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Cu toate acestea, prin unele acŃiuni ale sale solitare, inconsecvente cu angajamentele şi 

afirmaŃiile sale fie faŃă de cei din grupul celor 5 (Taloş, Brînzei, Geabou, Sărac, łon), fie faŃă de 

Uniune, fie faŃă de tovarăşii săi de iniŃiative revendicative precum Aurel Popescu şi Pavel 



 

 

477 

Niculescu, fie faŃă de cei inspiraŃi de dânsul precum unii membri fondatori din ALRC (cazul 

Caransebeş), fratele łon a dus la derutarea şi fărâmiŃarea frontului dizident din Cultul Baptist.  

 

Datorită declaraŃiilor date de fratele łon pe durata cercetării penale şi în consecinŃă şi a 

martorului GheorghiŃă Nicolae (care a fost şi el percheziŃionat) s-a cerut percheziŃionarea în 

perioada noiembrie 1974 – aprilie 1977 a următoarelor persoane: Seiceanu Emanuel, PanŃiru 

Valentin, Georgescu Raluca, Ploieşti,420 Bucur Remus, Dragomir Stancu, Chiper Daniel din 

Deva,421 Marcoi Ştefan, Moisescu Vasile, Simon Cure din Arad,422 Moldoveanu Neculai din 

Sibiu,423 Cafengiu Aurelian, Gaspar Vasile, Brînzei Vasile, Serac Iosif, Pădeanu Florea, Diac 

Viorel şi Răscol Victor din Bucureşti,424 Culea Ion şi Blaj Titus din ConstanŃa,425 Blaga Valeria, 

Slănic,426 Geabău Pascu, Alexandria, Olah Liviu, ColŃea Gavril din Oradea, Cioată Silvian, 

Nicolescu Ion, Bucur Corneliu, Constantinescu Irina din Ploieşti,427 lunându-li-se declaraŃii iar 

unii dintre ei ajungând să fie şi învinuiŃi.428  Fratele Matei Moise din Timişoara, care a fost şi el 

percheziŃionat pe data 4 oct. 1974 şi interogat pe 25.10.1974, cu ocazia cercetării fratelui łon, 

declară următoarele: 

 
„În urma faptului că Iosif łon din Ploieşti a declarat organelor de securitate cu ocazia cercetărilor, că după 
percheziŃia domiciliară ce mi s-a făcut la 4 octombrie 74, i-am dat telefon, comunicîndu-i că mai multe 
exemplare dintr-o lucrare a lui care se aflau într-o servietă, nu au fost găsite de cei cari au efectuat 
percheziŃia, vă declar că nu este adevărat”... Convorbirea care a avut loc între Matei Moise şi Iosif łon, 
declară acesta, a fost precum urmează:  

„- Pace Ńie frate Iosif. 
- Pace Ńie frate Matei, cînd vii la Ploieşti? 
- Frate Iosif, uite la mine s-a făcut percheziŃie şi mi s-a luat tot ce am avut religios, cărŃi, benzi de 
magnetofon, casete, absolut tot.  Eu dragul meu te-am iubit mult ca predicator, dar dacă mai faci şi 
altceva prostii te rog să ne laşi pe noi în pace. 
- Vino la Ploieşti să stăm de vorbă şi vei afla adevărul, nu fi fricos.  E vorba de o lucrare a mea pe 
care în august am trimis-o şefului statului. 
- Eu nu sînt fricos, am să vin curînd.  Pace Ńie şi sorei.”429 

 
O sintetizare a documentelor şi scrierilor care fac referire la activitate fratelui łon în anii 70 

creează despre dumnealui următoarea imagine.  Pe când dânsul se afla în Anglia la studii la 

Regent’s Park College, Oxford, primeşte o corespondenŃă de la fratele Petre Belicov prin care 

acesta îi explica dorinŃa autorităŃilor române de a îmbunătăŃi relaŃiile României cu Anglia şi 

Statele Unite ale Americii.430  Fratele Belicov îi sugerează fratelui łon să se angajeze şi dânsul 

                                                 
420 ACNSAS, P1087/2, f. 8,9 
421 ACNSAS, P1087/2, f. 16-18. 
422 ACNSAS, P1087/2, f. 21-23, 58. 
423 ACNSAS, P1087/2, f. 26. 
424 ACNSAS, P1087/2, f. 27, 58 
425 ACNSAS, P1087/2, f. 29. 
426 ACNSAS, P1087/2, f. 113. 
427 ACNSAS, P1087/2, f. 58-59, 105-143, 167, 236. 
428 ACNSAS, P1087/2, f. 105-236. 
429 ACNSAS, P1087/2, f. 5. 
430 łon, Confruntări , pp. 83-84. 
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în acest proces, dar orice serviciu oferit să fie făcut contra îmbunătăŃirii situaŃiei baptiştilor din 

România.  Fratele łon începe cu această activitate de crearea unei imagini pozitive României (în 

detrimentul imaginii creionate de Wurmbrand431) încă din Anglia prin cuvântările sale şi prin 

crearea de legături la nivele înalte.  Aşa se explică entuziasmul, patriotismul său din 

corespondenŃa trimisă din Anglia şi nădejdea sa în comprehensiunea autorităŃilor cu privire la 

utilitatea unor oameni religioşi.  Fratele Belicov (precum şi povestirile fratelui Ioan Dan) îi 

inspiră ideea creării punŃilor de legătură între state pe fondul religiei, idee aplicată cu succes de 

Belicov în câştigarea statului de cult recunoscut cu drepturi egale în perioada 1944-1946.  Fratele 

łon, la întoarcerea în Ńară, îi dă o descriere a acestei posibilităŃi de ajutare a României ofiŃerului 

de legătură Ioan Râpa, cu specificaŃia că va oferi serviciile sale în schimbul schimbării în bine a 

situaŃiei baptiştilor.  Se pare că s-a lovit de refuzul autorităŃilor în acordarea acestor libertăŃi şi 

astfel, în 1973, fratele łon refuză să mai colaboreze oficial cu Securitatea. Totuşi, după 

trimiterea Memoriului celor 50 la conducerea Statului, prin luna martie 1974 fratele łon reia 

legătura cu autorităŃile în ce priveşte „oferta” baptistă.432  „[A]m încercat să conving diferitele 

organisme, aflate la diferite niveluri, că soluŃionarea problemelor noastre ar fi benefică pentru 

Ńară.”433  

 Fratele łon a oscilat între a fi de partea Uniunii şi a păstorilor conformişti sau de partea 

celor care doreau o biserică curată, adevărată.  Nu întotdeauna conta partea adevărului sau faptul 

că liderii Uniunii erau corupŃi şi jucau jocul autorităŃilor, ci o pondere mare a avut-o partea 

„breslei”.  Fratele łon era ataşat faŃă de Uniune şi faŃă de autorităŃile de stat, aşa cum se poate 

vedea din extrasul al doilea din Procesul Verbal al ComunităŃii de Bucureşti din 12 feb. 1974. 

                                                 
431 Ibidem, p. 89. 
432 Ibidem, pp. 84-85; 
433 Ibidem. 
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 După evenimentul Memoriului celor 50 fratele łon scrie apoi lucrarea Locul creştinismului în 

socialism şi o trimite la conducerea Statului434 şi în străinătate, lucru care declanşează cercetarea 

penală.  În contextul acestei cercetări penale de la Ploieşti (1974-1976), este solicitat iarăşi să-şi 

exprime ideile cu privire la punŃile de legătură între state şi ce pot face baptiştii pentru aceasta.  

                                                 
434 Ibidem, p. 85. 
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În timpul cercetării fratele łon fusese adus la limita frângerii435 însă se pare că a trecut cu bine 

testul.  Iată cuvintele în care descrie deznodământul: „Atunci mi-a propus un târg, că, dacă 

accept să colaborez cu ei, închide dosarul, dar eu i-am spus: «Domnule maior, nu-i nevoie să 

salvezi nimic.  DaŃi-i drumul, puneŃi-mă la închisoare pe oricât.  Nu va fi nici un târg între noi!»  

M-a pregătit Dumnezeu pentru aceasta.”436  Lucrurile au luat o direcŃie mai clară la momentul 

arestării şi anchetării mai brutale, pe timp de cinci săptămâni, consecinŃă a trimiterii şi difuzării 

la Radio Europa Liberă a unui document semnat de fr. łon, Popescu, Nicolescu, Cioată, 

Caraman, Dumitrescu.  ArestaŃi şi duşi la Sediul Anchetelor Penale din str. Rahovei, semnatarii 

documentului, cu excepŃia lui Caraman, au trecut şi prin anchetarea prin bătaie.  În acest context, 

pe care fr. łon îl descrie foarte succint în cartea Confruntări  (pg.127, 191-201) dânsul devine din 

proprie iniŃiativă cooperant.  În cadrul unei şedinŃe amicale de anchetă, fratele łon se oferă să 

stopeze difuzarea unui al doilea document trimis în străinătate.  „Mai exista un document trimis 

de noi în Apus şi el ştia şi de documentul acela şi eu i-am spus: «Domnule, eu cred că nu e bine 

să se transmită şi acela şi, pentru a linişti lucrurile, în speranŃa că se vor rezolva problemele 

noastre, eu sunt dispus să dau un telefon la prietenul meu din Anglia şi să-i spun să nu transmită 

documentul acela».  El a fost uimit de oferta mea şi a acceptat-o.”437  Este părerea autorului că 

acesta a fost momentul inaugurării voluntarismului  său în reluarea ideii de a facilita punŃi de 

legătură între Anglia şi Statele Unite cu ajutorul relaŃiilor baptiste.  În această nouă situaŃie, 

fratele łon nu mai funcŃiona la nivelul de informator (cum a funcŃionat până în 1973), ci la un 

nivel superior de consilier/propagandist în domeniul externelor, într-un mod „naiv”, fără 

angajamente scrise.  Aceasta este concluzia pe care autorul o desprinde din documentele avute la 

îndemână şi această concluzie poate suferi ulterioare ajustări sau schimbări, în perspectiva unor 

cercetări mai aprofundate de viitor, mai ales atunci când accesul la documentele relaŃiilor externe 

ale SecurităŃii vor fi accesibile cercetării.  Cheia cu privire la această turnură se află într-un 

interviu dat de fr. łon pe când se afla la Pattaya, Tailanda, în 16-27 iunie 1980, cu ocazia 

Consultării cu privire la Evanghelizarea Lumii (COWE- Consultation on World Evangelization).  

În Pattaya, cu prilejul acestei conferinŃe, dânsul a afirmat cu privire la ancheta mai sus 

menŃionată următoarele: „Timp de mai multe zile el [ofiŃerul de securitate] venea şi aveam 

discuŃii lungi cu privire la locul României în lume şi ce pot face baptiştii români pentru Ńara 

lor .”438  (Accentuarea aparŃine autorului.)  Din acel moment are loc o simpatizare cu autorităŃile, 

fratele łon hotărând să fie, din acel moment înainte, unul din pastorii înregimentaŃi în rândurile 

                                                 
435 Ibidem, p. 173. 
436 Ibidem, p. 174. 
437 łon, Confruntări , p. 195. 
438 Iosif łon, „Gospel Triumphs in Eastern Europe”, World Evangelization, nr.20, 1980, p. 3. 
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Uniunii, care trăieşte şi respectă îndrumările, directivele autorităŃilor, fie cultice, fie de stat.  Din 

acel moment înainte se observă la dânsul simptomele „dublugândirii” orwelliene. 
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 Este opinia şi convingerea autorului că din acel moment fratele łon a colaborat voluntar 

cu autorităŃile.  Era hotărât să le ajute pe acestea în soluŃionarea problemelor lor.  Aşa se explică 

împăcarea sa cu Uniunea şi solidarizarea sa în jurul acesteia.  Aşa se explică desolidarizarea sa 

de grupul celor din ALRC, care au fost arestaŃi şi bătuŃi la Caransebeş, aşa se explică intervenŃia 

dânsului în convingerea fratelui Olah Liviu să nu mai Ńină botezul la râul Criş.  Fratele łon după 
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ancheta din aprilie - mai 1977 vine iarăşi în contact cu autorităŃile, pe tema punŃilor între 

popoare, în concediul său la Ponor, în vara anului 1977 (după anchetă).  Tot în acest mod se 

explică alegerea sa ca pastor la Oradea în locul fratelui Olah care este destituit, plecarea fratelui 

łon într-un turneu în străinătate prin Anglia, S.U.A şi Tailanda în anul 1980 (aprobare de ieşire 

în occident, inexplicabilă în alt mod, dată unui cetăŃean român cu activităŃi „fanatice”, 

„denigratoare” şi „ostile” statului în perioada socialistă), cererea sa de plecare definitivă din Ńară 

şi notele atât de controversate date SecurităŃii şi care au fost făcute publice.  Aceste note date 

SecurităŃii, prin conŃinutul lor, sunt în concordanŃă cu oferta şi scrierile fratelui łon oferite 

SecurităŃii cu privire la punŃile de imagini favorabile României cu ajutorul religiei.  Deşi fratele 

łon le reneagă pe acestea, susŃinând că au fost contrafăcute de grafologii SecurităŃii, părerea 

autorului este că acestea sunt autentice.  Se pare că fratele łon a recunoscut iniŃial una dintre 

ele, iar apoi s-a răzgândit.  Există o expertiză grafologică efectuată în Statele Unite care, punând 

în comparație o scriere autentică a fratelui łon cu textul celor două note, dă verdictul că sunt 

scrise de acelaşi autor.  Este foarte posibil ca atunci când fratele łon a plecat definitiv în Statele 

Unite şi văzându-se liber de constrângerile SecurităŃii, să fi reluat lupta sa pentru libertăŃile 

religioase din România, renunŃând astfel la angajamentul său dintr-una din note.  În semn de 

retaliere şi în încercarea de discreditate a dânsului, Securitatea scoate aceste note de la dosar şi le 

plasează la uşa camerei de hotel a lui Denton Lotz, secretarul general al AlianŃei Mondiale 

Baptiste (procedeu de discreditare descris într-un fel şi de Pacepa), pe când acesta se afla în 

România, făcând posibilă ajungerea acestor note în Statele Unite şi mai apoi în domeniul public.  

Se redau mai jos documentele pe baza cărora se bazează aceste opinii. 

 Dintr-o corespondenŃă personală a autorului cu fratele łon se prezintă câteva paragrafe 

cu explicaŃiile fratelui łon. (Text fără diacritice.) 

 
În 1970 sau 1971, Petre Belicov se afla în Italia în vizită la ceva rudenii. De acolo mi-a scris o scrisoare 
lungă la Oxford. În ea îmi spunea că autorităŃile române ar dori foarte mult să facă legături mult mai strânse 
cu Anglia şi cu Statele Unite, şi că el a fost abordat de aceste autorităŃi pentru a îmbunătăŃi legăturile. Petre 
Belicov îmi explica apoi că el şi încă unul sau doi ar fi dispuşi să facă acest lucru dar numai cu condiŃia ca 
situaŃia baptiştilor din România să fie substanŃial îmbunătăŃită, în sensul de desfiinŃare a restricŃiilor care ne 
sufocau atunci. El îmi sugera să stabilesc şi eu legături politice în Anglia, dar să am grijă să nu dau nimic 
fără condiŃia îmbunătăŃirii situaŃiei noastre. 
Între timp, eu mă împrietenisem cu Frank Barnett, cel care lucra cu British Council pentru România. L-am 
întrebat cum s-ar putea îmbunătăŃi relaŃiile dintre România şi Marea Britanie. M-a şocat răspunsul lui: 
"Problema voastră, a românilor, este că voi nu ne interesaŃi cu nimic. Nu ne interesaŃi din punct de vedere 
militar, economic, politic, religios...etc. De ce să vă ajutăm?" 
  
Am început să mă gândesc atunci la punŃile de legătură între naŃiuni. O punte de legătură este etnicitatea. 
Fiindcă noi suntem latini, avem puntea aceasta de legătură cu FranŃa şi cu Italia. Cu alŃii avem puntea de 
legătură politică, sau militară, sau economică. Dar ia uită-te la Ungaria. Etnic, ei n-au pe nimeni în apus. 
Dar 20% dintre unguri sunt reformaŃi calvini. Şi puntea aceasta le stabileşte o legătură extraordinar de 
puternică cu Olanda şi cu ScoŃia (şi în general Marea Britanie). 
România are şi ea un grup semnificativ de baptişti. Ei ar putea fi o punte de legătură solidă cu Anglia şi cu 
Statele Unite! 
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Aşa am ajuns eu să dezvolt concepŃia mea despre punŃile de legătură între naŃiuni şi m-am hotărât să joc 
această carte, adică să conving autorităŃile din România că baptiştii ar putea să fie puntea de 
legătur ă dintre România şi Anglia şi Statele Unite, cu condiŃia ca situaŃia baptiştilor din România să fie 
radical îmbunătăŃită. 
Îndată după ce m-am întors în România în 1972, am început să scriu pe această temă. 
Ini Ńial am scris ceea ce ştiam că-i doare cel mai mult, adică, imensul succes în apus al lui Rihard 
Wurmbrand. 
Am explicat într-o scrisoare pe care i-am dat-o lui Râpa că tot ce scrie Rihard Wurmband despre 
România este adevărat.  PersecuŃiile despre care vorbeşte el nu pot fi negate. Imaginea pe care o 
prezintă el despre România poate fi schimbată numai dacă lucrurile despre care vorbeşte el vor fi 
schimbate. 
Şi am enumerat o serie de lucruri care ar trebui să fie schimbate. Şi dacă se vor schimba, noi vom fi 
în măsură să anunŃăm apusul că situaŃia noastră în România s-a schimbat şi astfel să dăm României 
o altă înfăŃişare în apus. 
În acel context am început să scriu şi teoria mea despre punŃile de legătur ă între naŃiuni. 
 

În timpul anchetei din perioada 1974-1976. 
 
Îmi aduc aminte că în cursul anchetei la Ploieşti a venit un general şi mi-a cerut să scriu pe larg din nou 
toată această concepŃie a mea despre punŃi şi mi-a atras atenŃia că ce voi scrie va ajunge sus de tot. 

 

După ancheta din 1977. 

În 1977, vara, mă aflam în vacanŃă la Ponor (în MunŃii Apuseni, cca. 20 km la vest de Aiud). Într-o zi a 
venit cineva cu un Jeep şi mi-a spus că trebuie să merg la Alba Iulia să mă întâlnesc cu cineva de sus de tot 
şi că apoi mă va aduce înapoi la Ponor. M-am dus şi într-adevăr acolo mă aştepta un consilier al lui 
Ceauşescu. El mi-a cerut să-i explic şi lui în amănunŃime teoria mea şi am făcut-o. 
Apoi m-a întrebat. N-ai putea să faci toate aceste lucruri fără să pui condiŃii? 
I-am răspuns că nu o pot face din două motive. Întâi, ar trebui să mint că totul e în regulă cu baptiştii din 
România şi eu nu mint. Al doilea, cei din apus ştiu bine care e situaŃia. Dacă mă duc să le spun că alta este 
situaŃia, voi fi repede dovedit ca mincinos şi tot nu realizez nimic. 
A plecat cu atât şi eu am fost dus cu maşina înapoi la Ponor. 
Ceva mai târziu am observat cum Ioachim łunea încerca să facă în apus exact ce am sugerat eu, dar 
desigur fără succes. 

 
Paragraf din raportul SecurităŃii menŃionat în textul lucrării: 
 

„Corespunde realităŃii faptul că în perioada anilor 1974-1977 IOSIF łON a iniŃiat şi desfăşurat acŃiuni de 
incitare a credincioşilor baptişti la nesupunere faŃă de „îngrădirile impuse de Departamentul Cultelor, a 
scris în Ńară şi în străinătate făcîndu-se eroul multora dintre nemulŃumiŃi, din cadrul cultului.  El îsuşi 
pozînd în „persecutat”, a făcut obiectul unor comentarii negative şi tendenŃioase în presa din Occident şi la 
postul de radio „Europa Liberă”, la nivelul conducerii unor organizaŃii religioase reacŃionare ori 
personalităŃi ale vieŃii publice din Anglia, S.U.A., ElveŃia, şi altele.  Pentru toate acestea, împotriva lui 
łON IOSIF s-a desfăşurat o urmărire penală timp de doi ani (octombrie 1974-septembrie 1976) fiind supus 
unui îndelungat proces de influenŃare pozitivă.  Principalii săi colaboratori au fost cercetaŃi şi avertizaŃi, 
fiind determinaŃi să renunŃe la acŃiuni de felul celor raportate.  Paralel, organele noastre au organizat un 
complex de măsuri specifice care au dus la izolarea sa în mediul baptist, la diminuarea substanŃială a 
orientării sale nepozitive din trecut şi la adoptarea unei poziŃii realiste şi în concordanŃă cu politica statului 
nostru.  Dintr-un adversar feroce, łON IOSIF a fost transformat într-un element pozitiv care, în prezent, 
susŃine interesele statului român nu numai în Ńară ci şi în străinătate.  Ca urmare schimbarea sa de atitudine 
a dus şi la crearea unei stări de derută între baptişti.” 439 

 
 
 
 
 

                                                 
439 ACNSAS, D 148/1, f. 58-70. 
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Se ataşează documentele cu privire la deruta dintre baptişti.  Cu privire la poziŃia neprincipială a 

dânsului cu privire la membrii ALRC-ului arestaŃi şi bătuŃi la Caransebeş, fratele Rădoi, unul 

dintre cei arestaŃi, relatează despre încercarea fratelui łon de a extrage de la soŃia fratelui Rădoi 

o declaraŃie prin care aceasta recunoştea că soŃul dânsei este vinovat, aceasta sub pretextul că îi 

va facilita acestuia punerea în libertate.  În contextul grevelor minierilor de la Petroşani, acelaşi 

procedeu a fost folosit de Securitate asupra familiilor acestor grevişti, iar declaraŃiile soŃiilor au 

dus la condamnarea soŃilor.440 

 

                                                 
440 Casetă audio intitulată „Adevărul” cu mărturia fratelui Rădoi Nicolae din Caransebeş. Arhiva personală. 
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