec şi Bela Mike, directorul Seminarului Ioan Bunaciu, 

redactorul şef al „Îndrumătorului Creştin Baptist” Ioachim łunea, iar din partea FederaŃiei 

Baptiste Europene şi a AlianŃei Baptiste Mondiale, John David Hopper.  După cuvântările pe 

tema obsedantă a preşedintelui Nicolae Ceauşescu cu privire la dezarmare şi pace Adunarea 

adoptă în unanimitate o moŃiune prin care conducătorii religioşi îşi exprimă atitudinea lor de a 

contribui la înfăptuirea „măreŃului program de pace, libertate şi bună înŃelegere între oameni şi 

popoare, iniŃiat de Preşedintele Nicolae Ceauşescu”; o chemare pentru dezarmare, pace şi bună 

înŃelegere între popoare; o telegramă adresată lui Ceauşescu.286  Încă două adunări similare au 

avut loc în anii 1984,287 în perioada 21-23 iunie (participă preşedintele Uniunii, Mihai Huşanu, 

secretarul general, Vasile Talpoş, directorul Seminarului, Ioan Bunaciu şi redactorul şef la 

revistei cultului Ioachim łunea) şi 1985, în perioada 16-18 septembrie (la care participa pe lângă 

preşedintele Huşanu, secretarul general Talpoş, redactorul şef łunea, vicepreşedintele Sandor 

Kulcsar, preşedinŃii de comunităŃi Ioan Ciocan – Braşov, Samuel Chibici – Bucureşti, 

vicepreşedinŃii de comunităŃi Teodor Vereş – Oradea, Dumitru Turcin – Timişoara, 

reprezentantul ComunităŃii Arad Mihai Chiu şi vicepreşedintele AlianŃei Mondiale Baptiste Iosef 

Horak).288  Obsesia lui Ceauşescu de a primi premiul Nobel pentru pace289 a angrenat pentru 

îndeplinirea visului său, care nu s-a realizat niciodată, o întreagă Ńară.  Ceauşescu a uzat de orice 

mijloc, chiar şi de cel religios, pentru atingerea Ńelurilor sale politice.  Pentru a exemplifica 

implicarea activă a cultelor în politica comunistă internaŃională se va folosi exemplul întâlnirea 

care trebuia să aibă loc în perioada 26-31 ianuarie 1987 la Moscova, unde erau convocaŃi 

                                                 
284 Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXVI, nr. 11-12, 1981, pp. 1-9. 
285 Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXVII, nr. 1-2, 1982, pp. 3-9.  Alt exemplu, 7 pagini alocate Plenarei 
Consiliului NaŃional al Frontului DemocraŃiei şi UnităŃii Socialiste, Plenarei Comitetului Central al OrganizaŃiei 
DemocraŃiei şi UnităŃii Socialiste şi Adunării Cultelor din România pentru Dezarmare şi Pace din revista care 
prezintă Congresul al 28-lea al Cultului Creştin Baptist din România. Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXIX, nr. 
5-6, 1984, pp. 3-9. 
286 „Adunarea Cultelor din Republica Socialistă România pentru Dezarmare şi Pace”, Îndrumătorul Creştin Baptist, 
an XXXVI, nr. 11-12, 1981, pp. 2-6. 
287 „Adunarea Cultelor din România pentru Dezarmare şi Pace”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXIX, nr. 5-6, 
1981, pp. 3-5. 
288 „Adunarea Cultelor din R.S. România pentru Dezarmare şi Pace”, Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXVI, nr. 
11-12, 1981, pp. 3-8. 
289 Vezi I.M. Pacepa, Orizonturi Roşii , Bucureşti: Editura Venus, 1992. 
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conducătorii organelor de stat din Ńările socialiste care se ocupă de problemele cultelor.  În adresa 

Nr.305/C/1986 către viceprim-ministrul guvernului Ion Dincă, preşedintele Departamentului 

Cultelor la acea vreme, Ion Cumpănaşu, aduce la cunoştinŃa acestuia invitaŃia Moscovei şi 

anexează un proiect de mandat privind participarea delegaŃiei Departamentului Cultelor.  În acest 

mandat, pe lîngă prezentarea politicii externe a României de pace, dezarmare şi drepturile 

popoarelor de a exista libere şi independente şi îndemnurile de a se lua măsuri practice pentru 

dezarmare şi oprirea proliferării nucleare se mai spune că delegaŃia: 

„Va releva adeziunea deplină a cultelor din Ńara noastră la politica de pace a României, manifestată prin 
participarea tuturor credincioşilor şi a deservenŃilor de cult la acŃiunile pentru pace ale poporului român, cît 
şi prin organizarea unor acŃiuni proprii pentru sporirea contribuŃiei cultelor la realizarea acestor deziderate 
majore ale omenirii.  În context, se vor face referiri la cele trei adunări ale cultelor din România, cu 
participarea unor reprezentanŃi de peste hotare, pentru dezarmare şi pace din anii 1981, 1984 şi 1985, cît şi 
la faptul că delegaŃii cultelor din Ńara noastră care participă la diferite reuniuni internaŃionale militează 
pentru creşterea contribuŃiei cultelor la lupta pentru realizarea dezarmării şi păcii.” 290 

Adunările acestea din 1981, 1984 şi 1985 au fost adunările în care baptiştii participă activ şi au 

fost menŃionate mai sus. 

În ziua de 12 aprilie 1984 are loc al 28-lea Congres al Cultului Creştin Baptist din 

România, Ńinut la Bucureşti.  În cadrul acestuia noua conducere aleasă a fost: preşedinte, Huşanu 

Mihai; secretar general, Talpoş Vasile; vicepreşedinŃi, Madar Ioachim şi Kulcsar Şandor; 

secretar general adjunct, Trif Ioan; casier, Chiu Mihai.  Se ataşează mai jos telegrama trimisă de 

noua conducere tov. Nicolae Ceauşescu: 

TELEGRAMĂ 

EXCELENłEI SALE, 

NICOLAE CEAUŞESCU 

PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

BUCUREŞTI 

Mult stimate Domnule Preşedinte, 

DelegaŃii la Congresul Cultului creştin baptist din Republica Socialistă România, întruniŃi la 
Bucureşti, în ziua de 12 aprilie 1984, vă adresează, în numele pastorilor şi credincioşilor baptişti din 
întreaga Ńară, un respectuos omagiu împreună cu sentimentele lor de profundă stimă şi recunoştinŃă 
pentru neistovita dumneavoastră activitate de aproape două decenii la cîrma destinelor neamului 
românesc, pentru tot ceea ce faceŃi în vederea propăşirii patriei noastre libere şi independente. 
În climatul fertil de afirmare plenară a personalităŃii umane, de asigurare a unei depline libertăŃi 
şi a unei autentice democraŃii creat în Ńara noastră ca urmare a politicii înŃelepte şi clarvăzătoare a 
cărui ctitor sînteŃi dumneavoastră, mult stimate domnule preşedinte, Cultul creştin baptist, la fel 
ca şi celelalte culte din România se bucură, pentru prima dată în istoria sa de peste o sută de 
ani, de o adevărată libertate şi de condiŃii normale pentru exercitarea nestingherită a credinŃei 
noastre. 
DelegaŃii la congres, exprimînd voinŃa unanimă a pastorilor şi credincioşilor baptişti, vă exprimă 
pe această cale sincera gratitudine pentru aceste condiŃii ce ni s-au creat, pentru larga înŃelegere 
manifestată faŃă de cultul nostru. 
ÎnŃelegem să răspundem la această dovadă de încredere, intensificîndu-ne strădaniile pentru a ne aduce 
prinosul, împreună cu întregul popor la edificarea unei Românii moderne, prospere, libere şi 
independente. 
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Construindu-şi o viaŃă nouă, sub înŃelepta conducere a Domniei Voastre, poporul român se afirmă 
tot mai mult ca un factor activ al păcii şi înŃelegerii între toate popoarele lumii. MăreŃele realizări 
ale poporului nostru, constructor al vieŃii noi, sînt chezăşia unui viitor tot mai frumos şi mai 
luminos al patriei noastre scumpe, la care credincioşii cultului nostru sînt hotărîŃi să participe 
cu tot elanul şi munca lor neprecupeŃită. 
În numele pastorilor şi credincioşilor baptişti, vă asigurăm de loialitatea noastră deplină faŃă de 
scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România şi vă rugăm să primiŃi, mult stimate domnule 
preşedinte, cele mai calde urări de sănătate şi fericire, pentru a conduce ani îndelungaŃi destinele 
patriei noastre, spre gloria, prosperitatea şi fericirea poporului român. 

PREŞEDINTE,    SECRETAR GENERAL  
pastor Huşan Mihai    dr. Talpoş Vasile291 

 

Noua conducere a Cultului Baptist, ca şi celelalte conduceri anterioare, urmează, 

promovează şi militează pentru politica regimului Ceauşescu, atât în Ńară cât şi în străinătate.  

Este suficientă prezentarea scrisorii Uniunii Baptiste, scrisă în numele Cultului Creştin Baptist 

din România, trimisă Congresului S.U.A., AlianŃei Mondiale Baptiste şi ConvenŃiei de Sud a 

Baptiştilor din S.U.A. pentru influenŃarea acestor organisme în favoarea politicii externe a 

preşedintelui României şi a blocului comunist.  Colonelul Muammar al Gadafi, conducătorul 

Libiei socialiste, a început să promoveze o politică ostilă şi teroristă împotriva Ńărilor occidentale 

în special Statelor Unite, ceea ce a atras asupra sa un embargou economic internaŃional şi 

intervenŃia militară, prin bombardamente, a Statelor Unite.  Preşedintele Nicolae Ceauşescu a 

condamnat această intervenŃie militară a S.U.A. în Libia.  În consecinŃă, conducerea Cultului 

Baptist se alătură politicii conducătorului comunist şi militează pentru aceasta pe plan extern şi 

trimite o scrisoare către organismele mai sus menŃionate.   

 

Scrisoarea Cultului Creştin Baptist din R.S. România către... 

„Împreună cu întregul popor român şi alături de opinia publică iubitoare de pace din întreaga lume, 
pastorii şi credincioşii Cultului creştin baptist din R. S. România au luat cunoştinŃă cu mare 
îngrijorare şi profundă nelinişte de situaŃia deosebit de gravă care s-a creat în Mediterana ca urmare 
a bombardamentelor aviaŃiei americane asupra capitalei Libiei, stat independent şi suveran, membru al 
OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite. 

Această acŃiune constituie o încălcare a normelor de relaŃii între state, a principiilor înscrise în 
Cartea O.N.U., punînd în primejdie pacea şi securitatea din această regiune geografică, precum şi din 
întreaga lume. O asemenea manifestare de forŃă este cu atît mai de neînŃeles cu cît OrganizaŃia NaŃiunilor 
Unite, prin hotărîrea unanimă a membrilor săi, a declarat anul 1986 „Anul InternaŃional al păcii". 

Uniunea creştină baptistă, în numele credincioşilor şi pastorilor din R. S. România, împreună cu 
întregul popor român, susŃine cu toată hotărîrea Apelul adresat preşedintelui S.U.A. de preşedintele R. 
S. România şi sprijină politica realistă, consecventă şi constructivă a preşedintelui Nicolae Ceauşescu 
de soluŃ ionare prin mij loace paşnice a oricăror probleme litigioase în relaŃiile dintre state. Considerăm 
că aceasta este unica alternativă raŃională pentru apărarea intereselor păcii şi securităŃii, a muncii şi 
creaŃiei popoarelor. 

Ca slujitori ai lui Dumnezeu şi ai lui Isus Hristos — PrinŃul Păcii – apărători ai vieŃii, ai lini ştei şi 
bunei înŃelegeri între oameni, dezaprobăm această acŃiune de violenŃă care nu poate avea nici un fel 
de justificări, după cum ne pronunŃăm, totodată, împotriva oricăror acŃiuni de terorism.  

Din aceste considerente ne adresăm Congresului S.U.A. cu rugămintea de a-şi exercita întreaga autoritate şi 
a determina încetarea acŃiunilor militare împotriva Libiei, respectîndu-se independenŃa şi suveranitatea acestui 
stat.  Ne exprimăm convingerea că AdministraŃia S.U.A., personal preşedintele Ronald Regan vor acŃiona 
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pentru soluŃionarea pe calea tratativelor, asigurându-se în acest fel pacea în Mediterană, în Europa şi în întreaga 
lume. 

[ Variantele celelalte: Rugăm conducerea AlianŃei Baptiste Mondiale (/ ConvenŃiei de Sud a baptiştilor 
din S.U.A.) să folosească întreaga sa influenŃă atît pe lîngă Congresul S.U.A. cît şi pe lîngă preşedintele 
Ronald Reagan pentru a se determina oprirea acŃiunilor militare împotriva Libiei şi să se acŃioneze în 
sensul soluŃionării tuturor litigiilor (/ direcŃia soluŃionării problemelor din relaŃiile bilaterale) pe calea 
tratativelor, şi a bunei înŃelegeri, potrivit învăŃăturii Mîntuitorului, „FericiŃi făcătorii de Pace".] 

       Preşedinte 
       pastor Mihai Huşanu 
       Secretar general, 
       Dr. Vasile Talpoş ”292 

  
În luna septembrie a anului 1985 se desfăşoară vizita şi campania de evanghelizare a 

evanghelistului american Billy Graham.  Aceasta a fost o înlesnire strategică a regimului prin 

care dorea să convingă Occidentul de libertăŃile religioase de care se bucură cetăŃenii României 

comuniste.  Pentru credincioşii simpli, această vizită a fost o mare bucurie şi un prilej de triumf 

şi înălŃare duhovnicească.  Participarea creştinilor la cuvântările şi predicile lui Billy Graham au 

surprins autorităŃile.  După aproape 40 de ani de comunism, sentimentul religios şi foamea după 

Dumnezeu erau în plină dezvoltare.  Pe tot parcursul vizitei sale peste 150.000 de oameni au 

venit din toate părŃile Ńării să-l asculte cum predică.  Billy Graham a vizitat atât biserici ortodoxe, 

catolice, reformate, baptiste şi penticostale, cât şi o sinagogă evreiască.  Pe parcursul vizitei sale 

a fost în Suceava, Cluj-Napoca, Oradea, Arad, Timişoara, Sibiu, Bucureşti, predicând şi în 

bisericile baptiste „SperanŃa” din Arad şi Nr. 2 din Oradea.293  Pe durata vizitei sale, Billy 

Graham şi echipa sa au fost însoŃiŃi de reprezentanŃii cultului baptist, Huşanu Mihai, Talpoş 

Vasile şi łunea Ioachim. 

 

În data de 21 aprilie 1988 a avut loc cel de-al 29-lea Congres al Cultului Creştin Baptist 

din România, Ńinut la Bucureşti, în cadrul căruia s-a ales conducerea nouă a Cultului: preşedinte, 

Traian Grec; secretar general, Ion Râncu; vicepreşedinŃi, Busuioc Belciu şi Bela Mike; secretar 

general adjunct, Beniamin Poplăceanu; casier, Mihai Chiu. 

                                                 
292 Îndrumătorul Creştin Baptist, an XXXXI, nr. 3-4, 1986, pp. 3-4. 
293 Billy Graham in Romania, Minneapolis: World Wide Publications, 1989. 
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 FrăŃietatea baptistă şi-a pus mari speranŃe în schimbările în mai bine pe care le puteau 

aduce noile alegeri ale conducerii cultului.  S-a încercat să se stea de vorbă în prealabil, în secret 

cu cei care aveau să fie aleşi, încă dinainte de Congresul din anul 1977, pentru ca aceşti fraŃi pe 

care credincioşii şi păstorii cu gânduri bune pentru lucrarea lui Dumnezeu aveau să-i propună în 

fruntea Cultului.  Ei sperau ca odată schimbată conducerea coruptă de mai înainte, conducerea 

nouă să lupte cu zel pentru cauza şi drepturile bisericilor.  Nu ştiau însă de dimensiunea enormă 

pe care o avea controlul statului în orice decizie a cultului.  Venea o nouă conducere şi la scurt 

timp se comportau la fel ca şi cei dinainte.  Securitatea şi Departamentul Cultelor nu concepeau 

ca închinarea să fie liberă şi nestrunită de stat.  Securitatea sonda în preajma alegerilor starea de 

spirit a comunităŃii baptiste, lansa zvonuri, discredita pe unii şi-i înălŃa pe cei pe placul ei.  Avea 

o imensă reŃea de informatori în rândul păstorilor şi diaconilor astfel la orice congres îşi asigura 

majoritatea voturilor.  Dacă exista vreo alegere neplanificată, spontană lucrurile se reglementau 

prin recunoaşterea sau mai bine zis nerecunoaşterea Departamentului.   Era întotdeauna 

imperativ ca orice conducere de Uniune sau comunitate să fie docilă autorităŃilor.  Singurele 

comunităŃi problematice, din acest punct de vedere au fost cele de Oradea şi Bucureşti.   

 Pînă în anul 1989 situaŃia cultului baptist, cu îngrădirile ei şi cu imixtiunile statului în 

treburile interne, a rămas în mare neschimbată.  O ultimă încercare de schimbare în această 

perioadă a fost trimiterea unui memoriu preşedintelui Statului, Nicolae Ceauşescu, întocmit de 


