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către fratele Taloş Vasile (dezbătut şi aprobat în congresul Cultului în 11 şi 12 decembrie şi
depus la Consiliul de Stat pe 13 decembrie 1989), memoriu care într-un fel a fost profetic.
Preşedintele Ńării, „Maiestatea sa este un om muritor şi nu este Dumnezeu şi de aceea nu are putere
peste sufletele nemuritoare ale supuşilor săi”. Iar Dumnezeu a adus căderea dictaturii comuniste la
câteva zile după trimiterea acestui memoriu.

Se redă mai jos textul memoriului pentru că el

sumarizează într-o oarecare măsură situaŃia cultului la sfârşitul perioadei comuniste.

DOMNULUI NICOLAE CEAUŞESCU
PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE
ROMÂNIA
Domnule Preşedinte,
SubsemnaŃii, delegaŃi ai comunităŃilor creştine baptiste, cu mandat permanent pe perioada de trei ani, începînd
cu 1989, la Congresul Cultului Creştin Baptist, forul suprem de conducere şi îndrumare a acestui cult, cu
deosebită consideraŃie, vă adresăm prezentul
M E M O R I U
Cultul Creştin Baptist din R.S.România se organizează şi funcŃionează conform Statutului aprobat prin Decretul
1203/1950, al Prezidiului Marii Adunări NaŃionale.
Cultul Creştin Baptist cuprinde aproximativ 140.000 membri şi aparŃinători, 951 biserici şi biserici-filiale, care sînt
deservite de 135 păstori. În cadrul cultului, în Bucureşti funcŃionează Seminarul Teologic Baptist cu un număr
total de 17 cursanŃi în cei patru ani de învăŃămînt.
Sîntem recunoscători pentru posibilitatea de a ne practica crezul în scumpa noastră patrie, alături de celelalte culte
religioase recunoscute de statul român.
Stimate Domnule Preşedinte,
Vă aducem la cunoştinŃă faptul că prin repetate încălcări ale prevederilor constituŃionale săvîrşite de anumite
organe ale administraŃiei de stat, unele biserici baptiste şi anumiŃi credincioşi baptişti sînt văduviŃi de garanŃii
practice în exercitarea cultului religios şi a libertăŃii de conştiinŃă.

În diferite situaŃii Departamentul Cultelor îşi depăşeşte atribuŃiile ce îi revin în îndeplinirea drepturilor statului de
supraveghere şi control asupra activităŃii Cultului Creştin Baptist ca aceasta să se desfăşoare în cadrul legii şi
săvîrşeşte imixtiuni în viaŃa cultului nostru pe care le considerăm inadmisibile.
Astfel,
l.
Nu toŃi credincioşii baptişti se bucură de dreptul la închinare deşi acest drept este garantat prin
ConstituŃie, art.30, "Libertatea exercitării cultului religios este garantată" şi este reglementată în Statutul de
organizare şi funcŃionare al cultului nostru, art.15, "Grupurile de credincioşi mai mici de 20 membri majori
formează o biserică-filială fără a avea personalitate juridică. Ele se vor afilia bisericii celei mai apropiate şi îşi pot
exercita cultul în mod liber şi independent în casa de rugăciune din localitatea respectivă." Potrivit Mărturisirii de
credinŃă baptistă, care face parte integrantă din Statutul aprobat prin Decretul 1203, casa de rugăciune poate să fie
un imobil proprietate cultică sau o simplă cameră dintr-un imobil particular închiriată în acest scop.
Din moment ce Cultul Creştin Baptist este un cult recunoscut în R.S. România considerăm că nu este echitabil ca
unor grupuri de credincioşi baptişti să li se aplice un regim discriminatoriu fiind privaŃi de libertatea de a se închina
în localitatea lor.
Cît priveşte dreptul statutar al credincioşilor baptişti de a se constitui în biserici cu personalitate juridică, atunci
cînd numărul lor depăşeşte 20 membri, acesta este reglementat în art.13 din Statut. Potrivit prin hotărîrea adunării
generale a credincioşilor din localitatea respectivă.
Departamentul Cultelor care autorizează - în condiŃiile legii - funcŃionarea bisericii ca persoană juridică, considerăm
că este chemat a face numai o verificare de legalitate a înfiinŃării, nefiind vorba de o verificare a oportunităŃii
înfiinŃării, ci numai de cercetare a respectării condiŃiilor legale de fond şi de formă cu privire la constituirea bisericii.
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Refuzul nejustificat al Departamentului Cultelor de a autoriza funcŃionarea de biserici constituite statutar reprezintă
o nesocotire a garanŃiilor constituŃionale. Prin aceste practici se menŃine o situaŃie în care peste o sută de grupuri de
credincioşi din Ńară sînt văduviŃi de dreptul de a-şi exercita cultul religios.
2.
Dreptul statutar al bisericilor de a-şi alege şi angaja personal duhovnicesc (păstori) este îngrădit pe de o
parte de faptul că locurile în Seminarul Teologic Baptist sînt stabilite în mod arbitrar de organe dinafară cultului şi
pe de altă parte, de faptul că Departamentul Cultelor refuză fără motive temeinice să acorde autorizaŃia de
exercitare a slujbei de păstor celor aleşi de biserici în conformitate cu art.27 din Statut, adică a celor care au o
pregătire cît mai aleasă.
Astfel, s-a ajuns ca cele peste o mie de biserici şi filiale să fie deservite de numai 135 păstori. În prezent există 75
posturi vacante, iar în următorii cinci ani se vor pensiona circa 40 păstori.
MenŃionăm că bisericile creştine baptiste nu primesc subvenŃii de la stat. Astfel, Seminarul Teologic Baptist este
întreŃinut prin contribuŃia benevolă a credincioşilor, iar locurile de muncă sînt stabilite de bisericile baptiste în
acord cu organele reprezentative ale cultului.
Solicităm recunoaşterea de către Departamentului Cultelor a păstorilor aleşi în conformitate cu art. 27 din
Statut şi acordarea dreptului conducerii cultului de a stabili numărul de locuri în seminar după nevoile
bisericilor.
3.
Departamentul Cultelor exercită un drept nelimitat în ce priveşte recunoaşterea organelor de conducere a
cultului sau a comunităŃilor.
În acest sens Departamentul a acŃionat discreŃionar, refuzînd recunoaşterea unor persoane alese statutar fără a
invoca un motiv temeinic.
Considerăm aceasta o imixtiune neadmisă în viaŃa internă a cultului şi o încălcare a prevederilor
constituŃionale care stabilesc, "Cultele religioase se organizează şi funcŃionează liber" (Art.30).
4.

În ultimii ani s-au amenajat şi repetat un număr însemnat de locaşuri de cult.

Sîntem recunoscători autorităŃilor de stat care au arătat înŃelegere în soluŃionarea pozitivă a acestor cazuri.
Cu toate acestea există un număr destul de mare de biserici şi biserici-filiale care nu au locaşuri de cult proprii.
Departamentul Cultelor şi anumite organe locale de stat refuză neîntemeiat dreptul bisericilor de a-şi achiziŃiona
imobilele de cult necesare. În unele cazuri bisericile întîmpină greutăŃi deosebit de mari în obŃinerea autorizaŃiei de
amenajare, reparare sau extindere a locaşurilor de cult existente.
5.
Aprobările date de către Departamentul Cultelor de a se tipări Biblii şi literatură religioasă necesară
bisericilor şi slujitorilor duhovniceşti ai acestora sînt cu totul nesatisfăcătoare. Bibliile şi cărŃile religioase de
specialitate tipărite în străinătate, considerăm că sînt confiscate fără discernământul necesar. În acest mod un mare
număr de credincioşi sînt frustraŃi de dreptul la informaŃii de specialitate în domeniul religios.
6.
Unii din credincioşii baptişti în unele întreprinderi şi instituŃii sînt şicanaŃi în repetate rînduri, fiind acuzaŃi că
sînt "sectanŃi".
Considerăm că libertatea de conştiinŃă garantată în ConstituŃia Ńării noastre este o componentă majoră a drepturilor
fundamentale ale omului. Noi credem că fiecare om este personal răspunzător înaintea lui Dumnezeu pentru
sufletul şi destinul lui veşnic. Noi susŃinem că omul trebuie să se bucure de libertatea de a avea sau nu o credinŃă
religioasă şi astfel subscriem la prevederea constituŃională din art.30.
Principiile credincioşilor baptişti au fost afirmate încă din anul 1612 de predicatorul baptist Thomas
Helwys, care scria suveranului Angliei următoarele:
"Maiestatea sa este un om muritor şi nu este Dumnezeu şi de aceea nu are
putere peste sufletele nemuritoare ale supuşilor săi. Noi ne rugăm pentru maiestatea sa şi vrem să nu aibă nici o
suspiciune că am fi împotriva sa. Noi vrem să fim cetăŃeni loiali în cele pămînteşti. Religia omului este o problemă
între el şi Dumnezeu. Maiestatea sa nu va răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul nici unui om şi el nu
poate fi judecător în cele spirituale între Dumnezeu şi om.
LăsaŃi-i pe oameni să fie eretici, turci, evrei sau orice altceva căci problema credinŃei nu stă în puterea pămîntească
să fie judecată şi pedepsită." ConsecvenŃi acestor convingeri baptiste, considerăm că orice altă împlinire a nevoilor
umane, oricît ar fi de lăudabilă, nu este suficientă pentru fericirea supremă şi pacea lăuntrică a omului dacă acesta
nu trăieşte potrivit propriilor sale convingeri despre lume şi viaŃă.
Avînd în vedere faptul că statul socialist are la bază şi militează pentru concepŃia ateistă despre lume şi viaŃă.
ConstituŃia a prevăzut o serie de garanŃii pentru cei ce împărtăşesc concepŃii teiste.
În temeiul art.17 din ConstituŃie, care prevede:
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"CetăŃenii Republicii Socialiste România, fără deosebire de naŃionalitate,
rasă, sex sau religie, sînt egali în drepturi în toate domeniile vieŃii economice, politice, juridice, sociale şi culturale.
Statul garantează egalitatea în drepturi a cetăŃenilor. Nici o îngrădire a acestor drepturi şi nici o deosebire în
exercitarea lor pe temeiul naŃionalităŃii, rasei, sexului sau religiei nu sînt îngăduite.
Orice manifestare avînd ca scop stabilirea unor asemenea îngrădiri, propaganda naŃionalist-şovină, aŃîŃarea urii de
rasă sau naŃionale, sînt pedepsite de şi în baza autorităŃii de care vă bucuraŃi în calitate de Preşedinte al Republicii
Socialiste România, vă rugăm să binevoiŃi a da îndrumări tuturor persoanelor din aparatul de stat sau a celor ce
deŃin funcŃii de conducere în întreprinderi şi instituŃii să trateze pe toŃi cetăŃenii Ńării potrivit pregătirii şi competenŃei
lor profesionale, a caracterului lor moral şi a modului în care îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu fără nici o
discriminare pe temeiul apartenenŃei religioase.
7. Referitor la ziua de Duminică, noi credem şi mărturisim că este ziua consacrată închinării faŃă de
Dumnezeu a tuturor creştinilor care cinstesc învierea Domnului Isus Hristos.
Considerăm că nerespectarea zilei de duminică, zi de odihnă, constituie atît o piedică în practicarea învăŃăturii
noastre creştine cît şi o cauză a slăbirii unităŃii în viaŃa de familie.
Practica unor întreprinderi sau instituŃii, combătură în presă chiar de domnia voastră, de a obliga pe angajaŃi sub
diferite motive să lucreze duminica continuă în multe cazuri.
Avînd în vedere moştenirea spirituală creştină a poporului nostru, vă rugăm să binevoiŃi a facilita celor ce doresc să
celebreze marile sărbători creştine "NAŞTEREA MINTUITORULUI" şi "ÎNVIEREA DOMNULUI" acordînduli-se în acest scop cîte două zile libere.
Stimate Domnule Preşedinte,
Ca slujitori spirituali ai bisericilor creştine baptiste ne străduim să ne dăm aportul la promovarea unui climat de
înŃelegere între oameni, la sădirea în conştiinŃa credincioşilor a unor principii înalte de moralitate, la cultivarea
respectului faŃă de Ńară şi autoritate, la întărirea familiei şi formarea unei atitudini sănătoase faŃă de muncă.
Urmăm învăŃătura Bibliei care spune: "DaŃi Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui
Dumnezeu" şi "RugaŃi-vă pentru binele Ńării, căci fericirea voastră atîrnă de fericirea ei."
MenŃionăm că majoritatea acestor probleme au fost discutate în cadrul Congresului Cultului Creştin Baptist din anii
1977, 1984 şi 1988, că au fost prezentate deseori de conducerea cultului la Departamentul Cultelor fără a primi un
răspuns mulŃumitor.
În aşteptarea rezolvării favorabile a doleanŃelor noastre, vă asigurăm de sincera dorinŃă a noastră şi a tuturor
credincioşilor baptişti de a fi buni cetăŃeni şi de a contribui din plin la înflorirea scumpei noastre patrii.
Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze cu prosperitate şi pace întreaga noastră naŃiune.294

O situaŃie statistică, din evidenŃele Departamentului Cultelor, cu privire la cultul baptist
pe anul 1989, era după cum urmează: 78.000 credincioşi (în jur de 11.500 fraŃi maghiari), 951 de
lăcaşe de cult, 170 deservenŃi de cult şi 123 cimitire proprii.295 Din totalul credincioşilor 2.583
erau intelectuali.296 În cadrul cultului funcŃionau 22 de case de rugăciune neautorizate.297 La
această situaŃie se specifică faptul ca numerele sunt aproximative întrucât acestea au fost
furnizate de culte. O sinteză a dinamicii cultului baptist pe o perioadă de 20 de ani, respectiv
1968-1988, relevă o creştere numerică de la 55.310 membri în 1968 la 66.940 membri în 1978 şi
la 86.510 membri în anul 1988.298 Între anii 1981 şi 1987 (8 ani) în Cultul Creştin Baptist s-au
tipărit un număr de 25 cărŃi de cult şi doctrină într-un tiraj total de 46.600 de bucăŃi, o carte de
istorie bisericească într-un tiraj de 2.000 bucăŃi, 3 albume/monografii în tiraj de 6.000 şi un
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manual/curs în tiraj de 9.800 bucăŃi, deci un număr total de 64.400 publicaŃii (inclusiv cărŃi de
cântări – 6000 cărŃi cântări fără note, 1500 Cântările Evangheliei pe note299 şi biblii).300

2.3

Securitatea şi baptiştii

Nu este scopul lucrării acesteia să descrie Securitatea care deservea regimul comunist
ateu criminal. Aparatul SecurităŃii, modul de operare, metodele şi obiectivele ei au fost descrise
în mod competent de mai mulŃi specialişti în domeniu.301 Aici se vor prezenta mai degrabă felul
în care Securitatea acŃiona contra cultului baptist şi răul care s-a răsfrânt asupra celor care i-au
slujit drept instrumente. Un fost lucrător din cadrul SecurităŃii, care a devenit creştin, mărturisea
cu sufletul cuprins de remuşcări şi durere următoarele: “Eram ateu convins.

Credeam că

niciodată nu va cădea comunismul. Eu am luptat împotriva lui Dumnezeu şi atunci m-a prins o
frică şi am spus: Doamne, mai poŃi Tu ierta ceva la mine?... Vedeam acei oameni cum veneau
arzând spre mine şi spuneau «Vreau viaŃa înapoi. Vreau viaŃa înapoi.» Mâini murdare de sânge.
În cadrul bisericilor am pus informatori, am pus oameni care să verifice tot ce se întâmplă în
Adunare. Aceştia erau Iuda Iscarioteanul, oameni plătiŃi din cadrul Ministerului de Interne. Aşa
ştiaŃi dumneavoastră, că sunt fraŃii dumneavoastră, dar departe de a se numi fraŃi, erau Iuda în
Adunare. Şi omul acesta era plătit bine ca să facă lucrarea aceasta. Iar dacă mai sunt, Domnul
să-i binecuvânteze, să se întoarcă la Dumnezeu cât încă mai este vreme. Să nu rămână un
trădător al lui Isus, ci să facă un legământ cu Dumnezeu. Poate şi astăzi urmăream iarăşi creştini,
poate şi astăzi puneam la cale o altă crimă.”302
Cultul Baptist, fiind un cult neoprotestant cu legături doctrinare şi frăŃeşti cu bisericile
baptiste din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Germania şi FranŃa în deosebi, era
suspectat de activităŃi ostile statului, care aveau drept scop subminarea autorităŃii şi regimului
comunist. În virtutea acestei percepŃii s-au luat măsuri ca baptiştii să fie supravegheaŃi vigilent.
Erau supravegheate bisericile, casele de rugăciune şi casele credincioşilor unde aveau loc
întruniri.
299
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operative de ascultare; credincioşii erau supravegheaŃi la locul de muncă, la locul de satisfacere a
serviciului militar, la şcoală. Prioritatea numărul unu era supravegherea contactelor cu cetăŃenii
străini, care erau percepuŃi ca emisari şi spioni ai imperialiştilor. Deşi aceste priorităŃi păreau să
contribuie la siguranŃa statului, totuşi în practică Securitatea era un organism al ideologiei
comuniste care conştient sau inconştient dorea suprimarea cultelor neoprotestante, respectiv şi a
cultului baptist. Pentru a-şi realiza scopurile, Securitatea a urmărit crearea unei gigantice reŃele
informative, infiltrate la toate nivelele cultului baptist, de la membru simplu, membru în comitet,
diacon, păstor, membru în conducerea comunităŃii zonale, până la membrul în conducerea
Seminarului sau a Uniunii Baptiste. Atunci când s-a înŃeles că Biserica nu poate fi distrusă, s-a
hotărât ca aceasta să fie exploatată şi înhămată la planurile şi scopurile regimului ateu comunist.
Securitatea acŃiona atât direct, făŃiş, prin arestări, interogatorii, avertismente, intimidări etc., cât
şi prin Departamentul Cultelor, MiliŃie şi autorităŃile locale (consilii populare, conducerea pe
linie de partid, sindicate). Securitatea atrăgea sau constrângea în colaborare atât persoanele care
erau în pragul de a deveni membri ai cultului, cât şi acele persoane care se bucurau de
popularitate în mijlocul credincioşilor, aveau autoritate şi perspective de afirmare în poziŃiile de
conducere din cult. De asemenea se punea accent pe recrutarea studenŃilor de la Seminarul
Teologic Baptist din Bucureşti care aveau să devină păstori şi mai apoi să fie promovaŃi în poziŃii
de conducere, unde serveau ca „instrumente în politica de influenŃare” a cultului baptist.303 După
încercările de recrutare, majoritar nereuşite, în rândul credincioşilor zeloşi şi dedicaŃi vieŃii
creştine, adeseori folosindu-se o brutalitate excesivă, în perioada incipientă a SecurităŃii
comuniste, aceasta a recurs la recrutarea informatorilor pe fond patriotic sau de compromisuri
dogmatice sau morale în rândurile celor care erau mai puŃin „fanatici” sau „bigoŃi”.

În

prospectarea viitorilor recrutaŃi trebuia „să se evite pe cât posibil elementele fanatice, bigote ori
care deŃin funcŃii de conducere în unele secte ilegale, căci, de regulă, acestea refuză
colaborarea”; organele trebuiau să-şi îndrepte atenŃia spre „persoane care privesc realist situaŃia
cultului sau sectei respective, dovedesc ataşament faŃă de patrie.”304

Unde nu se reuşea

recrutarea se trecea la compromiterea, discreditarea, izolarea sau chiar anihilarea persoanei sau
grupării percepute ca ostilă regimului de democraŃie populară.

De asemenea, Securitatea nu

cruŃa pe nimeni. Chiar şi cei care au fost instrumentele ei de nădejde (surse „verificate”,
„sigure”), atunci când situaŃia cerea, erau discreditaŃi, compromişi, tracasaŃi fără menajamente.
Se poate observa din documentele SecurităŃii cum aceasta strecura zâzanie între informatori şi
lansa zvonuri calomnioase chiar la adresa acestora. Cei care au intrat în dialog cu Securitatea au
fost ca şi Eva în Grădina Edenului, până la urmă au muşcat şi au suportat consecinŃele, căci
303
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promisiunile, angajamentele şi aparenta bunăvoinŃă a SecurităŃii s-au dovedit doar minciună.
Din cercetarea întreprinsă s-a constatat că persoanele care erau informatori aveau şi dosar de
urmărire informativă, iar după ce erau recrutaŃi, exista o perioadă în care li se întocmea un dosar
de verificare.
MiliŃia era de asemenea un organ al SecurităŃii şi în acelaşi timp un paravan pentru
activitatea acesteia. Securitatea trasa sarcini lucrătorilor de miliŃie cum să procedeze în cazul
cultelor neoprotestante. Dintr-un document intitulat „Activitatea desfăşurată de unele elemente
ostile sub acoperirea preocupărilor religioase. Sarcinile lucrătorilor de la posturile de miliŃie
comunale pentru prevenirea şi contracararea acestei activităŃi” se pot desprinde următoarele
aspecte:


Însăşi activitatea normală specifică cultului, viaŃa de credinŃă, legăturile normale
creştineşti, convingerile religioase şi procurarea literaturii de cult erau percepute şi
suspectate ca fiind dăunătoare regimului.
„Totodată trebuie să menŃionăm că, datorită caracterului retrograd, mistic, antiştiinŃific al dogmelor unor
culte şi secte, anumiŃi deservenŃi ai acestora, precum şi unii credincioşi refuză să primească binefacerile
cuceririlor ştiinŃei şi tehnicii contemporane ale noii orînduiri, acceptînd şi însuşindu-şi însă tot sau aproape
tot ce vine din Occident din partea propagandei cercurilor şi organizaŃiilor religioase, reacŃionare,
anticomuniste.
Activitatea mistico-religioasă legală desfăşurată de unele culte şi secte, legăturile secrete care există între
unii dintre conducătorii acestora ori alte elemente fanatice cu organizaŃii religioase, ostile comunismului şi
Ńării noastre din exterior, introducerea, multiplicarea şi difuzarea unor materiale mistice şi ostile în rîndul
credincioşilor, constituie elemente care favorizează apariŃia unor idei şi manifestări duşmănoase sub
acoperirea cultică şi sectantă.”



Lucrătorii de miliŃie aveau sarcina de a supraveghea informativ locurile, mediile şi
categoriile de persoane implicate în activităŃi religioase care se realiza cu ajutorul
„reŃelei informative, prin folosirea judicioasă a celorlalte mijloace şi metode de muncă
specifice organelor de securitate şi miliŃie (verificări, controale, investigaŃii, observare
directă, pînde etc.) şi prin culegerea nemijlocită de informaŃii de către lucrătorii
posturilor de miliŃie comunale.”



Principalele locuri avute în obiectiv erau casele de rugăciuni, locuinŃele sau locurile de
muncă ale credincioşilor activi, pentru a depista adunări clandestine, multiplicarea şi
depozitarea de literatură, aparate sau materiale necesare multiplicării, şi locurile unde îşi
petreceau studenŃii teologi vacanŃele.



Erau Ńinta supravegherii cei care ascultau posturi de radio anticomuniste; cei care aveau
legături cu străinătatea; cei care promovau sau plănuiau emigrarea în străinătate.



Se considerau necesare SecurităŃii informaŃiile cu privire la deplasările şi legăturile
„elementelor cultice suspecte”, starea de spirit din rândul credincioşilor, intenŃiile de
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protest sau plângere, locurile posibile de depozitare a materialelor religioase, vizitatorii,
abaterile de la prevederile legale etc.
Lucrătorii de miliŃie trebuiau să acŃioneze sub directa îndrumare a ofiŃerului de securitate şi să-l
sprijine pe acesta în luarea de măsuri împotriva elementelor percepute duşmănoase.305

2.4

Coloana a V-a baptistă şi relaŃii externe

Pe plan extern, Securitatea avea la dispoziŃie atât DirecŃia I cât şi Serviciul D, şi unităŃile
militare specializate UM 0544/201 şi UM 0544/255 prin care se luau măsuri de infiltrare în
cercurile conducătorilor organizaŃiilor baptiste internaŃionale ca, AlianŃa Mondială Baptistă,
FederaŃia Europeană Baptistă, precum şi AsociaŃia Bisericilor Române Baptiste din Statele Unite
şi Canada. Pe de o parte Securitatea acŃiona pentru a contracara şi combate acŃiunile percepute
ostile statului (de genul celor care demascau lipsa de libertăŃi religioase şi persecuŃiile), pe de altă
parte acŃiona pentru influenŃarea pozitivă (în favoarea regimului comunist românesc), fie că era
vorba de statutul naŃiunii celei mai favorizate, fie că era vorba de promovarea politicii guvernului
român peste hotare. De asemenea, la indicaŃiile conducerii de stat, Securitatea a înregimentat în
serviciile ei un număr semnificativ de oameni din diaspora românească. Ioan Mihai Pacepa, în
cartea sa Orizonturi Roşii, relata următoarele:
„În viziunea lui Ceauşescu, cea de-a cincea coloană a jucat un rol foarte important în portretizarea lui
Hitler în lumea întreagă ca un conducător de excepŃie. Acesta este motivul pentru care Ceauşescu vroia că
aibă propria lui Coloană a cincea, o armată de emigranŃi simpatizanŃi aflaŃi în Ńările din Vest. El îi
consideră pe toŃi emigranŃii români cetăŃeni ce cad sub incidenŃa legilor României, fiind obligaŃi să
promoveze, să apere şi să susŃină politica Bucureştiului, întocmai cum gîndea şi făcea Hitler. În concepŃia
lui Ceauşescu, Biserica Ortodoxă Română trebuia să pătrundă în sufletele şi gîndurile emigranŃilor,
întocmai cum microfoanele, cenzurarea presei şi agenŃii de securitate făceau cu populaŃia din Ńară. De
aceea a ordonat să fie trimişi în străinătate preoŃi, care erau de obicei ofiŃeri DIE sau simpli agenŃi deosebit
de bine acoperiŃi, să aibă grijă de bisericile emigranŃilor şi de congregaŃiile acestora, să-i îndoctrineze şi să
le aducă în mod tacit organizaŃiile sub controlul Bucureştiului. În noua Coloană a cincea românească, ce
urma să fie creată la începutul anilor ’70, nu întrevedea numai un instrument foarte folositor în
comploturile împotriva Vestului, ori răspînditorii unor zvonuri şi dezinformări. Pentru el şi pentru Elena
Ceauşescu, se presupunea că trebuie să fie şi un fel de oglindă vie, care să le prezinte feŃele radioase în
Vest.306

Acest lucru era o realitate şi pentru comunităŃile de baptişti din Statele Unite. În revistele
„Creştinul” şi „Luminătorul” de multe ori, „chipul” lui Ceauşescu şi regimul comunist din
România erau prezentate în mod luminos.307 Câteva din relatările lui Pacepa creează o mică
fereastră prin care se poate vedea modul în care lideri baptişti români din diaspora erau folosiŃi
de către Ceauşescu şi Securitate. Se prezintă câteva paragrafe şi apoi se vor face câteva corelări
cu alte documente.
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„ - Bine, bine. La fel ca şi mine, a replicat Ceauşescu. Acum s-ar putea să mergem din nou la biserică
dacă e nevoie. Nu aici – în America, a rîs Ceauşescu. Am citit dosarul tău despre Carter că e bun prieten
cu predicatorul baptist. Nu-mi pasă cum faci, dar trebuie să găseşti o modalitate de a rezolva problema
asta.
Ceauşescu a subliniat că predicatorul trebuie convins să-i vorbească lui Carter despre România în fiecare
zi – că în România nu sînt bogaŃi şi săraci, nici regi şi cerşetori, ci numai oameni liberi”...308 (Accentuările
aparŃin autorului.)

În subcapitolul DEZINFORMARE „BAPTISTĂ” PENTRU CARTER se spune:
„Baza ne informează că „Arsene”, un vechi şi devotat agent, care este acum un cleric cu rang înalt în
biserica baptistă din Statele Unite, a avut posibilitatea să vorbească cu confesorul lui Carter în diferite
ocazii.309 ...
Baza raportează că, la ultima lor întîlnire, agentul i-a dat confesorului lui Carter o scrisoare de la „un grup
de pastori baptişti”, în care se vorbeşte despre libertatea religioasă şi de cult de care s-au bucurat în
România, în opoziŃie cu situaŃia din toate celelalte Ńări comuniste, accentuînd pe autentica respectare a
drepturilor omului pentru poporul român.
- Asta-i scrisoarea mea.
- Da, tovarăşe. Aceasta este scrisoarea pe care mi-aŃi dictat-o dumneavoastră. Serviciul de dezinformare
doar a pus semnăturile clericilor pe ea.
- Astea-s veşti bune, a exclamat Ceauşescu, uitîndu-se în sfîrşit la mine. Dă-mi telegrama.310
„Ar trebui să cultivăm filiera asta, ca să-i băgăm o dată în cap lui Carter că România este cu tot altfel. Că la
noi comunismul nu este pe stil sovietic ci occidental. Că noi nu negăm valorile Vestului – noi le respectăm.
Dacă vrea el drepturile omului, hai să-i dăm drepturile omului.”311 (Accentuările aparŃin autorului.)

Câteva dintre figurile proeminente baptiste din slujba SecurităŃii pot fi distinse corelând
următoarele documente referitoare la vizita lui Ceauşescu în Statele Unite în anul 1978:
„În seara aceea, mai mult de 200 de emigranŃi români au fost „invitaŃi” să se întîlnească cu Ceauşescu la
Ambasada României. Cu puŃine ore înainte le dădusem celor de la Serviciul Secret al Statelor Unite o listă
cu numele lor. Această listă nu era altceva decît o citare unică a agenŃilor DIE din Statele Unite şi
Canada, puşi la un loc. Printre ei se aflau membri ai unor diferite biserici şi culte, reprezentanŃi ai
unor organizaŃii de emigrare luate sub control de DIE, precum şi preşedintele organizaŃiilor de
emigrare create şi finanŃate de DIE. Doisprezece oameni au luat cuvîntul, lansînd discursuri de
mărire, de ridicare în slavă, iar patru dintre ei erau feŃe bisericeşti. În conformitate cu cele spuse de
Florea, numai unul dintre elogiatori nu era agent DIE.”312 (Accentuările aparŃin autorului.)

Revista „Luminătorul” prezintă şi ea acest eveniment, inclusiv recepŃia de la Ambasada
României.
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Diaspora era şi Ńinta dezinformărilor cu privire la evenimentele din cadrul cultului baptist din
România. Informatorii „MIHU” şi „PROFESORUL” trimit o scrisoare de dezinformare:
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aceasta. O citire atentă a următorului document va revela scopul influenŃării pozitive a unor
personalităŃi baptiste de peste hotare.
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Informatorii SecurităŃii folosiŃi pe plan extern, contribuiau printre altele şi la încunoştiinŃarea
organelor cu privire la activitatea celorlalŃi membri din delegaŃiile care participau la evenimente
religioase internaŃionale. Ei erau instruiŃi să iniŃieze şi să dezvolte legături cât mai numeroase cu
ceilalŃi participanŃi, cu precădere cu cei care proveneau din Ńările capitaliste, să culeagă
informaŃii cu privire la aceştia – activităŃile lor, zona şi capacitatea lor de influenŃă, poziŃiile şi
atitudinile lor cu privire la politica României etc. – şi să informeze ulterior Securitatea. De
asemenea ei erau instruiŃi să contrainformeze/dezinformeze străinătatea cu privire la realităŃile
din Ńara noastră (aceasta pe un fond de patriotism). În felul acesta, cei care culegeau aceste
informaŃii şi propagau „legendele” (contrainformaŃiile) SecurităŃii contribuiau activ la acŃiunile
necurate ale regimului pe plan extern.315

2.5

Informatorul baptist

Pentru perceperea trecutului baptist din perioada comunistă este necesară şi tratarea
subiectului colaborării baptiştilor cu Securitatea. Este dificil pentru cei care au făcut acest pact
cu regimul ateu să realizeze răul care s-a făcut prin ei şi răul care s-a produs în ei. Sentimentul
vinovăŃiei a fost erodat de-a lungul anilor, încât reacŃia celor mai mulŃi este doar de frustrare,
negare, justificare şi amnezie. George Orwell descrie poate cel mai bine schilodirea sufletească
ce a avut loc în cel care a căzut de acord să se pună în slujba SecurităŃii.
„Te vom zdrobi până la punctul când nu mai este întoarcere. łi se vor întâmpla lucruri din care
niciodată nu-Ńi vei mai reveni, chiar dacă ai trăi o mie de ani. Nu vei mai fi niciodată capabil de
simŃămintele omeneşti obişnuite. Totul va fi mort în tine. Nu vei mai fi niciodată capabil de dragoste,
sau de prietenie, sau de bucuria de a trăi, sau de a râde, sau de a fi curios, sau curajos, sau de
integritate. Vei fi găunos. Te vom stoarce până la completă golire şi apoi te vom umple cu noi înşine.”316
(Accentuarea aparŃine autorului.)

Totuşi, chiar şi dintr-o astfel de situaŃie Dumnezeu are putere să răscumpere. „VeniŃi totuşi să ne
judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de
vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” (Isaia 1:18)
Există o mare anomalie în societatea românească şi anume că Biserica se ridică împotriva
deconspirării. Ea, care ar trebui să fie prima pentru aducerea lucrurilor la lumină, pentru arătarea
adevărului. Conducerea Uniunii Baptiste, aleasă la Congresul din mai 2007, a depus o plângere
la CNSAS (Consiliul NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii) prin care solicită revocarea
acreditării autorului în calitate de cercetător la CNSAS. Biserica Ortodoxă la rândul ei încearcă
să discrediteze încercarea de deconspirare a ierarhilor. Într-un articol din publicaŃia CredinŃa
Străbună se afirma că „CNSAS nu poate să evalueze în mod nepărtinitor şi nepartinic activitatea
315
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clericilor ortodocşi din timpul dictaturii comuniste”.317 Acest lucru este adevărat, dar în ce sens.
CNSAS, neavând drept etalon învăŃătura Scripturii, întotdeauna în verdictele sale va fi mai
îngăduitor decât Scriptura, va da circumstanŃe atenuante. Cuvântul lui Dumnezeu îi judecă mai
aspru pe cei care au vândut pe fraŃi. Cine a făcut aceasta unuia dintre neînsemnaŃii credincioşi,
l-a vândut pe însuşi Christos. CNSAS putea da un verdict uşor: a făcut sau nu a făcut poliŃie
politică. Biblia dă un verdict mai greu. „Negreşit, Fiul omului Se duce, după cum este rânduit.
Dar vai de omul acela prin care este vândut El.” (Luca 22:22) „Cine nu-şi ia crucea lui şi nu
vine după Mine, nu este vrednic de Mine. Cine îşi va păstra viaŃa, o va pierde şi cine îşi va
pierde viaŃa pentru Mine, o va câştiga.” (Matei 10: 38-39) (Accentuările aparŃin autorului.)
Oamenii judecă în raport cu legile, Dumnezeu judecă în raport cu gândurile şi străfundurile
inimii.
Dacă în viaŃa cotidiană, în domeniul laic, lumea doreşte mult să afle adevărul şi să fie
expusă public minciuna politică, să fie demascaŃi hoŃii şi tâlharii, numele criminalilor se află pe
primele pagini ale ziarelor, corupŃii sunt înfieraŃi, delapidările, înşelăciunile şi escrocheriile sunt
dezvăluite, oamenii sunt demascaŃi în viciile şi aventurile lor imorale etc. – gem zilnic ziarele de
povara acestor lucruri – şi nimeni nu protestează, atunci cum se face că în domeniul deschiderii
dosarelor celor care au colaborat cu Securitatea, ANSPDCP (Autoritatea NaŃională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) şi Avocatul Poporului face
recomandarea CNSAS-ului ca pentru verificarea dosarelor personale ale celor care au colaborat
cu Securitatea să se ceară acordul persoanei vizate? Aşa cum afirma Stejărel Olaru, Directorul
general al IICCR (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România) încă din anul
2006, legea CNSAS-ului a fost schilodită de-a lungul anilor aşa încât cu greu se mai poate
ajunge la adevăr.318 Când se va face lumină în acest fel? Oare în domeniul, în modul acesta, s-ar
ajunge vreodată la condamnarea vreunei infracŃiuni? Fosta Germanie de Est, acum reunită cu
jumătatea de vest, a făcut publice toate dosarele, iar acum lucrează la recuperarea documentelor
care au fost rupte în bucăŃele, pentru a le putea pune la dispoziŃia publicului şi pe acestea! Dacă
este un rău şi un bine, atunci trebuie să condamnăm răul şi să slăvim binele. Dacă colaborarea cu
Securitatea şi trădarea semenilor au fost lucruri bune, să le slăvim, iar dacă au fost rele, să le
condamnăm. A fost colaborarea păstorilor baptişti cu Securitatea şi organele de stat reprimatoare
un lucru bun? Nu se poate băga capul în nisip şi să ne facem că nu ştim şi să aşteptăm timpul şi
uitarea să rezolve lucrurile. Acestea nu sunt soluŃii lucide sau responsabile. Însuşi Nikita
Hruşciov, un mare ateist şi cap al PCUS, la gândul responsabilităŃii în faŃa celor care au suferit
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pe nedrept sub regimul lui Stalin, spune: „Iată de ce suntem obligaŃi să mărturisim totul
delegaŃilor despre felul cum a fost condus partidul în acei ani […] Cum să pretindem că n-am
ştiut ce s-a întâmplat? Noi ştim că în Partid domnea represiunea şi arbitrarul, şi trebuie să
spunem la Congres ceea ce ştim. […] În viaŃa celui care a comis o crimă vine o vreme în care
mărturisirea îi asigură indulgenŃa, dacă nu iertarea.”319 (Accentuările aparŃin autorului.)
Vladimir Tismăneanu spunea în raportul său,
„Câteva cuvinte despre responsabilitate şi vinovăŃie pentru tot ce s-a petrecut în cei 45 de ani de comunism
în România. Ele sunt, în primul rând, ale sistemului comunist care a însângerat şi oprimat multe milioane
de oameni, peste tot în lume unde a avut puterea. Dar ele mai sunt şi individuale, ale căpeteniilor
comunisto-securiste care au elaborat şi pus în practică ordinele oprimatoare. Toate acestea trebuie
cunoscute, asumate şi condamnate. Pentru Istorie, pentru un prezent şi un viitor mai curat. Aşa cum
bolnavii trebuie să-şi cunoască boala şi să şi-o trateze.
320
Eventual, chirurgical.”
Pentru o viaŃă spirituală normală a bisericii baptiste este nevoie de rezolvarea trecutului.
Acest lucru este necesar şi în societate. Este nevoie imperativă de transparenŃă, de a spune
lucrurilor pe nume. Numai aşa cei care vor veni vor şti binele şi răul şi vor învăŃa că ideile şi
faptele fiecăruia au consecinŃe. Deci pentru a putea rezolva trecutul este nevoie să discernem ce
a fost bine şi ce a fost rău. Pentru a facilita într-o oarecare măsură înŃelegerea răului care s-a
făcut, se va aborda în continuare subiectul informatorului.
Mihai Albu, în cartea sa intitulată Informatorul, arată desluşit că Securitatea fără ajutorul
colaboratorilor „nu ar fi avut un impact atât de mare şi un control atât de strict asupra
românilor”.321 Se pare că omul laic, în ziua de azi, are mai mult discernământ în privinŃa
colaborării cu Securitatea decât feŃele bisericeşti, mai ales în ce priveşte dimensiunea spirituală a
acestei legături tenebroase. «Considerăm că o mare parte din tragedia poporului român sub
comunişti (şi Securitate) a fost provocată de colaborarea celor mulŃi şi neştiuŃi cu organele de
represiune, indiferent care a fost motivaŃia ce a stat la baza acestui „pact cu diavolul”.»322
(Accentuările aparŃin autorului.) Mihai Albu descrie în detaliu modul de recrutare, criteriile de
selecŃie, aportul şi impactul informatorului. Ceea ce interesează lucrarea de faŃă este vinovăŃia,
răul care s-a produs. Se doreşte o clarificare a lucrurilor, întrucât nimeni până acum, din
rândurile credincioşilor baptişti, nu a recunoscut vinovăŃia, ci doar atunci când au fost expuşi
s-au dezvinovăŃit, şi-au justificat faptele şi au afirmat că nu au făcut vreun rău cuiva. „Nu este
exclusă posibilitatea ca persoana să refuze recrutarea, dar să accepte aceste «contacte» periodice
sau ocazionale cu ofiŃerul, în scopul oferirii unor informaŃii verbale.”323 Chiar şi cei care au
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refuzat să semneze un angajament, dar care au acceptat să se întâlnească cu organele SecurităŃii
şi să ofere informaŃii, sunt la fel de vinovaŃi ca şi cei care au semnat angajamentul. Pentru
ilustrarea acestui lucru este necesară citarea în extenso a lui Albu.
„Faptul că nu se semna nimic şi nu consemna personal aceste informaŃii contribuia la crearea unei aparenŃe
de «nevinovăŃie», persoana care dădea informaŃiile simŃindu-se cu o conştiinŃă mai puŃin încărcată. Nu
rareori se ajungea la stabilirea unor relaŃii amicale cu ofiŃerul de legătură. Totuşi, aceste informaŃii erau
sintetizate de ofiŃer, ulterior întâlnirii, sau erau transcrise de pe benzile de interceptare a convorbirilor
telefonice, în cazul în care contactarea era telefonică.
Această metodă a SecurităŃii, mult mai insinuantă şi, uneori, mai eficientă decât o recrutare sau o urmărire,
îşi relevă abia acum importanŃa. Rolul pe care l-a jucat în munca de culegere de informaŃii este unul major,
deoarece, pe parcursul acestor contactări, se obŃineau adesea informaŃii importante prin care se puteau
schimba destinele unor oameni sau, în cele mai fericite cazuri, persoana contactată, conştientă de poziŃia
sa, încerca să ajute alŃi oameni folosindu-se de aceste discuŃii. Unele persoane aflate în contact şi care
aveau un anumit statut social erau folosite de către Securitate pentru a exercita o influenŃare pozitivă asupra
altor persoane urmărite de Securitate.
Ceea ce trebuie să reŃinem din această expunere este faptul că, indiferent dacă informaŃiile au fost date
în scris sau verbal, în cadrul unei colaborări oficiale sau nu, acestea au avut o mare importanŃă în
munca SecurităŃii. Poate tocmai din acest motiv contactarea reprezintă o situaŃie aparte. Uneori, dacă
persoana contactată dovedea «receptivitate» la întrebările şi sugestiile ofiŃerului, i se putea propune să
colaboreze mai organizat şi secret cu Securitatea.”324 (Accentuările aparŃin autorului.)

Trebuie să fie clar, odată pentru totdeauna, că furnizarea de informaŃii SecurităŃii, chiar dacă
acestea erau oferite fără patimă, sintetic, realistic, fără rea intenŃie, contribuia ca şi rotiŃă în
angrenajul diabolic al SecurităŃii. Carmen Chivu-DuŃă, specialist în aceste probleme, afirmă fără
echivoc acest lucru. „Notele informative nu rămâneau fără consecinŃe. De cele mai multe ori,
persoana la care se făcea referire în notă era luată în urmărire într-o formă sau alta, chiar şi
numai pentru a se verifica informaŃia respectivă. De aceea, este absurd ceea ce afirmă astăzi
foştii colaboratori, susŃinând că au făcut numai bine. Simpla menŃionare a unui nume era
de ajuns pentru a provoca un adevărat calvar persoanei în cauză.” 325 (Accentuările aparŃin
autorului.) Şi fratele Wurmbrand accentuează acelaşi lucru când relatează despre dorinŃa sa de a
se apropia de cei care au colaborat cu Securitatea, cu siguranŃă cu scopul de a-i ajuta să se pună
în rânduială cu Dumnezeu şi cu fraŃii. „Am reuşit să mă apropii de foştii colaboratori care
produseseră atâtea dureri, atât fraŃilor cât şi bisericilor. Ei consideraseră că era normal să
informeze autorităŃile de tot ce se petrecuse în biserică: fiecare cuvânt spus, fiecare decizie luată.
Nu s-au gândit la consecinŃele care-i aşteptau pe cei pârâŃi de ei.” „Unii erau trădători declaraŃi,
care vindeau vieŃile oamenilor nevinovaŃi pentru bani, deşi ei nu câştigau decât o sumă minimă,
precum Iuda cei treizeci de arginŃi.” „Marea tragedie consta însă, în faptul că unii dintre
trădători erau recrutaŃi nu numai dintre cei mai răi creştini, ci uneori dintre cei mai buni, chiar
dintre aceia care fuseseră eroi ai credinŃei, care suferiseră tortura şi închisoare timp de ani de zile.
Există un dicton latin: De hic historia silet – cu privire la acest lucru pastrează tacere. Nu se
poate spune chiar totul. Unele lucruri sunt prea triste.” „Nici unul din principalii colaboratori ai
comuniştilor şi nici unul dintre trădători nu şi-a mărturisit acest păcat deosebit de grav. Am
întâlnit oameni, care şi-au denunŃat fraŃii de credinŃă autorităŃilor, ştiind cât de mult vor suferi
datorită acestui lucru. Când am fost arestat, ofiŃerul de miliŃie, care mă interoga a scăpat numele
celui care mă denunŃase. Cu altă ocazie, mi-a fost dat să citesc însăşi denunŃarea. Acele
persoane vinovate de o atât de gravă apostazie nu şi-au mărturisit niciodată răul atât de mare pe
care-l făcuseră. Vorbeau de păcate mici, dar regretul lor disproporŃionat arăta ca ei purtau o
povară mult mai grea, deşi nu voiau s-o recunoască… Când conştiinŃa reproşează cuiva un păcat
foarte grav, memoria îi spune: N-ai facut niciodată aşa ceva. Şi de obicei memoria reuşeşte să
învingă conştiinŃa.” „Totuşi, fraŃii care au păcătuit cel mai grav în perioada comunismului nu şi324
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au recunoscut păcatele, deşi, poate că unii dintre ei, s-au hotărât în inima lor să-şi schimbe viaŃa.
Vă veŃi mira să aflaŃi cine s-a spovedit cu lacrimi, tocmai cei mai buni şi eroici. S-au simŃit
vinovaŃi pentru că au supravieŃuit.”326
Dacă societatea civilă nu se sfieşte să îşi prezinte lustrabilii pe nume,327 de ce tocmai
Cultul Creştin Baptist, care ştie ce este bine şi ce este rău, să nu o facă şi el? Este Biserica mai
scutită de judecată, de către Dumnezeu, decât lumea?

Nu se spune că judecata casei lui

Dumnezeu este iminentă? „Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui
Dumnezeu. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui
Dumnezeu? Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cu cel nelegiuit şi cel păcătos?”
(1 Petru 4: 17-18)328
Întrucât frăŃietatea baptistă încă nu e conştientă pe deplin de natura acestui rău, se va
prezenta în cele ce urmează un eşantion din numărul enorm de pastori care au colaborat cu
Securitatea, dând exemplu câteva note informative, documente, ale acestora şi numele lor real şi
conspirativ. Poate în felul acesta, citind aceste lucruri, frăŃietatea baptistă va realiza răul care s-a
făcut în cadrul cultului nostru, neconcordanŃa statutului de păstor descris în Scriptură cu faptele
arătate, şi va avea puterea şi curajul să trateze acest aspect al trecutului conform Scripturilor şi
învăŃăturii Mântuitorului şi Domnului Isus Christos. Trebuie Ńinut cont numaidecât că aceşti
oameni au făcut şi multe lucruri bune. Poate au fost părinŃi, soŃi, păstori foarte buni, poate au
fost atenŃi cu nevoile materiale ale celor în necaz, poate au fost sensibili la suferinŃele altora şi au
vizitat pe cei bolnavi, poate au fost predicatori foarte buni şi lumea asculta cu plăcere predicile
lor. Este cunoscut autorului cazul unui frate informator care, atunci când un tânăr dintr-o familie
săracă a plecat de acasă la studii, acesta i-a făcut o vizită, l-a îndemnat şi i-a făcut cadou un ceas
de mână (pe vremea aceea nu toată lumea îşi putea permite aşa ceva). Unii fraŃi care au
colaborat erau foarte buni sfătuitori, şi mulŃi sunt cei care au fost întăriŃi în credinŃa lor prin
aceştia şi mulŃi şi-au găsit mântuirea prin ei. Exemplele date în cartea aceasta sunt pentru a
ilustra şi dovedi dimensiunea acestei plăgi. O estimare conservatoare a autorului este că cel
puŃin 70% dintre păstorii ordinaŃi înainte de decembrie 1989 au colaborat cu Securitatea! Deci
există o problemă în Cultul Baptist! Erau aceştia fericiŃi în postura aceasta? Pentru majoritatea a
fost un calvar şi o schilodire sufletească. Fratele Bunaciu Ioan, într-un interviu acordat autorului,
povestea despre clipele când a fost racolat de Securitate, că atunci când a fost chemat la acel
birou, securistul a scos două dosare şi pistolul şi l-au ameninŃat şi intimidat de la ora 14 până s-a
înserat. „Mă face că am fost legionar; eu am fost comunist, eram în UTC.” Îl acuzau că a spus
326

Richard Wurmbrand, De la suferinŃă la biruinŃă, Bucureşti: Stephanus, 2001, p. 39, 46, 47, 117,118.
Minai Burcea, Mihail Bumbeş, „Lustrabilii”, De ce trebuie condamnat comunismul, vol. I, Iaşi: Polirom, 2006,
pp. 255-296. Autorii prezintă o listă cu 115 lustrabili, majoritatea cu fotografia şi CV-ul lor.
328
Toate citatele biblice din Biblia sau Sfânta Scriptură, traducerea Dumitru Cornilescu, ediŃia de studiu, Oradea:
Editura UniversităŃii Emanuel, 2002.
327

171
diferite lucruri – „astea nu le-am spus”. OfiŃerul îi spunea: „noi nu te putem crede pe dumneata,
avem oamenii noştri. Dumneata ai 18 ani închisoare. Dar eşti tânăr, nu vrem să te distrugem, îŃi
dăm o şansă să te schimbi, să nu mai zici lucrurile astea, să ai o atitudine sănătoasă faŃă de statul
nostru, că vei colabora cu noi.” Fratele Bunaciu spunea mai departe: „În învălmăşeala aia sigur
că am semnat. Când am ieşit de acolo plouase şi mi-am dat seama ce am făcut şi mă gândeam:
Doamne, trăsneşte-mă acuma, căci mi-am dat seama că n-am făcut bine! Au zis să vin peste o
săptămână. Când am ieşit afară mi-am dat seama ce am făcut şi conştiinŃa mea..., mi-am zis, eu
nu pot face aşa ceva.”329 Fratele łon oferă o altă faŃetă a aceluiaşi eveniment.
„Ioan Bunaciu a venit pastor la Biserica baptistă din Cluj Mănăştur în 1951, exact când am mers şi eu acolo
ca student la filologie. Noi ne-am constituit într-un grup de studenŃi care am decis să ne adunăm în fiecare
sâmbătă seara. Locul de întâlnire nu putea fi decât la Biserică. Cel care a fost cu noi la prima întâlnire a fost
Ioan Dan şi el ne-a încurajat să mergem înainte. Adunarea a avut loc în biroul pastoral al Bisericii. Pentru
întâlnirile următoare, Bunaciu a decis că ne dă cheia de la birou, mai exact, o lăsa sub preşul de la uşă şi noi
ne adunam «fără ştirea lui».
Atunci se făceau arestări în masă şi se trimiteau oamenii la Canal. Bunaciu era terorizat că va fi ridicat şi
trimis la Canal. Avea o valiză cu schimburi calde pe care o Ńinea sub pat, gata să o apuce când va fi ridicat.
Vreo doi an a stat sub presiunea securităŃii să devină informator. Primea tot felul de ameninŃări...
Într-o duminica, la Cina Domnului, a luat pâinea şi când a zis "În noaptea în care a fost vândut..." au
început să-i tremure buzele, a început să plângă, a pus pâinea pe masa şi a fugit afară. A fost dus la
psihiatrie şi am înŃeles ca era într-o stare atât de agitată încât l-au pus în cămaşa de forŃă.
DeducŃia noastră a fost ca el s-a frânt, a acceptat să fie informator şi de aici criza de la Cina Domnului.
La scurtă vreme a venit înapoi şi şi-a reluat slujba de pastor. Dar era un om schimbat.330

Majoritatea au fost constrânşi în colaborare şi de aceea este necesar ca acei care îi cunosc să
încerce să îi ridice din locul unde au căzut. Cei care au colaborat trebuie să se pocăiască de
lucrul acesta pentru ca să se dezrobească şi să poată trăi o viaŃă liberă şi plină de binecuvântarea
Domnului. Se redă mai jos tragedia unui frate, dar şi momentul său de trezire la realitate.
Un frate de frunte în Biserica PătrăuŃi, membru în comitet, avea serviciu ca şi factor în cartierul IŃcani,
oraşul Suceava. Cei din Securitate căutau o persoană potrivită, care să le poată da informaŃii despre tot ce
se petrece în biserică. El având rude printre cei ce erau membri de partid, l-au fixat, au stat de vorbă cu el,
au insistat, vrând nevrând, i-au promis multe, l-au avansat în serviciu, şi asigurându-l că nu vor face nimic
rău, şi că el nu va avea nici o neplăcere, deoarece totul se va face în secret, fără a şti nimeni. La stăruinŃa
acestora s-a lăsat înduplecat, convenind a da anumite informaŃii ce credeau ei că sunt necesare, dar acestea
să nu fie ştiute de nimeni, nici chiar de familie; şi ei vor avea grijă şi de copiii lui, pe care i-a dat
Dumnezeu, să aibă un viitor bun.
Astfel prins în această capcană, trebuia să ia aminte la tot ce se vorbea în comunitate, în biserică, precum şi
să noteze toŃi musafirii care veneau şi predicau în adunare; numele, adresa lor, data venirii, data plecării,
unde au fost găzduiŃi, precum şi tot ce au vorbit.
Potrivit planului impus, uneori era chemat la partid în timpul de lucru de la servici, după servici, sau seara
la ore nepotrivite. SoŃia care cunoştea programul de la serviciul lui, plecarea şi venirea cu autobuzul,
văzând că întârzie uneori, se interesa, de la alŃii care lucrau cu el, dacă a plecat de la întreprindere. După
câtva timp, a observat că ceva nu e în regulă, căci nu vine la timp acasă. Uneori, seara îşi făcea drum în
oraş pe anumite motive nu prea întemeiate sau strict necesare. Lucrurile repetându-se, ea a început să
suspecteze relaŃii de infidelitate familială şi un cui de gelozie s-a înfipt în inima ei. Având aceste
convingeri, când mai voia să plece de acasă îl oprea, cerându-i socoteală unde merge, la cine se duce, de ce
azi la această oră, să amâne pe altă dată etc. Dar cu toate insistenŃele ei, cu toate lămuririle lui, acceptate
sau nu, el trebuia să mintă şi să invoce situaŃii fără temei.
Calvarul a început să se dezlănŃuie în toată furia lui. Ea nu-l mai slăbea din curvar, stricat, pramatie: “Dute de te culcă la curvele tale, să-Ńi dea de mâncare amantele tale, să te spele târfele” etc. Iar dimineaŃa, când
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pleca la servici, era petrecut cu ocară şi batjocură, fără a i se mai da supliment [pachet cu mâncare, n.a.],
îndrumându-l: “să te îngrijească destrăbălatele care Ńi-au cucerit inima“ etc., “să-Ńi pună în geantă mâncare“
etc. Aşa la plecare şi la venire era întâmpinat cu duşmănie, ocară şi respingere, iar noaptea nu mai aveau
somn nici unul, nici altul. Zi şi noapte amândoi fierbeau ca într-un cazan în clocot. Masa nu mai era masă
şi somnul nu mai avea odihnă. Dar nu numai atât, ea îl descria în cuvintele cele mai urâte fraŃilor din
biserică, rudelor şi vecinilor. Lupta şi duelul nu înceta nici ziua, nici noaptea, erau puşi pe jar şi orice
bunăvoinŃă şi serviciu familial au încetat. Au ajuns ca într-un chin de iad, de nesuportat. Până la urmă,
starea aceasta a dus la îmbolnăvirea de nervi a soŃiei, cu ieşiri necontrolate, încât a trebuit să fie internată în
spital la Suceava, apoi dusă la Iaşi şi la diferiŃi medici specialişti, dar totul era în zadar. Când revenea în
familie, focul din nou începea să ardă cu şi mai mari vâlvătăi, încât, la fiecare îi venea să-şi ia lumea în cap
şi să plece. Starea devenise de nesuportat, căci mâna lui Dumnezeu apăsa asupra lor. Fratele, fiind
conştient de tot ce se întâmplă, căci nuiaua lui Dumnezeu este asupra lor, şi-a luat inima în dinŃi şi, în
disperarea lui, s-a dus la cei de la securitate şi le-a spus că el nu mai poate să facă acest serviciu, deoarece
i-a distrus familia şi nu mai are linişte în familie nici ziua, nici noaptea. Le-a povestit tot necazul lui şi apoi
a încheiat hotărât: “FaceŃi-mi ce ştiŃi, băgaŃi-mă la puşcărie, omorâŃi-mă, dar eu nu mai pot să vă fac acest
serviciu care a adus pe soŃia mea la nebunie.”…
Aceşti oameni şi-au dat seama că i-au distrus familia, că au ajuns la disperare şi că focul geloziei îi macină,
au discutat şi apoi au hotărât să-l dezlege de această obligaŃie, urmând să caute pe un altul în această slujbă
demonică.
Muşcat de şarpe, într-un chin groaznic, gustând din cupa amară a iadului, fratele s-a căit, a strigat după
îndurarea lui Dumnezeu şi El, în mila Lui, l-a scos din acest teren periculos al morŃii. Totuşi pacea în
familie şi sănătatea soŃiei cu greu au revenit. Acest păcat care a zdruncinat pe părinŃi n-a rămas fără urmări.
Băiatul lor cel mai mare, văzând cele întâmplate între părinŃi, ca şi creştini, a înclinat spre duhul de
necredinŃă care aplana asupra societăŃii, a luat calea lumii şi nu s-a mai pocăit nici astăzi. Dând mâna cu
vrăjmaşul, această familie a plătit un preŃ foarte scump, pierderea fiului lor drag, zdruncinarea sufletului şi
trupului lor iar, ca familie, au fost salvaŃi ca prin foc, cum este scris: “Dumnezeul nostru este un foc
mistuitor“ (Evrei 12:29), “Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu“ (Evrei 10:31),
“Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare“
(Prov. 28:13)
Din întâmplarea aceasta, ne rămâne ca învăŃătură avertizarea Cuvântului lui Dumnezeu: „CutremuraŃi-vă şi
nu păcătuiŃi.” (Ps. 4:4)331

Citirea exemplelor date trebuie să nu fie decât un moment de adevăr istoric şi de atenŃionare,
nicidecum nu trebuie să fie un motiv de dispreŃ sau bârfire. (Vezi ANEXA Informatori şi note,
p. 575). AtenŃie! Întrucât cercetarea autorului a fost limitată, există o posibilitate de eroare,
lucru pentru care, în caz de confirmare, autorul îşi cere scuze. Totuşi cele scrise au fost puse pe
hârtie numai după îndelungi verificări, căutând eliminarea oricărei posibilităŃi de eroare. Trebuie
ca baptiştii să îşi recupereze discernământul cu privire la ce e rău şi ce e bine în biserică. Înainte
de anii 1944, baptiştii, atât prin viaŃa lor cât şi prin vorbele lor bazate pe Scripturi, criticau lumea
cu păcatele ei. Astfel lumea se putea vedea într-o oglindă şi alegea ori să le fie duşmani ori să
caute şi ei sfinŃirea şi viaŃa de pocăinŃă. „Ne-am pierdut abilitatea de a judeca lumea, pentru că
ne-am pierdut abilitatea de a ne judeca pe noi înşine.”332

Adevărul îmbucurător este că nu toŃi au cedat în faŃa presiunilor SecurităŃii. Au fost
oameni din lume care nu au cedat. Pe un perete din incinta CNSAS-ului era un citat dintr-un
dosar al unei astfel de persoane.
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„Subsemnatul [xxx], refuz să dau organelor de Securitate, întrucât nu-mi stă în caracter.”333 Au
fost păstori care au refuzat categoric, fiind dispuşi a plăti orice preŃ. Au fost de asemenea o
mulŃime de oameni simpli, credincioşii din rândurile bisericii, care şi-au văzut de credinŃa lor
indiferent de consecinŃele pe care le-au suferit, atât în familie cât şi în societate. Mare este
răsplata acestora, care lasă în urma lor un minunat parfum de veşnicie. Este nevoie ca exemplele
acestora să fie culese şi păstrate ca un tezaur al Bisericii baptiste. Se redă în continuare unul
dintre aceste cazuri, exemplul fratelui Ilcu Ioan din BisericuŃa din localitatea Mihail
Kogălniceanu, jud. Botoşani.
Un exemplu rămas consemnat este cel din cadrul grupului de credincioşi care avea să se constituie în
Biserica Creştină Baptistă din Mihail Kogălniceanu.
„Sub acest impuls dat de DUHUL SFÂNT, atât ele cât şi soŃii, au rugat pe fraŃii şi surorile din biserică
[B.C.B. Negreni] să-i viziteze în familie, pentru a-i ajuta pe calea cea bună. Aceştia, cu mare bucurie au
primit invitaŃia şi, uneori păstorul, alte ori cu grupuri de tineri, au mers la ei şi i-au vizitat. La întrunirile
lor, Dumnezeu crea momente de înălŃare sufletească, îmbrăcate într-o atmosferă de bucurie şi dragoste, pe
care numai prezenŃa Domnului Isus le putea face. Se cântau cântări pline de însufleŃire, se spuneau poezii
de chemare şi îndemn, iar Cuvântul se predica prin Duhul Sfânt, cu putere de viaŃă. Petreceau momente
scumpe în discuŃii, în rugăciune şi în destăinuiri, care toate, prin Puterea Sfântă, lucrau la inimile celor
prezenŃi. Dintre aceste vizite putem enumera pe cele din 30 martie, 13 mai, 8 iulie şi altele din anul 1979,
care au întărit bazele Bisericii din această localitate. Dumnezeu a binecuvântat aceste legături frăŃeşti şi
prin lucrarea Duhului Sfânt s-au legat inimile acestor două familii de Domnul Isus, încât la data de 19
august 1979, Onu Ilie cu soŃia sa, Maria, şi Onu Radu cu soŃia sa, Victoria, mărturisesc pe Domnul Isus ca
Mântuitor în apa botezului. Bucuria a fost mare pentru Cer, pentru cei care au luat botezul, pentru cei din
Negreni, dar mai cu seamă pentru mica familie de credincioşi din Mihail Kogălniceanu. Aşa că, legăturile
între aceste două localităŃi erau tot mai strânse şi vizitele erau tot mai dese, la care participau şi alte rude
sau vecini.
Dar, toate aceste sărbători n-au rămas neîncondeiate de agenŃii securităŃii, care stăteau camuflaŃi în
diferite persoane, ce nu le puteai identifica pentru a te feri de ele. Aceştia adunând mereu informaŃii, cu
date precise, la timpul potrivit au raportat organelor de partid din Botoşani, toate mişcările fraŃilor. Aceştia
analizându-le, le-au categorisit ca propagandă religioasă, prozelitism şi întruniri subversive, periculoase, în
fruntea cărora era Ilcu Ioan. Şi nu numai atât, Ilcu Ioan mai avea şi alte „abateri” la activul său. Pe lângă
Biblia de temut, în propaganda sa, mai folosea şi un radio, la care asculta, împreună cu alŃii, emisiunile
religioase transmise prin Monte Carlo, sub denumirea de „Glasul Îndrumătorului Creştin”. Ba mai mult ca
atât, înregistra pe casete, unele emisiuni mai importante şi le folosea apoi pentru a fi auzite şi de alŃii.
Pe atunci avusese loc şi moartea misterioasă a pastorului baptist
Cruceru Radu din Iaşi şi se comenta la postul de radio „Europa Liberă”
despre teroarea şi persecuŃiile SecurităŃii asupra unor vestitori ai Evangheliei.
Fratele Ilcu, în curiozitatea lui, a ascultat aceste veşti şi chiar a înregistrat pe
casetă cazul istorisit cu moartea fratelui Cruceru Radu. Împărtăşind cu alŃii
aceste programe religioase, ne dându-şi seama, undeva, a audiat şi această
casetă, ce a fost ascultată de cel care-l spiona din umbră. Acesta, acum parcă
având materialul complet, s-a dus şi a prezentat totul activistului de partid,
care l-a dus „unde trebuia”. Totul a fost încadrat ca şi subminare a Statului,
activitate anticomunistă şi încălcare a legilor de emisiune. Dar ei n-au înŃeles,
sau n-au vrut să înŃeleagă, cum că fratele, în râvna lui pentru Domnul, a făcut
lucrul acesta ca prietenii să audă Evanghelia şi de la alŃi oameni mai pregătiŃi ca el, mai cuminŃi, nu de la un
„Ńăran necioplit”. El le dorea mântuirea sufletului şi a folosit acest mijloc de propovăduire, ca ei să audă de
Domnul Isus, să se pocăiască de păcate, şi nicidecum să ponegrească Statul, sau să răzvrătească pe cineva
împotriva regimului.
Cei informaŃi, care aveau în mână puterea şi puteau decide totul ce le era îngăduit de Sus, au
căutat să-i facă după măsura răutăŃii lor; în fond fiind o răzbunare a marelui vrăjmaş Diavolul. Aşa că în
ianuarie 1980, doi ofiŃeri de la Securitatea Botoşani, însoŃiŃi de comandantul local de MiliŃie, au venit şi
i-au făcut percheziŃie la domiciliu. I-au confiscat toate cărŃile, revistele, broşurile, scrisorile şi opt casete
înregistrate. După aceea, într-o zi, a fost chemat la Postul de MiliŃie din comuna CoŃuşca, unde timp de
două zile a fost anchetat de maiorul Seniuc şi de lt. col. Iftimie, şeful SecurităŃii judeŃului Botoşani. L-au
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întrebat şi descusut asupra multor lucruri privitoare la pocăinŃă, asupra vizitelor sale la Negreni, despre
păstor, despre musafirii ce l-au vizitat, despre străinii din afara graniŃelor care au venit la biserică; şi mai
amănunŃit asupra emisiunilor ascultate, înregistrări, activitatea sa religioasă printre oameni etc.
În urma acestor informaŃii, în scurt timp, a fost anunŃat să se prezinte în data de ..., ora 8, camera 7
a Biroului de Securitate Botoşani. În ziua anunŃată, deşi avea anumite presimŃiri rele şi o oarecare
îngrijorare, totuşi a căutat să se ducă la această adresă, conform înştiinŃării, deoarece altfel o păŃea mai rău.
Ajuns aici, s-a prezentat cine este şi imediat a apărut în birou o persoană care prin cuvinte tăioase a căutat
să-l intimideze. Apoi a apărut alta mai încruntată şi prin ameninŃări şi gesturi fioroase a căutat să-l
înspăimânte. Astfel s-au rânduit mai mulŃi, şi care mai de care mai iscusit, prin diferite metode diabolice,
căutau să-l deruteze şi să stoarcă cât mai multe informaŃii bănuite, ştiute şi neştiute. Cu ameninŃări, cu
înjurături, cu răcnete, se năpusteau asupra lui, îl loveau cu palmele, cu pumnii, cu picioarele, iar altul l-a
trimis cu spatele şi capul de pereŃi.
După un aşa tratament, venea altul cu vorbă bună, cu prietenie şi bunăvoinŃă, ca şi cum nu s-ar fi
întâmplat nimic, ca un părinte cu sfaturi înŃelepte, care prin vorbe bune caută să-şi salveze copilul dintr-o
astfel de încurcătură.
– Tovarăşul Ilcu, văd că ai ajuns aici unde nu trebuia; dar omul mai întâmpină în viaŃă şi zile de năpastă.
Dacă vrei, eu caut să te ajut să ieşi din această greutate cu bine. Iată ce trebuie să faci: pentru folosul
patriei şi poporului şi pentru siguranŃa Partidului, trebuie să fii în colaborare cu noi, şi doar din când în când
să ne dai anumite informaŃii. Să ne dai notă despre cele ce se petrec în Biserica din Negreni sau prin sat; să
observi orice persoană care are idei sau vorbe împotriva ideologiei comuniste şi să cauŃi să nu mai primeşti
musafiri din altă parte. Iar dacă au venit întâmplător, să dai raport la MiliŃie despre tot ce a întrebat acesta
şi despre tot ce aŃi discutat. Iar ca să nu mai ai neplăceri, să cauŃi să te descotoroseşti de pocăiŃii de la
Negreni. Ce zici?... Nu-Ńi cerem un lucru greu... Şi aceasta ai s-o faci la două săptămâni, la o lună, după
cum va fi cazul... Ce zici?... Este spre binele tău; căci cu casetele alea poŃi s-o încurci rău de tot... Taci?
Nu-Ńi pasă de tine şi familia ta?...
– (Domnule) Tovarăşe comandant, eu nu mă pricep în acestea şi nu mă ocup cu politica.
– Da?! Nu faci politică?! Dar la pocăiŃi cum faci propagandă? Aceasta nu-i politică?... Pentru binele
muncitorimii te sustragi, dar pentru nişte idei sectante şi nişte învăŃături superstiŃioase şi învechite din
Biblie nu te dai în lături?... Acestea le propagi între oameni şi-i zăpăceşti, dar învăŃătura marxist-leninistă
nu-Ńi place s-o predici?... Halal cetăŃean!... Nu răspunzi nimic?... Gândeşte-te serios, căci te avem în mână;
şi să ştii că Ńi s-a umplut paharul... Răspunde!
– Nu pot să mă angajez la aşa ceva!...
– Dar de ce?...
– Nu este treaba mea să mă ocup cu astfel de treburi. CăutaŃi pe alŃii!
– Bine! Las că te lecuim noi de concepŃiile şi rătăcirile minŃii tale! Eşti încăpăŃânat? Cu noi ai a face!... Şi
a plecat trântind uşa.
Imediat a venit altul, cu faŃa de zbir, care s-a repezit asupra lui şi, cu furie, înjurând, îl lovea cu ce putea şi
pe unde putea, iar bietul frate, gemând, se ruga să nu-l bată degeaba, căci n-a făcut nici un rău. După ce
acesta îşi descărcă nervii pleca, venea un altul, cu alte întrebări, cu alte cerinŃe şi iscodiri, după care,
nemulŃumit de atitudinea sau răspunsul fratelui, încheia cu zbierete, lovituri şi înjurături.
Aşa au durat câteva ore de maltratare cu brutalitate, pauze de răzgândire, sfătuire amicală, şi iar
violenŃă din ce în ce mai sălbatică. În sfârşit, au încheiat timpul de anchetare, de declaraŃii stoarse
tendenŃios, şi acum trebuiau să-l trimită acasă, dar nu înainte de a-i pune în vedere anumite avertismente
drastice.
– Deocamdată îŃi dăm drumul să pleci acasă, dar uită-te la noi! Să te ferească Sfântul să spui cuiva de cele
întâmplate aici! Ai înŃeles? Semnează aici! De-Ńi calci cuvântul, te va costa viaŃa şi nu mai pupi pământul!
Pleacă!
Spre seară i-au dat drumul, flămând, speriat, învineŃit tot şi zăpăcit de-a binelea. La ieşire nici nu
ştia încotro s-o ia. În sfârşit, s-a orientat spre drumul Săveniului, a găsit o maşină şi, cum Domnul l-a
ajutat, într-un târziu a ajuns acasă, de-abia trăgându-şi sufletul. SoŃia când l-a văzut în această stare, s-a
speriat şi nu ştia ce să-i dea şi cu ce să-l ajute pentru a nu i se face mai rău; căci cunoştinŃa părea a i se
pierde. A doua zi dimineaŃa, s-a dus cu el la spitalul de psihiatrie Nr.4 din Botoşani, unde a fost internat de
doctorul Azic la salonul 9. Aici, după informarea cuvenită, a fost luat imediat sub tratament, sub
supraveghere şi, cu încetul, în scurgerea timpului, după 33 zile de internare s-a mai refăcut; totuşi a rămas
cu dureri de cap, care au persistat încă multă vreme.
Urmăritorii nu s-au mulŃumit cu cele făcute, şi parcă n-ar fi voit să le scape prada din gheare. La
câteva zile după întoarcerea sa la domiciliu, l-a vizitat comandantul miliŃiei din comună. Prefăcut într-un
prieten compătimitor, a venit să vadă ce mai face, ce mai spune şi, dacă are ceva necazuri, să-l ajute. În
toată discuŃia a căutat să-şi arunce undiŃa cu momeală, pentru a vâna vreo vorbă nepotrivită, sau de a-i slăbi
hotărârea şi a-l îndupleca să intre cu ei în legătură, pentru a le face anumite servicii. Pe lângă cele propuse
la Securitatea din Botoşani, s-au mai cerut şi făgăduit şi alte lucruri.
– Nu trebuie să te temi de noi, căci îŃi vrem binele tău şi al Bisericii. Dacă ştii să te comporŃi vei avea
numai avantaje. Căci noi, de ce vrem să ştim totul? Deoarece sunt mulŃi excroci care caută să trăiască pe
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spinarea voastră; iar străinii trebuiesc urmăriŃi, deoarece sub masca religiei, urmăresc să spioneze Ńara.
Deci trebuie să fii atent la tot ce se vorbeşte în Biserică, ce străini vin, ce discută, unde sunt cazaŃi; şi ce
activităŃi au loc cu copiii şi tinerii; şi cine se ocupă de ei. În ce priveşte banii, să vezi cum se strâng, cam
câŃi se adună pe duminică, dacă se înregistrează toŃi şi ce se face cu ei; dar aceasta foarte discret, ca să nu
dai de gândit la nimeni. Încă un lucru trebuie urmărit: să notezi pe cei din Negreni şi pe cei de aici care vin
la adunare în vizită, căci mulŃi vin la voi numai după interes şi ajutoare. Alte probleme de se vor mai ivi, le
vom discuta noi la timpul lor. Ce zici?... Acestea nu sunt o încălcare a credinŃei tale, ci sunt spre binele
tuturor... Şi încă ceva, făcând acest serviciu, voi interveni şi nu vei fi tras la răspundere pentru casetele
ilegale şi, chiar voi aici, nu veŃi mai fi hărŃuiŃi pentru întâlnirile voastre... Dă mâna cu noi şi vei avea numai
de câştigat. Dacă eşti om de comitet, noi îŃi putem da o slujbă mai uşoară, ca să nu mai lucrezi cu toŃi
Ńăranii la câmp. Ce zici?...
La aceste ispitiri, care-i cereau vinderea sufletului şi [promiteau] numai avantaje trupeşti, prin
Duhul Domnului, el le-a condamnat înlăuntrul lui, a rămas rece faŃă de ele şi a răspuns dezgustat: „Eu nu
pot să mă ocup de aşa ceva! N-am timp pentru acestea! Sunt credincios şi nu pot să fiu cu două feŃe.
Acum trebuie să mă duc la lucru prin Ńară, să câştig ceva bani, căci soŃia îmi este bolnavă de T.B.C. şi am
alte necazuri. Eu trebuie să lucrez, să-mi câştig pâinea şi nu ştiu când o să mă întorc acolo; aşa că nu pot să
vă fac acest serviciu.”
NemulŃumit, miliŃianul s-a sculat şi cu unele atenŃionări şi avertizări, a plecat, lăsând în urmă un
gust de amărăciune şi nelinişte. După plecarea lui, Ioan a venit înaintea Domnului împreună cu soŃia şi au
spus Mântuitorului toate îngrijorările şi temerile lor. Dumnezeul mângâierilor, care este scutul copiilor Săi,
le-a dat încredere, linişte şi pace, bazaŃi pe cuvântul care zice: „Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine
nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea. Dumnezeul meu în bunătatea Lui, îmi iese înainte”...
(Psalmul 59:9,10). „Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost.”
(Proverbe 18:10)
În scurt timp, fratele a plecat la curăŃat vie în judeŃul ConstanŃa, unde a stat vreo două luni. După
întoarcere, Dumnezeu a făcut în aşa fel că a dat celor răi alte grijuri şi nu s-au mai ocupat de el ca să-l
necăjească. FraŃii localnici şi cei de la Negreni l-au vizitat din nou şi, înŃelegând toate cele întâmplate, l-au
întărit, îmbrăŃişându-l cu dragostea lor.”334
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