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fără un sfert, fără douăzeci, că vino că o venit Olah, treci cu el la amvon şi într-adevăr am trecut 
la amvon şi fratele Lae o blocat accesul altora înlăuntru la amvon.  Eu l-am prezentat pe fratele 
Olah, i-am salutat şi pe ei, ei imediat când or aflat chestia asta or ieşit din sala de şedinŃă şi s-or 
urcat unde stătea corul, au umplut acolo bina de... 
 
- Cam câŃi au fost? 
 
- Vreo douăzeci, 
 
- Tot comitetul Uniunii? 
 
- Da, oricum, au fost mulŃi. 
 
- Vă mai aduceŃi aminte cine a fost, aşa în mare? 
 
- Fr. Mara, fr. Bărbătei, şi atuncea printre ei a mai fost şi fratele Bunaciu şi alŃi fraŃi care nu îmi 
mai aduc acum aminte de ei din Timişoara, din Comunitatea de Timişoara, erau cei cu disciplina 
pe comunitate, ştiŃi, comisia 
 
- De disciplină, echivalent 
 
- Da, oricum s-au umplut acolo locurile de la bina coriştilor şi n-au avut ce face.  Au trebuit să 
asculte la tot programul ce s-a desfăşurat.  I-am dat cuvântul la fr. Olah, a predicat şi după 
predicare, deci o încheiat fr. Olah, am rostit rugăciunea de închinare, am eliberat biserica şi 
duminica următoare ... 
 
- Asta când a fost, în timpul săptămânii sau duminică? 
 
- Nu, într-o vineri seara a fost.  Duminică urma să avem un botez nou-testamental.  Noi, 
comitetul ăsta al bisericii din Caransebeş, care eram neconformişti lor, ne-am hotărât să Ńinem 
acest botez şi am invitat un păstor, fratele Gavrilovici, de la Arad.  Şi ei, Uniunea, au desemnat, 
cu Comunitatea bineînŃeles,  păstor pe fratele Găvăgină.  Însă până să ajungem la momentul 
acesta, vreau să vă spun că la terminare, am spus să rămână candidaŃii pentru botez să avem o 
stare de vorbă cu ei şi biserica, restul, e liberă până duminică dimineaŃa la ora nouă.  În clipa 
asta, când biserica se pregătea să plece, fratele Mara se ridică şi zice: FraŃilor, trebuie să fac nişte 
comunicări şi atunci ne-au pus în faŃa bisericii, pe noi, pe mine, pe Petrică CocîrŃeu şi pe Lae 
Rădoi, pentru că noi eram socotiŃi creierul, nucleul acela periculos. Ei cereau excluderea noastră.  
Sigur, biserica n-a fost de acord cu excluderea noastră, din 330 de membri cincizeci erau fideli 
lor şi ăştia au rămas şi ăştia ne-au exclus pe noi şi întreg comitetul de conducere al bisericii.  S-
au făcut nişte liste prin care toŃi ăialalŃi nu mai sunt recunoscuŃi ca membri iar noi excluşi.   
 
- Şi ce motive au invocat? 
 
-  Neascultare, încăpăŃânare, nesupunere la ordinele lor,    
 
- Tot comitetul şi dumneavoastră cei trei? 
 
- Da.  Deci nu ne-am supus la ceea ce ei ne-au cerut, Uniunea şi Comunitatea,  
 
- Nimic de ordin doctrinar? 
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- Nu, nu. Deci eram răzvrătiŃi, dizidenŃi socotiŃi şi aşa mai departe.  În clipa asta, cineva, nici 
acum nu ştiu, a întrerupt lumina electrică.  S-a creat o panică acolo.  După aceea, în sfârşit, au 
repus, de la siguranŃă.  s-a petrecut un vacarm. Cei care ne susŃineau, care erau mai loiali, au 
început o ceartă cu ei, ăştia cu... şi a fost aşa un dialog din ăla...  încât pentru mine seara aia 
rămâne cea mai neagră a vieŃii mele.  Nu mi-aş fi dorit aşa ceva.  S-a întâmplat şi a fost aşa.   
Din punctul meu de vedere, ca diacon, eu am împărtăşit la câŃiva fraŃi că dorinŃa mea ar fi să-i 
lăsăm să-şi facă lucrarea.  Nu i-am stins, suntem liberi înaintea Domnului, că le-am spus 
adevărul, şi că ei să treacă să conducă, ne supunem, nu ştiu ce...  FraŃii ăştia, au fost de altă 
părere şi întreg comitetul.  Adică noi ştim că ei fac rău şi noi să-i lăsăm?  Şi pe ideea asta s-au 
opus şi a fost într-adevăr opoziŃie.  Voiau ei să urce la amvon, ai noştri nu-i lăsau, a fost o 
busculadă din asta.  Cu prilejul ăla a fost  şi secretarul de la Primăria de atunci, a Caransebeşului 
şi inspectorul teritorial, inclusiv domnul Cîrstoiu, a fost şi el.  Au asistat şi după ce s-a eliberat 
biserica, au hotărât împreună, (cineva care a fost martor ocular, auditiv, mai bine spus, el i-o 
văzut, dar ăia nu şi-au dat seama că e de-al nostru,) - la gară – au auzit discuŃia pe care au purtat-
o,  fr.Mara, fr. Bărbătei şi cu ăştia de la Departament şi cu alŃii să facă o plângere împotriva mea, 
lui Viorel, Petrică CocîrŃeu şi Rădoi Nicolae.  Să ne cheme la miliŃia de atunci, să ne Ńină în 
limita aceea, sub chipurile că suntem interogaŃi, deci un fel de arest din ăsta, dar nu oficial, să 
împiedica lucrarea de botez.  Nu ştiu cum le-a încurcat Dumnezeu le-a încurcat minŃile că nu am 
primit citaŃia, eu n-am primit-o, cel puŃin eu n-am primit-o  de la ei.   
Duminică dimineaŃa noi ne-am dus mai devreme, am făcut lucrarea, între timp, vreau să vă spun 
că aici iarăşi a fost o dispută, aşa cu busculadă, fratele Găvăgină voia el să conducă lucrarea şi să 
facă botezul, noi i-am spus că nu suntem de acord, ci vrem ca fratele care l-am desemnat noi, 
fratele Gavrilovici.  Mă rog, el s-a dus în biroul pastoral şi a luat haina de botez, roba, şi a pus-o 
subsioară.  Fratele Nicolae Rădoi io spus, Nu, tu nu Ńii botezul!   - unul alta, unul alta – ăsta io 
apucat haina de subsioară şi i-a traso şi io spus, acuma botezul îl facem noi.   
Botezul l-a făcut fratele Gavrilovici.  În tot timpul cât eram la amvon, miliŃia, împreună cu 
comandantul miliŃiei de atunci, Ciucurel parcă, nici nu ştiu dacă mai trăieşte, au trimis după noi 
să ieşim afară, eu. Petrică CocîrŃeu şi Lae Rădoi şi eu, de fiecare dată le-am trimis răspunsul: 
după terminarea slujbei religioase. Sigur, ei s-au întărâtat atât de mult, că n-au putut bloca 
lucrarea, nu puteau să intre în biserică, vă daŃi seama, s-au dus, şi tot martori oculari au văzut, s-
au dus la un bufet acolo, s-au îmbătat poliŃiştii toŃi, ca să aibă curaj şi la terminare au planificat 
să ne aresteze pe loc.  Însă, totuşi şi-au dat seama că nu e bine în faŃa publicului, că se alegeau cu 
împotrivire, mai ştiu eu ce, şi atunci s-au gândit ei să se ducă şi să blocheze strada lui Nicolae 
Rădoi, şi la capătul ăsta şi la ăsta.  Pentru că de regulă, ăsta era un om mai înstărit, el făcea 
mesele astea de dragoste, protocolare, la care eram invitaŃi tot comitetul, inclusiv păstorul acesta, 
chiar şi fratele Olah Liviu tot acolo o cinat în seara aceea, şi noi ne adunam acolo şi aveam 
părtăşie.   
Ei or bănuit că acolo ne ducem şi într-adevăr strada a fost blocată de maşinile poliŃiei, miliŃiei de 
atunci, şi când au venit fr. Lae şi fr.Petrică CocîrŃeu, i-au legitimat.  Cred că, din punctul meu de 
vedere – eu le-am spus şi atunci lor -  poate că asta-i supără să audă şi acuma după atâŃia ani, că 
eu, din punctul meu de vedere, consider că trebuiau să-şi dea buletinele.  Ei au spus: De ce, că n-
am făcut nimic?  De aici a plecat răzmeriŃa, miliŃienii au pus mâna pe ei să-i bage forŃat în dubă, 
ei n-au vrut şi atunci femeile, nevestele lor şi cei care au fost s-au opus la lucrul ăsta, chiar au 
tras de miliŃieni. Inclusiv şi tăticul meu a participat la asta, măcar cu vocea dacă n-a întins mâna, 
că mai mult femeile, bărbaŃii n-au fost aşa de curajoşi.  Femeile au fost incisive, una dintre ele l-a 
muşcat pe un miliŃian de deget şi de mână.  Eu n-am fost acolo.  Scăpasem de la spital, am avut 
hepatită şi Duhul lui Dumnezeu la ieşirea din biserică, spune, ”mă, nu te duce”.  Deci am auzit o 
voce, în interior, nu în exterior şi i-am spus lui Petrică CocîrŃeu, măi, eu nu merg, eu mă duc, - 
unde şedeam eu de fapt, la moaşa mea, aşa îi spuneam, moaşa, o mătuşă de-a mea, acolo eram, 
stăteam eu cu nevasta mea, - mă duc acasă.  O venit o maşină, o Dacie şi chiar locul din faŃă era 
liber şi opreşte.  ”Hai nu mergi, te duc acolo?” - şi ei mergeau la moaşa mea la masă, ăştia din 
maşină.  ”Hai, că te ducem cu maşina.”  Petrică CocârŃeu, face către mine: ”Du-te, tu ai scăpat.” 
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Şi acum, după ani, când m-am întâlnit cu el, i-am zis: „măi,  ce a fost cu cuvintele acelea, au fost 
profetice”, de ca şi cum ar fi ştiut ceva.  N-a ştiut nimic, decât, aşa i-a venit să zică.   
Şi eu m-am dus la masă acolo, eram toŃi şi într-un târziu apare tăticu.  Aici e o scenă mai de râs.  
Vine tăticu şi intră şi noi eram la masă toŃi, se uită la mine, aşa holbat: ”Unde-i Viorel?” Deci el 
mă întreba chipurile pe mine.  Sunt aicea. Şi atunci începe să plângă.  Pe Lae, aşa-i ziceam noi, 
Lae Rădoi, Pătru i-au arestat, i-au dus la miliŃie.   Atunci mi s-au tăiat picioarele, răsuflarea, orice 
putere şi i-am spus lui tăticu, la nevasta mea: ”hai şi noi la BolvaşniŃa”.  Acolo era casa 
părintească, acolo era tăticu şi mămica.  Şi am plecat.  În duminica aceea încă mai circulau 
autobuze, pe vremea lui Ceauşescu, şi m-am dus la autobuz – n-aveam maşină.  Am urcat în 
autobuz.  În timpul acesta, un frate, nu-i dau numele că trăieşte şi acum, (unul pe nume .......), cu 
maşina lui, cu Dacia, a adus pe poliŃişti la casa asta, la moaşa mea. Să mă ridice şi pe mine.  O 
aflat că acolo sunt.  Moaşa iese şi le spune: Nu, o plecat la BolvaşniŃa.  Ei repede, cu aceeaşi 
maşină s-au dus la BolvaşniŃa. Acasă iese mămica şi spune: Nu, nu-i aici, el este la Caransebeş, 
acolo.  Şi ăştia pleacă înapoi.  În timpul acesta autobuzul nostru s-a petrecut cu ei.  Ei s-au dus 
mai repede, s-au întors, nu m-au găsit.  Până luni dimineaŃa când au telefonat la miliŃia din 
BolvaşniŃa să mă ducă sub cătuşe la ei, la Caransebeş.   
În tot timpul acesta, duminică seara, după amiaza, trebuiau să Ńină serviciul.  Au blocat biserica şi 
au sigilat-o, ca să nu-i mai dea voie şi toŃi fraŃii şi surorile s-au adunat acolo în stradă, şi de-
acasă, Duhul Domnului nu mi-a dat linişte, ”Măi fraŃii tăi suferă şi tu fugi?” M-am pus într-o 
maşină şi am fugit într-o maşină a unui prieten şi m-am dus la Caransebeş.  Când am văzut 
publicul cum stătea în stradă, am avut senzaŃia ca la o casă care a ars.  Aşa o dezolare, aşa o 
decepŃie, deprimare şi în timpul ăsta vine Ionică Moldovan, actualmente e în America, în Dallas, 
vine la mine la maşină – noi eram prieteni – zice: ce faci?  I-am spus gândul: uite, fraŃii mei 
suferă, am de gând să mă predau şi eu.  ”Măi, da te-au găsit?” ”Nu.”  ”Atunci, de ce dai carne vie 
în Ńeava tunului?  Du-te acas.  Nu fugi. Dacă te găsesc...”  
Dintr-odată m-am înseninat, aşa mi-a luat ca o piatră de pe inimă şi zic: ”Da, domnule, eu n-am 
fugit de ei, nu m-am ascuns, nu m-au găsit, aşa a rânduit Dumnezeu.”  M-am dus acasă liniştit.  
În seara aceea tineretul din Caransebeş au făcut protest în frunte cu Prejban Ioan, s-au dus la 
mili Ńie, au protestat.  Ăştia i-au alungat cu lacrimogene, cu jeturi de apă, iară reveneau.  Şi atunci 
unul dintre poliŃai a văzut că asta-i mai incisiv şi au pus mâna pe el, l-au băgat înlăuntru şi de 
acuma aveau trei, atâŃi cât trebuiau să fie pe listă.  Şi aş putea spune că, în  locul meu a suferit 
altul şi de data asta.  Ce-i mai important, că îl cheamă Prejban sau Vuc? -  nu conteză, erau trei.  
Am fost dus mâine zi, acolo la miliŃie şi audiat.   
Aici este iarăşi o poveste.  M-am dus, m-au pus în curte să stau pe o bancă acolo, mă uitam la o 
grămadă mare de butuci de lemne, dar numai noade, deci eu nu ştiu cum le-au adus aşa, numai 
noduri, cele mai rele.  Mi-am dat seama că ăştia erau aduşi special să-i pună pe deŃinuŃi să-i 
spargă, aveau de muncă.  Eu am stat acolo, chiar pe unul îl puseseră să spargă.  Na, când treceau 
superiori din ăştia, superiori, miliŃieni, nu conta că-i cu grad mai mare sau mai mic, eu mă 
ridicam să salut, altul mă scuipa şi mă înjura, altul numai mă înjura, tu îndrăzneşti să te ridici în 
faŃa mea? Stai jos! M-am hotărât să nu mă ridic.  Când nu m-am ridicat, alte scuipături şi alte 
înjurături, de ce nu mă ridic?  Lucrul ăsta s-a întâmplat de multe ori, că nu ştiam cum să stau, 
între a sta jos şi în picioare, ca să nu-i supăr.  Mi-era teamă, eram în mâinile lor şi eu sunt om.  
După aia, vine cineva la mine şi spune, ”Băi Vuc, Ńi-o trebuit asta?  O să vezi că o să urmeze la 
camera, mi-a dat numărul acolo, o şedinŃă de comitet cu Petrică CocîrŃeu, cu Lae Rădoi şi mai 
aduc ei acolo şi o să aveŃi o şedinŃă de comitet.  Îmi dădeau de înŃeles că urmăm să fim bătuŃi.  În 
timpul ăsta, au trecut la un birou acolo, unde mai târziu am fost şi eu anchetat, i-au adus pe cei 
trei, aşa rând pe rând, cu cămăşile trase, desfăcute, părul smuls de pe piept şi ei numai se uitau 
aşa, n-aveau voie prea mult să întoarcă capul şi Petrică CocîrŃeu, aşa a făcut din cap, s-a uitat la 
mine a milă, am înŃeles totul atunci.  După ce i-a interogat, i-a dus înapoi, 
 
-  Îi bătuseră? 
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-  Da, îi bătuseră.   
 
-  Erau la faŃă aşa? 
 
- Numai pe corp.  Da, eu n-am văzut, dar ulterior ei mi-au spus.  Şi după asta vine un alt, 
plutonier, era acolo de la miliŃie şi aşa de gingaş îmi vorbeşte: ”Tovarăşul Vuc, te văd o persoană 
cultă, aşa, inteligent, cum de te-ai încurcat cu derbedeii aceştia, cu răufăcătorii”... şi un alt cuvânt 
a zis... se referea la cei trei.  Atât de duios îŃi spunea, că aproape îŃi dădeau lacrimile.  ”Cum de-ai 
putut, dumitale nici n-ar trebui să ai legătură cu ei.”  Altul venea şi din nou mă apostrofa: ”Ńi-a 
trebuit asta, Ńi-arătăm noi acuma!”  Aşa m-au Ńinut de dimineaŃa până seara.  Între timp, au mai 
prins pe un frate care a fost şi el atunci pe stradă când s-au întâmplat lucrurile şi l-au prins şi pe 
tăticu.  Numa că taticu n-o făcut prea mare, numai c-o vociferat.  L-au băgat înlăuntru şi i-au dat 
2000 de lei amendă penală.  Pe fratele ăsta, însă, care a pus şi mâna şi a tras de miliŃieni, l-au pus 
pe el să stea lângă mine pe scaun.  La un moment dat, am discutat noi, aşa ca să nu ne observe 
nimeni, să ne audă.  La un moment dat, l-a prins mila de deŃinutul care spărgea butucii, ”eu mă 
duc să-l ajut” şi s-a dus ca să-l ajute.  Eu am simŃit un îndemn lăuntric, ”nu te du!”  Ăsta a fost 
îndemnul lăuntric.  El s-o dus.  În timp ce stătea deŃinutul, vine un miliŃian să-l ia să-l 
interogheze, ce să-i facă..., nici n-o mai venit.  Şi fratele tot spărgea, da mie mi-a fost milă, s-a 
dus singur.  La un moment dat a transpirat, s-o încălzit şi o stat un pic să se refacă.  Numai bine, 
trec atuncea nişte comandanŃi din ăştia şi-l văd.  ”Ce stai, sparge acolo că ai viaŃă grea, până nu 
spargi grămada asta nu te eliberez de aicea” şi nu ştiu ce...  Am zis Doamne, îŃi mulŃumesc că nu 
m-ai lăsat să mă duc, că şi eu spărgeam până la loc comanda. Mă rog, după aia, l-or chemat şi pe 
el, l-or interogat, nu mai ştiu ce s-a întâmplat, l-au Ńinut acolo.  În orice caz, seara târziu mă 
cheamă şi pe mine, la maior Bogătoiu, trăieşte, e pensionar acuma, şi sunt pus să dau o 
declaraŃie, că nu voi mai veni la Caransebeş, că nu voi mai fi diaconul bisericii şi că nu voi mai 
veni la Caransebeş.  Şi am răspuns aşa:  ”declaraŃia mea este următoarea, eu nu mă propun singur 
ca diacon, dar dacă biserica mă alege, eu voi fi diacon.” 
”Ei, mă rog”, a scris el acolo, că dacă biserica îl alege, da aveau ei siguranŃa că nu voi mai fi ales, 
dar era problema aici, că nu voi mai merge la biserica din Caransebeş.  ”Asta, nu pot să dau.  
Acolo am rudenii, acolo sunt fraŃi în Domnul, nu pot să nu mă duc. Bun, că nu pot mă duce la 
BolvaşniŃa dar poate odată mă duc, e un eveniment şi mă arestaŃi, pentru asta, eu nu dau 
declaraŃia.” 
”Ei, bun, scriem aşa, deci nu voi mai accepta să fiu ales ca diacon”.   
Mă rog, am zis, treacă de la mine.   
”Şi mă angajez să nu mai vin la Caransebeş”.   
”Nu domnule, tovarăşul maior, nu aşa” şi ne-am hârâit... a durat mut chestia asta, până la un 
moment dat, a pus mâna pe coalele de hârtie, le-a scos din maşina de scris, le-a împachetat, le-a 
aruncat la coş şi am crezut că vine să mă pocnească.  Dar nu mi-a dat nici o palmă.   
”Las că vei răspunde tu la procurorul Zamfirescu.  Vei răspunde la el.”  Şi într-adevăr, după un 
timp mă cheamă procurorul ăsta şi la el nu trebuia să răspund decât, ”da” sau ”nu”.  
  
- Ai fost în seara cutare la Caransebeş? – (Ce puteam să-i spun?) – Da. 
 
- Ai condus programul?  
 
- Da. 
 
- Ai, aşa... 
 
I-am spus adevărul, mi-a dat să semnez, şi să aştept că se va lua hotărâre la judecată.  Deci eram 
chemat la judecată. 
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Într-adevăr, s-a Ńinut judecata, dar între timp, Europa Liberă vuia că sunt cei trei deŃinuŃi pentru 
probleme religioase şi asta nu le plăcea, guvernului de atunci, conducerii, să audă chestii din 
astea.  Au schimbat încadrarea şi au spus că articolul 153, huliganii care deranjează ordinea 
publică, aici i-or încadrat.  În cazul ăsta, pe mine nu m-or mai putut încadra acolo, că eu n-am 
fost, dar ca să nu scap ieftin, mi-au dat şi mie o amendă penală de 2000 de lei.  Şi-atât şi eu am 
scăpat.  Pe ei i-au condamnat. 
 
- Şi au făcut ceva închisoare? 
 
- Da, ei au făcut închisoare , deci Prejban a făcut patru luni, Petrică CocîrŃeu a făcut şase şi Rădoi 
Nicolae a făcut opt.  Jumătate din (sentinŃă), pentru că i-au scos la lucru, nu s-au purtat rău acolo, 
n-au mai fost bătuŃi la închisoare, dar au stat la Popa Şapcă în Timişoara.  Deci patru, şapte, opt 
luni.  În ce mă priveşte, amenda penală n-am plătit-o nici până în zi de astăzi, n-am plătit nimic, 
Dumnezeu m-o scăpat, le-o încurcat minŃile s-a răsturnat după aceea regimul şi am scăpat. 
 
- În ce an a fost? 
 
-  În 78 şi am stat până în anul 80, exclus din cult, deci eu şi toŃi complicii.  Şi în 80 fr. Busuioc 
Belciu o purtat el discuŃiile la Comunitate şi inclusiv la Uniune ca să fiu reprimit.  Şi într-adevăr, 
în urma asta, am fost chemat în faŃa ComunităŃii, în faŃa adunării generale a ComunităŃii să-mi 
cer iertare.  Mi-am cerut iertare din punctul meu de vedere.  Adică, nu trebuia ca să  mă opun 
acolo, trebuia să-i las, dar trebuia să le spun, dar nu trebuia să mă opun şi n-am amintit de ei, că 
ne-au dat în mâna ăstora să ne aresteze. 
 
- Întrebare, când s-a stins lumina, oamenii i-au dat afară pe ei?  
 
- Nu. 
 
- Cred că am citit undeva că i-au scos afară din biserică, se plângeau ei... 
 
- N-aş putea spune, n-aş putea, că după ce s-a reaprins lumina, din nou au stat acolo ca să facă 
listele. 
 
- Pe ei i-a bruscat cineva? 
 
- Nu. 
 
- Am văzut un document în care, dacă bine mă Ńine memoria, spuneau că au fost bruscaŃi.  
 
- Păi, verbal, da. 
 
- Nu, nu, nu, fizic. 
 
- Fizic? Probabil afară, ceea ce nu am văzut eu, dar în biserică nu, n-au fost bruscaŃi.  Bruscarea a 
fost acolo, v-am zis că fr. Nicolae Rădoi, e un om aşa mai voinic, nu-i lăsa să urce la amvon, 
stătea împotrivă – asta dacă se poate numi bruscare – dar nu ca să ne luăm la bătaie, n-a fost.  A, 
că mai ştiu ceva, că le-au împuns roŃile pe la maşini, dar nu ştiu, nu i-am pus, ei toate în spinarea 
noastră le-au pus.  Noi am purtat toată, nu-i adevărat.  Care au avut cu ei răfuielile lor, eu nu m-
am pretat la aşa ceva. Deci cam asta a fost ce s-a întâmplat atunci în Caransebeş.   
 
 
Referitor la înfiinŃarea Comitetului ALRC,  
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Cum a pornit iniŃiativa: 
Împreună cu fr. Petrică CocîrŃeu, în anul 1975, pe când ne întorceam de la Turnu Severin,  
 
- Prin ce dată? 
 
- Cam pe 15 septembrie, ne-am întors de la Turnu Severin – am fost cu orchestra din BolvaşniŃa 
– atunci eram dirijor la BolvaşniŃa de orchestră.  Măi, şi noi n-avem răbdare să stăm până la 
trenul de noapte şi-am spus la fraŃi că eu, el şi nevestele noastre am vrea să ajungem mai repede 
în Caransebeş.  Un frate, Balica Petru, s-a pus la dispoziŃie cu maşina lui şi am mers noi patru, el, 
nevasta-sa şi un copil , acuma e în America, copilu-i mare, atunci era de şapte, opt ani.  Cum 
stăteam pe bancheta din spate: când eu Ńineam pe nevasta-mi în braŃe, când el îşi Ńinea nevasta şi 
mai odihneam şi, pe Cheile Armenişului – nişte curbe periculoase – acolo cumva, a avut un 
accident mortal Tunsoiu, inspector de la şcoală, care a făcut către mine: Pun eu mâna mea pe voi, 
m-a ameninŃat în cancelarie.  După două săptămâni a pus Dumnezeu mâna, eu nu vreau să le pun 
cap în cap, dar cred că sunt nişte coincidenŃe care Domnul le ştie.  Ei, în curba aceea, avem 
accident.  În clipa aceea eu Ńineam pe nevastă-mea pe poală şi am simŃit aşa o izbitură.  Maşina 
noastră la 90 de km pe oră s-a izbit de un camion care venea invers, dar în roata din spate, chiar 
în roată.  Şi din roata aia, ne-a întors aşa de câteva ori pe drum şi eram cu faŃa îndreptaŃi spre 
Orşova de unde veneam, dar nu ne-am mai dat seama.  În timpul acesta au venit nişte străini, 
cehoslovaci, parcă, şi  au văzut că maşina luase foc şi ei : „peso, peso” – cred că înseamnă nisip 
în limba lor, că, după aia, i-am văzut că ei coborâseră la apă şi aduceau nisip şi să stingă.  Ei, în 
clipa aia, noi n-am avut nimic, doar nişte zgârieturi.  În clipa aia s-a petrecut o aşa trezire 
spirituală în viaŃa mea şi a lui Petrică CocîrŃeu şi o foame după Cuvântul lui Dumnezeu.  Atunci, 
cu adevărat am înălŃat nişte rugăciuni fierbinŃi către Dumnezeu.  Şi după ce am ieşit, c-am fost 
internaŃi la spital, am stat vreo zi eu, nevasta-mea a stat vreo două, în Caransebeş mă întâlnesc cu 
Ionică Moldovan. El e căsătorit, nevastă-sa e din Caransebeş şi venise la socrii,  de-acum el 
locuia la Timişoara.  Mi-a zis:  măi, n-ai vrea să participi la un studiu biblic?  Exact ceea ce îmi 
doream.  Atâta foame, de după accidentul ăsta, am avut după Biblie.  Uite, aşa, aşa!  Mi-a dat 
adresa la el acasă.  Ne adunam şi se Ńineau studiile alea biblice BEE.  Acolo le Ńineam.  La un 
moment dat, aşa de faine, şi regret că nu mai trăiesc momentele alea, mă zideam, aşa mă 
îmbărbătam, plecam bucuroşi.  La un moment dat, la părtăşia noastră vine şi Ianculovici, el a fost 
exmatriculat din şcoală, el cu Prejban, au istoria lor, şi asistă şi el şi apoi vine cu o propunere.  
Fratele Iosif łon, era anchetat, era 75 anul, „n-ar trebuie şi noi tinerii să facem o hârtie către 
guvern, chiar lui Ceauşescu , să spunem că şi noi ne solidarizăm cu el?”  ToŃi am zis: facem, cu 
orice risc.  Ştiam că bine nu ne aştepta.  Bun, vine următoarea întâlnire.  În fiecare săptămână 
aveam o seară.  Revine Prejban cu Ianculovici şi spune:  Am stat de vorbă cu Paul Nicolescu şi a 
spus, „măi, voi dacă vreŃi să faceŃi lucrul acesta trebuie să aveŃi spatele asigurat.  Adică, să fi Ńi 
afiliaŃi la o asociaŃie internaŃională” şi ne-a spus asociaŃia asta din Zürich, ElveŃia, care, prin ea 
să ajungă mesajele la Europa Liberă, să vuiască Occidentul ca să nu ne omoare ăştia.  În clipa 
asta eu n-am mai simŃit, ei toŃi au mers înainte, dar eu înlăuntrul meu am spus, eu nu vreau aşa.  
Dacă mă duc înainte, direct, mă omoară, nici o problemă, nu prin Europa Liberă, nu prin... asta 
nu.   Nu am putut spune, căci mi-era jenă de Petrică CocîrŃeu, Lae Rădoi, Teleagă şi măi, poate 
sunt eu fricos, să nu-i descurajez.  N-am spus nimic.  Gata a şi făcut demersurile, Nicolescu, să 
fim afiliaŃi acolo şi urma să semnăm adeziunea acolo.  A fost o seară şi m-am rugat Domnului: 
Doamne scoate-mă tu.  Nu s-a semnat atunci nimic.  Din nou am mers şi pentru a doua oară nu s-
a semnat, nu ştiu din ce motive, nu îmi mai aduc aminte.  A treia oară deja ei spuneau, măi, 
suntem neserioşi, semnăm şi trimitem, gata.  Mergeam cu Lae Rădoi, el avea maşină, o Volgă 
neagră, cu număr mic de Bucureşti, de acolo o luat-o. Şi toŃi care ne vedeau ne salutau, eram 
ambasada... îs şi lucruri aşa, râzi.  Mergeam către Timişoara din Caransebeş, şi fratele Lae spune, 
măi, frate Petrică, lui CocîrŃeu i se adresează şi fraŃilor, ”uite ce m-am gândit eu, fratele Viorel 
Vuc, să nu semneze ca membru ALRC, pe linia întâia, pentru că el este diaconul bisericii, să nu 
târâm şi biserica.”  - Măi frate, ştii ce uşurare am primit. - Şi ăia toŃi: Daa! Corect!  Am ajuns la 
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Timişoara.  Ăia nu ştiau de hotărârea lor şi acuma vine rândul, semnătura şi eu eram primul, 
după aia Petrică, după aia Rădoi.  Şi am luat hârtia, m-am făcut că vreau să semnez, nu voiam să 
par laş şi fratele Lae intervine: „FraŃilor, o clipă, am uitat să vă spunem ce am hotărât noi.”  Au 
fost de acord şi ăia şi am dat hârtia mai departe şi n-am fost membru direct ALRC, ci socotit 
simpatizant, fiindcă am fost diacon.   
 
- CâŃi au fost atunci?   
 
- Nouă. Printre ei a fost şi ăsta, de la Zalău, acum e în Statele Unite, Nelu Brisc.  A fost unul 
Bogdan, nu mai ştiu cum îl cheamă, care a fost omorât, l-au găsit spânzurat într-un pod. Se zice 
că ar fi mâna securităŃii, Domnul ştie, şi alŃii: Ionică Moldovan, Petrică CocîrŃeu, Lae Rădoi, 
Teleagă. 
 
- Nicolescu a fost la Timişoara acolo? 
 
- A fost odată. 
 
- El a semnat acolo? 
 
- El n-a fost când s-a semnat, noi am semnat.  Între timp el lucra la un memoriu prin care să ne 
începem activitatea şi memoriul s-a numit: „ÎncetaŃi prigoana”.  Măi frate, şi acum când mă 
gândesc, că n-am mult păr acuma pe cap, dar şi acum mi se ridică. 
 
- Mai aveŃi memoriul ăsta? 
 
- L-am ars de frica securităŃii, că eram anunŃat că îmi vor face percheziŃie. Dacă găseşte ăla la 
mine pe acasă...   Am avut multe neplăceri, că aveam maşină de scris, luată de la Bucureşti, din 
magazin, de la librărie.  După aia mă trăgeau la răspundere că de ce am, trebuia să dau 
caracterele în fiecare an, să mă verifice,  nu cumva să scriu manifeste.  L-am păstrat ani buni, 
până când am primit vestea asta că mă vor... deşi n-au venit.  Nu mi-au răscolit casa.  Dar la alŃii 
făcuseseră percheziŃie şi am zis, să nu mai îmi încarc şi vinovăŃia. 
 
- Nu-l mai are nimeni? 
 
- Numai dacă Petrică CocîrŃeu sau el, Nicolescu, dacă îl mai are.  E răscolitor.  După fiecare 
aproape propoziŃie sau frază, asta era, a condus direcŃia, ”încetaŃi prigoana”  S-a citit la Europa, 
asta i-a înfierbântat pe securişti împotriva ALRC-ului.   
Studiile noastre s-au diluat, acum întâlnirile erau de comitet ALRC.  Mă duceam cu ei numai 
pentru că eram foarte bun prieten cu Petrică CocîrŃeu, cu Lae Rădoi, cu ai noştri, cu Ionică 
Moldovan şi mă împrietenisem cu Nelu Brisc. 
 
- Cam ce discutaŃi la o întâlnire din astea? 
 
- Ce să facă, ce manifest să mai scrie, demersuri, apoi... 
 
- CulegeaŃi cazuri de prin Ńară? 
 
- Da, da. 
 
- În timpul ăsta eu eram diacon la Caransebeş şi a urmat o Adunare Generală, făcută cu ocazia 
sărbătoririi... în 24 parcă ianuarie, ziua lui Ceauşescu, s-a citit un memoriu pentru Ceauşescu, 
comentarii şi un raport spiritual dar la ăla fără comentarii, ne-am înscris la cuvânt, printre care şi 
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eu şi Petrică CocârŃeu.  Urmam, m-am ridicat şi am spus: Dragi tovarăşi şi fraŃi din conducere, 
eu n-am trăit vremurile, că ei elogiau şi-aminteau vremurile dinainte când au fost prigoniŃi, eu n-
am trăit în vremea aia, eu trăiesc în vremea de acum, când se vrea libertate religioasă.  Dar daŃi-
mi voie să vă spun ceva. Se întâmplă la nivelul Ńării noastre, nişte lucruri care sunt ca o pată 
neagră pe faŃa noastră, noi care Ńinem la libertate, (am zis-o şi eu cu tâlc, aşa) şi sunt cazuri 
izolate şi am dat exemple: biserica cutare transformată în depozit CAP, şi eu am luat cuvântul şi 
le-am arătat şi n-au avut ce comenta. Mă credeŃi, după ce am vorbit eu lui Petrică nu i-au mai dat 
cuvântul, or ştiut că şi ăsta vine cu altceva. S-a înregistrat.  Caseta mea a fost discutată în şedinŃa 
judeŃeană de atunci la care erau chemaŃi toŃi primarii.  Primarul din satul meu, i-a spus la un 
prieten de-al meu, nu mi-o spus direct şi nu m-am dus să-l întreb, primarul de atunci, însă ăla mi-
a spus atunci, ce-ai vorbit, uite caseta cu tot ce ai vorbit tu a fost analizată în plenul şedinŃei şi se 
gândeau ce măsuri să ia împotriva mea.  Nu s-au luat, mulŃumesc Domnului, dar i-a pus pe alŃii 
pe jar. Aşa a început activitatea ALRC-ului, până în 78, atunci când a culminat cu Caransebeşul, 
când i-a arestat pe cei trei şi după ce au venit de acolo, au făcut presiuni asupra lor să plece.  N-
aş fi ştiut, Petrică CocîrŃeu mi-a spus, că atât de mult a Ńinut el să plec deodată cu el.  N-am avut 
îndemn, astăzi eram în America de douăzeci şi ceva de ani, da n-am avut îndemn.  El s-o dus, şi 
deja Uniunea..., şi toŃi care au fost membri ALRC, deci s-au scăpat de ei, 
 
- În felul acesta s-a terminat cu ALRC-ul? 
 
- S-a terminat, da, s-a terminat şi Uniunea noastră trâmbiŃa că din cauza aia au făcut ei asta ca să 
plece în America. 
 
- Asta-i povestea lui Bunaciu. 
 
- Da, exact. Cam astea sunt... 

 
 

Urmează poziŃia fr. Ton şi Popescu faŃă de ALRC 
 
 

 
PoziŃia noastră 

faŃă de comitetul pentru ”Apărarea libertăŃii 
Religioase 

şi de ConştiinŃă. 
 
 SubsemnaŃii Popescu Aurel, domiciliat în 
Bucureşti, Bul.D.Cantemir nr.13A, şi łon Iosif, 
domiciliat în Cluj Str. Nuferilor nr.1.ap.14. 
 Credem că este necesar să ne definim şi să 
facem cunoscută poziŃia noastră faŃă de comitetul 
pentru ”apărarea religioase şi de conştiinŃă” (ALRC), 
afiliat la organizaŃia ”Solidaritatea Creştină 

InternaŃională” cu sediul în ElveŃia. 
1. Considerăm că motivaŃia pentru apariŃia unui asemenea comitet există, adică 

 în România persecuŃia religioasă este o realitate simŃită de toŃi cei care practică deschis şi 
dinamic o credinŃă religioasă.  Cazurile de hărŃuieli, de discriminări, de retrogradări, de destituiri 
din funcŃii pentru motivul împărtăşirii şi practicării unei credinŃe religioase sînt frecvente şi 
produc multe suferinŃe umane, uneori uluitor de profunde. 

2. Considerăm că Dumnezeu îşi alege oameni cărora le trezeşte conştiinŃa şi pe 
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 care îi obligă să devină apărătorii fraŃilor lor care sînt în suferinŃă.  Acestor oameni El le 
vorbeşte prin Cuvîntul Său din Sfînta Scriptură, care zice: ”Deschide-Ńi gura... şi apără pe cel 
mut, pentru pricina tuturor celor părăsiŃi!  Deschide-Ńi gura... şi apără pe cel nenorocit şi pe cel 
lipsit” (Proverbe 31:8-9): şi în altă parte ”ÎnvăŃaŃi-vă să faceŃi binele, căutaŃi dreptatea, ocrotiŃi pe 
cel asuprit” (Isaia 1:17) şi iarăşi ”A şa vorbeşte Domnul: FaceŃi dreptate şi judecată, scoateŃi pe 
cel asuprit din mîinile asupritorului” (Ieremia 32:3).  Credem că cei care au alcătuit acest comitet 
pentru apărarea credincioşilor asupriŃi şi persecutaŃi au făcut-o pentru că au simŃit această 
chemare de la Dumnezeu.  Este evident că ei au o bază biblică pentru acŃiunea lor. 

3. Considerăm că Dumnezeu are diferite chemări pentru diferiŃi copii ai săi şi că 
 fiecare individ trebuie să ştie clar în sine însuşi ce chemare are el şi să se Ńină de acea slujbă şi să 
şi-o îndeplinească bine şi cu credincioşie.  Aşa citim iarăşi în Cuvîntul lui Dumnezeu: Cine este 
chemat la o slujbă să se Ńină de slujba lui.  Cine învaŃă pe alŃii, să se Ńină de învăŃătură.  Cine 
îmbărbătează pe alŃii să se Ńină de îmbărbătare.  Cine dăruieşte, să dăruiască cu mînă largă.  Cine 
cîrmuieşte, să cîrmuiască cu rîvnă.  Cine face milostenie, să o facă cu bucurie.” (Romani 12:7-8). 

Noi, Popescu Aurel şi łon Iosif, am fost chemaŃi de Dumnezeu la predicarea  
Evangheliei şi – cu toate că împărtăşim durerea şi Obiectivele fraŃilor noştri din comitetul pentru 
”Apărarea LibertăŃii Religioase şi de ConştiinŃă – considerăm că nu sîntem chemaŃi la a ne înrola 
în acest comitet şi de aceia rămînem la chemarea noastră de predicatori ai cuvîntului lui 
Dumnezeu.  Aceasta nu înseamnă că noi nu vom mai vorbi şi scrie despre suferinŃele fraŃilor 
noştri, ci doar că noi nu ne simŃim chemaŃi la a ne include într-un comitet al cărui preocupare 
principală este această activitate în apărarea fraŃilor. 

4. Considerăm că acest comitet pentru ”Apărarea LibertăŃii Religioase şi de  
ConştiinŃă” nu credem să se extindă pînă la a lua proporŃiile unei organizaŃii de masă, ci să 
rămînă la limitele restrînse ale unui grup de oameni cu gînd nobil, cu spirit de jertfă şi cu 
dedicaŃia de apărare a drepturilor şi libertăŃilor marii mase a credincioşilor. 

5. Considerăm că tot ce au scris şi publicat pînă acum fraŃii noştri din comitetul  
pentru ”Apărarea LibertăŃii Religioase şi de ConştiinŃă” este adevărat şi sperăm că şi de aici 
înainte, semnalînd diferite cazuri de persecuŃie religioasă din Ńara noastră, vor spune şi scrie 
numai adevărul.  Dacă vor suferi pentru adevăr, vor suferi pentru Domnul nostru Isus Cristos, 
care este Adevărul. 

6. Considerăm, pe baza Sfintei Scripturi, că toŃi credincioşii creştini adevăraŃi, 
 din toate Ńările lumii, alcătuiesc o singură unitate, şi anume, trupul viu al Domnului Isus Hristos.  
Prin urmare, dorinŃa şi intenŃia fraŃilor noştri de a se asocia cu alŃi fraŃi de credinŃă din alte Ńări, şi 
de a face cunoscute în toată lumea suferinŃele credincioşilor creştini din România nu este altceva 
decît dorinŃa unei părŃi a trupului lui Hristos de a avea comunicare cu celelalte părŃi ale aceluiaşi 
trup.  Aşa citim în biblie: ”Dacă sufere un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă 
este preŃuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.  Voi sînteŃi trupul lui Hristos 
şi fiecare în parte mădularele Lui” (I Corinteni 12:26-37). 

7. Vom acorda sprijinul nostru moral, spiritual şi material fraŃilor noştri care sînt  
gata să se jertfească pentru mai multă libertate de credinŃă şi de practică religioasă în România. 

 
Bucureşti, 1 iulie 1978 

 
Popescu Aurel      Iosif łon 
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ANEXA 
 C.A.M. 

 
 

Începuturile organizaŃiei Christian Aid For Romania (C.A.F.R. care a devenit Christian Aid 
Ministries – C.A.M) relatate de Silvia Tărniceriu în manuscrisul său Dumnezeu îmi cunoaşte 
cărările.  Silvia a participat pe lângă Genovieva Sfatcu, atât la înfiinŃarea Corului Copiilor 
“Sion” cât şi la începuturile activităŃii organizaŃiei C.A.F.R.  (Text reprodus cu permisiunea 
binevoitoare a autoarei.) 

 
“Dumnezeu, în îndurarea Lui cea mare, a ales o femeie dintre Amişi, o femeie simplă, fără 

prea multă educaŃie sau şcoli înalte, foarte modestă, soŃie de fermier probabil. El a ales-o ca să-Şi 
aducă la îndeplinire un plan al Său pentru săracii din România. Pe această femeie o chema Nora 
Wengerd şi era din statul Indiana. Am întâlnit-o şi eu mai târziu, când am vizitat-o împreună cu 
Genovieva în statul ei. Acum e plecată la Domnul ca să-şi primească răsplătirile de la Cel pe care 
L-a slujit cu credinŃă. 

Nora era o femeie foarte devotată culturii şi tradiŃiilor ei de Amish, dar şi-a păstrat inima 
deschisă şi pentru altfel de creştini care, deşi nu de aceeaşi culoare sau denominaŃiune, aveau 
aceeaşi dragoste pentru Mântuitorul ei drag. În felul acesta contribuia şi ea, cu cât putea la o 
misiune pe care o conducea un alt frate Amish-Menonit. Numele fratelui era David Bontrager. 
Acest frate a învăŃat să sufere şi să plângă cu cei ce plâng; şi, într-un fel sau altul, a dorit să-i 
poată ajuta: mai întâi spiritual, prin rugăciune, şi mai apoi, în măsura în care putea găsi o cale 
mai bună, îi ajuta şi material. 

Fratele David Bontrager scria în fiecare lună câte o scrisoare pe care o trimitea membrilor 
congregaŃiilor de Amish şi MenoniŃi. În această scrisoare numită: Prin cortina de fier cu dragoste 
(Through the iron curtain with love), fratele David Bontrager scria noutăŃi despre creştinii 
persecutaŃi din Ńările comuniste, mai ales din Uniunea Sovietică şi România. Într-o astfel de 
scrisoare a apărut şi numele prietenei mele Genovieva Sfatcu din Iaşi. 

Sora Nora Wengerd nu s-a mulŃumit numai să se roage pentru ea şi poporul creştin din 
România, dar s-a aşezat probabil la măsuŃa ei din bucătărie şi i-a scris Genovievei o scrisoare 
plină de cuvinte încurajatoare, îndemnând-o să-şi păstreze credinŃa şi nădejdea în Domnul nostru, 
care ne promite, prin Cuvântul Său din Isaia 41:10, următoarele: 

<Nu te teme căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te 
întăresc şi tot Eu îŃi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare>. 

 Genovieva a primit scrisoarea de la această soră scumpă şi, mai târziu, o fotografie în 
care arăta, spuneam noi, ca o asistentă medicală (pentru că avea pe cap o boneŃică albă, cum 
poartă asistentele medicale pe la noi, în spitale). Genevieva a întreŃinut această legătură, deşi 
Securitatea română cenzura tot ce venea din străinătate prin poştă.   

Anii au trecut unul după altul, cu bucuriile şi încercările lor. Securitatea română era tot mai 
aprigă împotriva celor ce reuşeau să-şi facă numele cunoscut peste hotare. În felul acesta, 
regretul lor era că nu se mai puteau atinge chiar atât de uşor de cei ce erau cunoscuŃi în vest. 
Regimul comunist de la Bucureşti voia să afişeze o anumită libertate religioasă în vest, care nu 
era nici pe departe asemenea celei aplicate în Ńară. łara era condusă de un singur partid: partidul 
comunist. Controlul partidului nu era numai asupra creştinilor nou testamentali, dar şi asupra 
întregului popor. 

Prin vizita multor creştini din vest, mai ales a celor care veneau cu Biblii şi literatură 
religioasă, veştile au ajuns şi la urechile demnitarilor americani care condiŃionau Ńările mai puŃin 
dezvoltate să respecte libertatea religioasă, dacă vor să mai beneficieze de statutul de Ńară 
favorizată în privinŃa ajutorului economic. 
Şi totuşi, numai Dumnezeu ştie câŃi creştini au murit în închisorile comuniste, necunoscuŃi de 

nimeni, în afară de El…  



 

 

567 

Şi pentru că nu se puteau atinge de cei ce-au devenit cunoscuŃi în vest, Securitatea română 
căuta să scape de ei expulzându-i din Ńară ori lăsându-i să plece legal. În felul acesta, se asigurau 
cumva că cei plecaŃi nu vor mai putea influenŃa şi pe alŃii cu curajul lor de a se opune persecuŃiei, 
luptând pentru libertate religioasă sau, fără să lupte, câştigând biruinŃa, răbdând ocara şi umilinŃa 
la care erau supuşi. 

Aşa a ajuns şi prietena mea, Genovieva Sfatcu, în Statele Unite. 
Domnul a făcut ca ea să-şi aducă aminte de sora Nora Wengard şi să-i scrie că a ajuns în 

America. 
Mare i-a fost bucuria sorei Nora când a auzit că Genovieva îi poate face chiar şi o vizită. 
Astfel Dumnezeu a făcut ca Genovieva să ajungă printre creştinii Ami şi şi MenoniŃi din 

America: mai întâi în Indiana, apoi în Ohio.  
Iată un verset care-mi aminteşte de ceea ce a vrut Dumnezeu să facă mai departe: 
<Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul; gânduri de pace şi nu de 

nenorocire; ca să vă dau un viitor şi o nădejde. 
Mă veŃi ruga şi vă voi asculta.>  (Ieremia 29: 11-12)  
 
Sunt sigură că Genovieva s-a rugat mult, cerând lui Dumnezeu călăuzire şi ajutor. Nici ea n-a 

avut pe nimeni în Ńara aceasta mare şi bogată. Nici o rudă sau prieteni mai apropiaŃi… Şi 
Domnul a ascultat-o pe ea şi pe noi care ne rugam pentru ea, din România. 

Nora avea un nepot în Millersburg, Ohio, pe nume Mahlon Gingerich. Fratele Mahlon făcea 
parte din aceeaşi grupare creştină – Amish. El locuieşte încă aici în Ohio şi este vecin cu părinŃii 
fratelui David Troyer şi la câteva mii de metri de unde locuiesc şi eu acum. 

După ce vorbise la câteva grupuri de Amişi, în Indiana, Nora a întrebat-o pe Genovieva dacă 
n-ar vrea să meargă şi la nepotul dumneaei în Ohio, să le vorbească şi celor din grupul lor, despre 
creştinii persecutaŃi din România. 
 Neavând altă destinaŃie şi fiind în căutarea unui loc unde să se stabilească, Genovieva a 
acceptat invitaŃia şi s-a dus în Ohio. Acolo, în grupul fratelui Mahlon Gingerich, era şi familia 
fratelui David Troyer. Când David a auzit-o pe Genovieva vorbind, inima lui tânără şi sensibilă a 
fost adânc mişcată, mai ales, pentru că de mic copil, îi plăcea să citească cărŃile scrise de fratele 
Richard Wurmbrand despre creştinii persecutaŃi. Şi iarăşi gândul îmi zboară la Cuvântul lui 
Dumnezeu care, pentru mine, este ADEVĂR şi REALITATE! 

Mărturisesc că de multe ori m-am simŃit şi eu ispitită să cred şi chiar să mă mândresc în firea 
mea, că EU fac ceva pentru Domnul şi ini Ńiativa este a MEA … 

Dar vai, cât de greşită am fost, şi cât de greşiŃi putem fi în gândirea noastră, crezând că eu sau 
noi putem fi, sau putem face ceva fără El… În Isaia 55: 8 Dumnezeu Însuşi ne spune: 

<Căci gândurle Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice 
Domnul. 

Ci cât sunt de sus cerurile faŃă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faŃă de căile voastre şi 
gândurile Mele faŃă de gândurile voastre.> 

Dumnezeu era în inima lui David Troyer de când era un băieŃel de Amish, la vărsta de opt 
anişori. Dumnezeu a pus în el această dorinŃă şi această pasiune pentru cei săraci şi asupriŃi. 

După mai multe întâlniri printre grupurile de Amişi şi alŃi creştini din zonă, David Troyer 
împreună cu Erma, soŃia lui, au invitat-o pe Genovieva să rămână la ei şi, cu ajutorul Domnului, 
să înceapă o misiune numai pentru România şi, prin această misiune, să-i ajute pe creştinii de-
acolo nu numai prin rugăciunile lor, dar şi în mod practic, din punct de vedere material. 
 Genovievei i-a surâs idea; şi unde s-ar fi putut ea simŃi mai în siguranŃă, dacă nu printre 
aceşti oameni simpli, foarte evlavioşi şi cu inimi mari? 

1 ianuarie 1981 a fost ziua marilor începuturi; ziua în care Dumnezeu a rânduit, cu mult timp 
înainte, să-şi aducă la îndeplinire gândul Său cu privire la ce va face prin acest bărbat-acum, 
Amish, şi prin această fată săracă venită din România.  

Genovieva nu avea nimic. Venise şi ea, ca şi mine, tot cu un geamantan gol, cu doar două sau 
trei schimburi de haine. David lucra încă la firma tatălui său de materiale de construcŃii şi de 
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scule. Putea foarte bine să se mulŃumească cu poziŃia de vicepreşedinte al firmei tatălui său şi să-
i moştenească afacerea, fiind şi fiul cel mai mare dintre cei opt copii. Şi, din nou: gândurile şi 
căile noastre sunt departe, cât este cerul faŃă de pământ, faŃă de gândurile şi planurile Lui 
Dumnezeu pentru viaŃa noastră. 

Cu calul înhămat la o trăsură neagră, David, Erma şi Genovieva, pornesc înspre Banca 
Comercială din Millersburg, Ohio să deschidă primul cont pentru organizaŃia: Christian Aid For 
România (Ajutor Creştin Pentru România). 
 Prima donaŃie de cinci sute de dolari venise deja de la un cuplu de creştini din Orville 
care o auzise pe Genovieva vorbind într-o seară. 

Mai târziu, din mai multe motive practice, David şi Erma şi-au schimbat grupul de părtăşie şi 
nu s-au mai dus cu Amişii, care nu aveau biserici, ci se adunau prin case, şi au devenit membri 
într-o biserică Menonită unde aveau mai multe libertăŃi. Puteau folosi curentul electric, telefonul 
şi maşina pentru transport, iar mai târziu, şi computerul. Toate acestea erau strict necesare 
pornirii unei misiuni de ajutor spiritual şi material pentru România.  

Cu toate că sunt foarte multe ramuri de MenoniŃi, ramura la care s-au afiliat David Troyer şi 
cu familia sa, Beachy-Amish, a rămas ca una dintre cele mai conservatoare în ce priveşte Ńinuta 
exterioară, mai ales a femeilor. 
 MenoniŃii sunt o grupare de creştini care şi-a luat numele de la un bărbat, pe nume 
Menno Simon, fost preot catolic, prin anii 1500. Fiind convertit la credinŃa adevărată în Domnul 
Isus şi experimentând naşterea din nou, prin citirea şi trăirea Cuvântului lui Dumnezeu, Biblia, 
Menno Simon a părăsit catolicismul şi a format această nouă grupare de creştini numită 
MenoniŃi. 
 Atât David cât şi Erma, care proveneau amândoi dintre Amişi de câteva generaŃii, au avut 
de plătit preŃul trecerii lor la această denominaŃiune. N-aş vrea să vorbesc de rău pe nimeni, dar 
ca şi la noi în România, când un creştin ortodox sau catolic părăseşte formalismul tradiŃional şi 
se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, schimbându-şi viaŃa după Cuvântul Său, Biblia, familia îl 
huleşte şi dispreŃuieşte, refuzând să mai aibă legături cu el. 
 În cazul lui David, au fost câteva discuŃii şi anumite stări neplăcute, dar nu după mult 
timp, părinŃii lui David au văzut calea bună, cinstită şi dreaptă pe care au luat-o copilul lor, şi nu 
numai că i-au dat binecuvântarea plecării, dar au devenit şi sponsori foarte serioşi şi credincioşi 
ai organizaŃiei, fiind nelipsiŃi de la activităŃile ei. 
 Noah Troyer, tatăl fratelui David, a devenit chiar sponsorul meu personal şi m-a sprijinit 
la venirea mea în Statele Unite, dovedind că are suficienŃi bani în bancă pentru a-mi asigura 
şederea până voi găsi eu singură mijloace de a mă întreŃine. El deŃinea o companie mare de 
materiale de construcŃii... 

 
Coletele Alimentare 

 
Într-una din seri, Genovieva mi-a spus că în seara aceea vom merge să vedem cum se fac 

pachetele alimentare. 
 - Dar unde se fac pachetele? am întrebat eu foarte curioasă. 
 - Aici, în Berlin, îmi răspunse ea, unde am închiriat o clădire mică. Vei vedea ce frumos 
este şi cum se fac aceste colete prin munca voluntară a multor fraŃi şi surori de Amişi şi MenoniŃi 
care vin să ne ajute. 
 Ce fel de emoŃii am trăit în seara aceea, este greu de descris. Aveam să văd cu ochii mei 
de unde pornesc aceste colete alimentare, pe care şi eu le-am primit timp de un an şi jumătate, 
după ieşirea mea şi-a Elenei din închisoare, când nu aveam serviciu şi ne ascundeam dintr-o casă 
în alta, de frica securităŃii.  
 Pe la ora 6:30 seara, au început să vină cu căruŃele acelea negre care arătau ca dricurile 
noastre, bărbaŃi îmbrăcaŃi în negru şi cu pălării pe cap, însoŃiŃi de nevestele şi copiii lor îmbrăcaŃi 
toŃi în culori închise şi cu capetele acoperite. Femeile, fetele şi fetiŃele aveau pe cap o boneŃică 
albă prinsă în bolduri cu două cordeluŃe în faŃă sau pe spate, iar când era frig afară, mai aveau 
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încă o bonetă mai mare, neagră, peste cea albă. 
 Când am văzut cum veneau, cu mic şi mare, bătrâni, tineri şi copii, să ajute voluntar la 
făcutul acestor pachete, mi s-a pus din nou un nod în gât şi m-aş fi ascuns undeva să plâng. N-
aveam cum să-mi imaginez aşa ceva, chiar dacă cineva mi-ar fi povestit cu lux de amănunte. 
 S-au aşezat cu toŃii în dreptul unei mese, lungă cât era clădirea de lungă, pe care erau 
aşezate în grămezi separate alimentele: ulei, zahăr, făină, paste făinoase şi celelalte articole care 
erau scoase din alte pachete mai mari aşezate pe partea opusă a mesei. Lângă masa lungă, mai 
jos, era o bandă cu rotile pe care se aşeza cutia goală care pornea de la un capăt la celălalt al sălii 
unde, pachetele pline, cu capacul pe ele şi legate bine cu o bandă solidă din plastic, erau duse 
direct în containerul care urma să fie transportat pe tirul parcat acolo, cu uşa din spate deschisă. 
(Vezi fotografia de la sfârşitul capitolului.)  

Era un fel de competiŃie în fiecare lună, cronometrând parcă timpul în care se pot face câteva 
sute de pachete pe seară, iar mai târziu câteva mii de pachete în două seri pe lună. 
 La sfârşit, fratele Ura (se citeşte – Iura) Miller, un frate foarte scump, care mi-a fost ca şi 
un tată, spunea câteva cuvinte de mulŃumire celor veniŃi şi chema copiii în faŃă. Ei primeau o 
răsplată deosebită, alergând după bomboanele învelite în hârtii viu colorate, care erau aruncate şi 
pe care unii le prindeau de sus, iar alŃii le adunau de pe jos.  

Cei mari se adunau pe două rânduri şi serveau câte o gustare din cele aduse tot de ei şi aşezate 
acolo pe masă. 
 De cele mai multe ori, mă rugau să le spun câte ceva nou din România. 
 Era tare frumos să-i vezi pe aceşti creştini veniŃi laolaltă aici în libertate, lucrând şi 
dăruind nu numai din buzunarele lor, dar şi din energia şi timpul lor. Cei ce locuiau mai aproape 
veneau cu căruŃele lor. MenoniŃii veneau cu maşinile, aducând şi pe vecini sau pe prietenii care 
voiau să vină. Unii veneau de la distanŃe mai mari, alŃii mai de aproape.  

La un moment dat, a trebuit să-i organizăm pe biserici sau districte, pentru că uneori veneau 
prea mulŃi şi nu aveam loc pentru toŃi. Mai târziu ne-am mutat într-o clădire mai mare şi, de 
fiecare dată, era câte ceva sau cineva deosebit la aceste întâlniri. 
 Într-o seară, m-am uitat printre cei veniŃi să ajute şi am zărit, lângă masa aceea lungă, o 
fetiŃă oarbă. Stătea lângă mama ei şi lua de pe masă câte un pachet de zahăr şi-l punea în cutie 
lângă făină. Mi-au dat lacrimile şi mi-am zis: Oh, de-ar şti scumpii mei români cu câtă jertfă se 
adună banii pentru aceste colete, şi cum şi câŃi sunt cei ce se jertfesc, pentru ca fraŃii lor din 
România să se bucure de mai multă pâine pe masă şi mai multă mâncare pentru copilaşii lor! 
 Şi, printre lacrimile care îmi curgeau pe obraji, I-am înălŃat o rugăciune Domnului meu 
drag: 
 Doamne Isuse, binecuvântează această fetiŃă care vrea să facă şi ea ceva frumos pentru 
săracii din România, şi binecuvântează şi pe părinŃii ei care n-au lăsat-o acasă, ci au adus-o aici, 
ca să guste şi ea din bucuria de a Te sluji pe Tine, slujind pe alŃii. Şi, Doamne, primeşte şi jertfa 
bătrânului acela din căruciorul cu rotile. Şi el a venit să dea ceva din ceea ce i-a mai rămas. 
Întăreşte-i trupul slăbănogit şi, dacă are dureri, calmează-i-le şi răsplăteşte-l cumva pentru 
această jerfă… 
 Şi, aşa m-aş fi rugat pentru toŃi cei care erau acolo, de ordinul zecilor şi uneori, chiar 
peste o sută de persoane. 
 Mi-aduc aminte când, după ce ne-am mutat în birourile din clădirea nouă şi am cumpărat 
şi depozitul mare de-alături, David m-a rugat să mă duc acolo şi să le spun câteva cuvinte de 
mulŃumire femeilor care au venit să cântărească făina albă, din sacii mari, în pungi mai mici 
pentru pachete. Pe-atunci fratele Ervin Miller era şef de depozit. Un frate Amish cu o inimă mare 
şi plină de dragoste pentru Domnul Isus care l-a mântuit şi a cărui naştere din nou era atât de 
vizibilă. M-am dus bucuroasă şi, când am intrat în depozit, nu ştiam ce să cred. ToŃi lucrătorii de-
acolo, erau albi din cap şi până în picioare. Femeile aveau părul, faŃa, genele şi sprâncenele albe 
de la praful făinei. Parcă erau veniŃi toŃi de la Polul Nord înzăpeziŃi sau chiar coborâŃi din cer, 
îmbrăcaŃi ca îngerii, în alb. Au încercat să se scuture, dar nu s-a dus totul. Urmau să plece fiecare 
la casele lor. 
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 Le-am mulŃumit, printre lacrimi, spunându-le că jertfa lor va fi foarte apreciată de multe 
femei şi mame din România care, pentru o jumătate de \ilogram de făină, trebuie să stea la cozi 
interminabile în faŃa magazinelor alimentare. 
 - De multe ori, le-am spus eu, ajungeai la uşa magazinului şi făina sau ouăle se terminau, 
şi trebuia să alergi la o altă coadă şi din nou să aştepŃi şi să nădăjduieşti că de această dată vei 
ajunge să cumperi ceva. 
 Li s-au umezit şi lor ochii pentru că aveau inimi sensibile şi erau pline de dragoste şi 
compasiune pentru cei săraci. Şi aşa cum erau, prăfuite de făina albă cu care au lucrat, arătau ca 
nişte îngeri. 
 Alte ori, i-am găsit aici, în depozit, pe cei ce au nimerit la cântărit piperul sau boiaua de 
ardei. Aceştia erau cu nasul roşu şi cu ochii în lacrimi, de atâta strănutat. Şi, din nou, toŃi o 
făceau cu bucurie pentru fraŃii lor care treceau prin încercări. 
 Mă întreb şi acum: Oare au apreciat şi apreciază îndeajuns fraŃii şi surorile mele din 
România aceste pachete alimentare? Numai cerul le va descoperi câtă muncă s-a depus în partea 
aceasta de lume, pentru ca necazul lor să fie mai alinat şi copiii să nu mai sufere de foame. 
 M-am dus acasă, în seara aceea, cu ochii roşii de plâns. Nici nu ştiam cum să mă mai 
exprim în rugăciune. Şi, în loc să mă culc, m-am apucat de scris acasă…  
Dar câte poŃi scrie într-o scrisoare? Oricum, voiam ca şi cei dragi ai mei să simtă câte puŃin din 
părtăşiile pe care le aveam eu cu sfinŃii din familia mare a Celui ce ne-a răscumpărat şi ne-a 
înfrăŃit prin sângele Lui. 
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ANEXA  
Raport aspecte culte neoprotestante 

 
 
DEPARTAMENTUL CULTELOR 
CABINETUL PREŞEDINTELUI 
Nr. 136/C 
24.IV.1980 
 

RAPORT457 
 
Referitor: unele acŃiuni anarhice în activitatea  
      cultelor neoprotestante 
 
 Conform „Legii pentru regimul general al cultelor religioase” (1948), cultele neoprotestante – baptist, 
penticostal, adventist de ziua şaptea şi creştin după evanghelie – sînt recunoscute în mod legal în Ńara noastră.  
Desfăşurînd o intensă campanie pentru atragerea de noi credincioşi (mai ales din rîndul ortodocşilor), cultele 
neoprotestante şi-au sporit simŃitor numărul adepŃilor, ajungînd în 1978 la aproximativ 300.000, faŃă de 70.000 în 
1948.  Ca urmare, a crescut şi numărul cererilor pentru autorizarea de noi case de rugăciune şi achiziŃionarea în acest 
scop de noi imobile.  În prezent există peste 450 de asemenea cereri. 
 Prevalîndu-se de o prevedere înscrisă în statutele cultelor neoprotestante – aprobate de Prezidiul Marii 
Adunări NaŃionale din 1950 – potrivit căreia un număr de cel puŃin 20 credincioşi pot constitui o biserică, iar 
grupurile mai mici de 20 persoane pot înfiinŃa o filială, mulŃi pastori şi credincioşi neoprotestanŃi adresează memorii 
Departamentului Cultelor, precum şi la conducerea de partid şi de stat, revendicînd satisfacerea cererilor pe care le 
consideră legale şi justificate. 
 Elemente anarhice desfăşoară o intensă activitate de recrutare de noi aderenŃi – în special din rîndul 
tineretului, mai ales elevi şi studenŃi – deschid case de rugăciune fără autorizaŃie (în prezent funcŃionează peste 170 
de asemenea case – anexa 1), Ńin predici în care îndeamnă la nesupunere faŃă de conducerea cultului şi la încălcarea 
legilor Ńării. 
 Sînt numeroase cazuri cînd, fără aprobări legale, s-au construit clădiri destinate caselor de rugăciune, s-au 
extins cele în care funcŃionează asemenea case, s-au făcut modificări în structura imobilelor.  În cursul anului 1979 
s-au înregistrat 42 asemenea cazuri (anexa 2). 
 MenŃionăm că deschiderea caselor de rugăciune ilegale şi nerespectarea legislaŃiei în construcŃii nu au fost 
sancŃionate decît în foarte puŃine cazuri, ceea ce a încurajat activitatea anarhică şi continuarea încălcării legii. 
 Paralel cu astfel de acŃiuni, elementele anarhice se adresează cu scrisori şi memorii către diferite organizaŃii 
internaŃionale sau personalităŃi religioase de peste hotare, publicaŃii şi posturi de radio străine, ostile Ńării noastre, 
prin care denigrează politica statului român, transmit informaŃii tendenŃioase pretinzînd că nu s-ar bucura de libertăŃi 
religioase.  InfluenŃa negativă a elementelor anarhice din cultele neoprotestante tinde să se extindă şi în cadrul altor 
culte. 
 Departamentul Cultelor a acŃionat, folosind diferite căi şi mijloace, pentru a contracara astfel de manifestări 
şi a restabili ordinea şi disciplina în cadrul celor patru neoprotestante.  S-au purtat convorbiri cu conducerile centrale 
ale cultelor, determinîndu-le să ia măsuri pentru reintrarea în legalitate.  În cadrul forurilor centrale au fost 
organizate discuŃii şi s-au adoptat hotărîri prin care s-a cerut pastorilor şi credincioşilor să respecte prevederile 
doctrinei religioase şi ale statutului cultului respectiv, să fie combătute actele de indisciplină şi să se asigure 
respectarea legilor.  S-au luat măsuri de excludere din cult a principalilor iniŃiatori ai activităŃii anarhice. 
 Cu toate acestea, fenomenele negative semnalate persistă. 
 Între cauzele care determină menŃinerea unei asemenea stări de lucru se înscrie şi activitatea fostului pastor 
baptist Iosif łon. 
 Element anarhic, ostil orînduirii noastre, instigator al pastorilor şi credincioşilor împotriva ordinii şi 
disciplinei în cult, promotor al încălcărilor normelor legale şi al sfidării autorităŃii statului, Iosif łon a creat în cultul 
baptist o mentalitate refractară colaborării cu statul.  Este un permanent exemplu negativ, nu numai pentru membrii 
cultului baptist dar şi pentru alte culte.  Cu rafinament, perversitate şi insistenŃă, Iosif łon a îmbinat amestecul brutal 
în viaŃa unor biserici cu fundamentarea teoretică a concepŃiilor sale antistatale şi cu fastul exagerat al unor 
manifestări religioase: turnee de evanghelizare în biserici din diferite oraşe, unde sosea însoŃit de convoaie de 
maşini.  A mobilizat un mare număr de tineri, în special intelectuali, mulŃi proveniŃi şi de la alte culte.  Împotriva sa 
nu s-a luat nici o măsură în afară de retragerea de către Departamentul Cultelor a recunoaşterii în funcŃia de pastor, 
determinîndu-se conducerea cultului să-i retragă autorizaŃia de pastor.  Cu toate acestea, de peste doi ani el 
funcŃionează nestingherit la biserica baptistă nr. 2 din Oradea, comiŃînd grave încălcări ale normelor în construcŃii 
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fără a i se aplica, consecvent, prevederile legale.  FaŃă de această situaŃie, unii sînt nedumeriŃi şi consternaŃi, alŃii se 
simt încurajaŃi şi imită pe Iosif łon. 
 Cu toate că, formal, Iosif łon lasă impresia că s-a „liniştit”, în fapt el este mentorul tuturor manifestărilor 
anarhice în rîndul cultelor. 
 Apreciem că atîta vreme cît nu se vor lua măsuri hotărîte împotriva celor ce încalcă prevederile legale, 
inclusiv a lui Iosif łon şi a adepŃilor lui, va fi dificil – dacă nu imposibil – să se reinstaureze legalitatea în activitatea 
cultelor neoprotestante. 
 Conducerile cultelor neoprotestante sînt preocupate de situaŃia creată avînd în vedere şi faptul că în a doua 
jumătate a anului 1980, expirîndu-le mandatul, vor avea loc congrese la care urmează să fie realese noile foruri de 
conducere. 
 În legătură cu aceasta există pericolul ca actualele conduceri să fie înlocuite cu elemente anarhice, ostile 
bunelor raporturi cu statul. 
 În afara acŃiunilor arătate mai sus, precizăm că o serie de elemente (unele cu antecedente penale) au 
constituit o grupare ilegală autointitulată „universalişti”, condusă de cetăŃeanul Popa Virgil, fără ocupaŃie, 
desfăşurînd o activitate anarhică în afara reglementărilor legii.  Aceştia utilizează diferite imobile drept „case de 
rugăciune” şi atrag în activitatea lor persoane fără educaŃie şi pregătire (anexa 3).  Împotriva lor de asemenea nu s-a 
luat nici o măsură. 
 Propunem: 

1. Departamentul să continue discuŃiile sistematice cu conducerile cultelor neoprotestante, 
să folosească şedinŃele forurilor statutare ale acestora şi conferinŃele de orientare cu pastorii pentru a determina 
curmarea manifestărilor anarhice. 

2. Împreună cu organele locale, Departamentul Cultelor să analizeze starea disciplinară din 
rîndul cultelor aflate în judeŃele respective şi să elaboreze măsuri comune pentru întărirea legalităŃii în activitatea 
acestora. 

3. Organele de specialitate să urmărească aplicarea consecventă şi fermă a prevederilor  
legale împotriva oricăror încălcări ale legii sub pretextul libertăŃilor religioase. 
 
  Preşedinte al Departamentului Cultelor, 
   Ion Roşianu 
 
 
FaŃă de acest raport se efectuează o analiză a celor semnalate şi se întocmeşte un contra-

raport în cadrul Ministerului de Interne, dup ă cum urmează: 

 
 
M.I. 
Dir. S.S. 
Dir. I 
Nr. 001636/26 
17.05.80 

RAPORT458 
priveşte unele aspecte care aduc prejudicii politicii 
de culte din Ńara noastră 

  
Organizarea şi activitatea cultelor din Republica Socialistă România sînt reglementate de Legea pentru regimul general 

al cultelor religioase, publicată în Buletinul oficial Nr. 178, Partea I din 4 august 1948.  Potrivit acesteia, cultele şi-au întocmit 
statute proprii şi adoptate la specificul fiecăruia astfel că un număr de 13 culte au fost recunoscute ca persoană juridică şi 
activează legal. 
 Departamentul Cultelor în virtutea legii menŃionate precum şi a altor acte normative ulterioare privind organizarea şi 
atribuŃiile proprii supraveghează, îndrumă şi controlează modul în care cele 13 culte recunoscute respectă legile şi îşi desfăşoară 
activitatea. 
 Recente, prin prisma acestor acte normative, Departamentul Cultelor, analizînd situaŃia cultelor neoprotestante (baptist, 
penticostal, adventist de ziua şaptea şi creştin după evanghelie) constată că în decursul celor 32 de ani de activitate legală în statul 
nostru, acestea şi-au sporit membrii de la circa 70.000 în anul 1948 la circa 300.000 în anul 1980. 
 Între cauzele care au determinat o atare situaŃie Departamentul Cultelor reŃine următoarele: 

a) Elemente anarhice desfăşoară o intensă activitate de recrutare de noi adepŃi, deschid case de rugăciuni fără autorizaŃie, 
(în prezent funcŃionează peste 170 de asemenea case iar la Departamentul Cultelor se găsesc depuse peste 450 de astfel 
de cereri), Ńin predici prin case îndeamnă la nesupunere faŃă de conducerea cultelor respective şi la încălcarea legilor. 
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b) Fostul pastor baptist łON IOSIF din Oradea, element anarhic, ostil orînduirii noastre, instigator împotriva ordinii şi 
disciplinei în cult, promotor al încălcării normelor legale şi care a creat în cultul baptist o mentalitate refractară 
colaborării cu statul este considerat ca fiind principalul element care determină menŃinerea unor asemenea stări de 
lucruri.  Împotriva acestuia nu s-a luat nici o măsură, decît că Departamentul Cultelor i-a retras recunoaşterea. 

c) Popa Virgil, din Bucureşti, fără ocupaŃie desfăşoară o activitate anarhică şi în afara reglementărilor, împreună cu alte 
elemente a constituit o grupare autointitulată „universalişti”, însă împotriva lor nu s-a luat nici o măsură. 

Referitor la cele prezentate mai sus raportăm următoarele: 
a) În statutele de organizare şi funcŃionare ale cultelor neoprotestante, există o prevedere potrivit căreia un grup mai mare 

de 20 persoane se poate constitui în biserică (comunitate) devenind persoană juridică, iar sub 20 de persoane în filială a 
celei mai apropiate biserici.  Deşi există  această prevedere legală Departamentul Cultelor nu a acŃionat în consecinŃă şi 
aşa se explică faptul că în prezent există la această instituŃie peste 450 de astfel de cereri şi funcŃionează peste 120 de 
biserici fără autorizaŃie legală.  Sesizîndu-se de această stare de lucruri, anumite persoane şi cercuri reacŃionare din 
străinătate desfăşoară o largă propagandă defavorabilă politicii partidului şi statului nostru.  Unii credincioşi fanatici şi 
aflîndu-se sub imperiul influenŃei acŃiunilor nocive din străinătate s-au adresat cu scrisori şi cu memorii la diferite 
foruri internaŃionale, la postul de radio „Europa Liberă” invocînd motivul că sînt persecutaŃi pe motive religioase.  AlŃi, 
şi nu puŃini, au recurs la acŃiuni cu caracter protestatar, începînd să vicieze climatul politic, împotriva  unora luîndu-se 
măsurile legale, atît pecuniare cît şi penale.  De asemenea, invocînd astfel de motive mai mulŃi credincioşi au solicitat 
să li se aprobe plecarea definitivă din Ńară, acŃiune înconjurată de propaganda şi elemente reacŃionare din străinătate. 

În februarie 1977, la Congresul Cultului Baptist, mai mulŃi delegaŃi au ridicat astfel de probleme, inclusiv în faŃa 
reprezentanŃilor Departamentului Cultelor, care au promis că, împreună cu noua conducere a cultului, le vor soluŃiona.  Cu 
toate acestea foarte multe probleme nu s-au soluŃionat fapt ce a generat o serie de nemulŃumiri pînă cînd, în toamna anului 
1979, însăşi conducerea centrală a cultului baptist a înaintat memorii la Departamentul Cutelor „somîndu-l” că dacă nu vor 
fi rezolvate problemele ce frămîntă cultul, se va adresa conducerii superioare de stat.  În mod asemănător a procedat, cu un 
memoriu, şi preşedintele cultului penticostal deoarece nu obŃinuse aprobare de construcŃie a unei case de rugăciuni în 
schimbul unei ce se demolează în perimetrul „Podului Grand”. 
Raportăm că sunt numeroase cazurile în care este comentată foarte negativ politica de culte desfăşurată de Departamentul 
Cultelor în această problemă.  Ea este comentată defavorabil şi în rîndul cultelor ortodox, catolic, musulman şi este adesea 
speculată în propaganda duşmănoasă din străinătate. 
Pornind de la astfel de nemulŃumiri, elemente fanatice s-au asociat la acŃiuni ostile aşa cum a procedat NICOLESCU 
PAVEL prin constituirea aşa-zisului „Comitet pentru apărarea religiei şi a conştiinŃei” şi faŃă de care Departamentul Cultelor 
nu a luat măsurile corespunzătoare, la timpul respectiv. 
Preotul ortodox Maftei Costică a devenit protestatar ca urmare a modului în care Departamentul Cultelor nu i-a soluŃionat 
problema, în cele din urmă plecînd definitiv în S.U.A. în anul 1978, împreună cu familia. 
Toate aceste aspecte, precum şi faptul că şefi de culte ori reprezentanŃii lor nu găsesc audienŃa necesară la Departamentul 
Cultelor, uneori nici chiar pentru probleme minore, constituie obiectul unor comentarii negative la adresa politicii de culte 
din Ńara noastră.  La acestea se adaugă disputele publice ale conducerii Departamentului Cultelor cu anumiŃi ierarhi, inclusiv 
cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 
b) Concluzia Departamentului Cultelor potrivit căreia „starea anarhică” din rîndul cultelor neoprotestante şi „continua 

încălcare a legii” se datoreşte faptului că nu au fost aplicate măsuri în cazurile funcŃionării ilegale a caselor de 
rugăciuni este numai parŃial obiectivă.  Datele aflate în posesia noastră atestă faptul că organele locale ale puterii de stat 
au aplicat numeroase amenzi contravenŃionale, au sistat unele construcŃii or iau închis case de rugăciuni care au 
funcŃionat ilegal.  Întrucît această situaŃie a generat o serie de nemulŃumiri, manifestări de ordin ostil la adresa 
libertăŃilor religioase şi a prevederilor constituŃionale din partea celor în cauză, unii trecînd la acte de protest şi 
dezordine publică.  Unii neoprotestanŃi, şi mai ales din rîndul penticostalilor, au recurs în ultimul an la sprijinul unor 
organizaŃii religioase din străinătate pentru a obŃine aprobarea emigrării din Ńară, invocînd motive de „persecuŃie 
religioasă”.  Deşi în anul 1979 această acŃiune a cunoscut o recrudescenŃă deosebită, Departamentul Cultelor nu a iniŃiat 
toate măsurile impuse şi posibile de realizat, inclusiv cu reprezentanŃii săi teritoriali.  În consecinŃă şi pentru a se evita 
menŃinerea ori crearea unei stări de spirit nedorită organele locale tolerează desfăşurarea unor activităŃi religioase în 
case de rugăciuni neautorizate. 

c) Cît priveşte caracterizarea făcută fostului pastor baptist łON IOSIF din Oradea, aceasta este, de asemenea, subiectivă 
şi exagerată. 

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 însuşi pozînd în „persecutat”, a făcut obiectul unor 
comentarii negative şi tendenŃioase în presa din Occident şi la postul de radio „Europa Liberă”, la nivelul conducerii unor 
organizaŃii religioase reacŃionare ori personalităŃi ale vieŃii publice din Anglia, S.U.A., ElveŃia, şi altele.  Pentru toate 
acestea, împotriva lui łON IOSIF s-a desfăşurat o urmărire penală timp de doi ani (octombrie 1974-septembrie 1976) fiind 
supus unui îndelungat proces de influenŃare pozitivă.  Principalii săi colaboratori au fost cercetaŃi şi avertizaŃi, fiind 
determinaŃi să renunŃe la acŃiuni de felul celor raportate.  Paralel, organele noastre au organizat un complex de măsuri 
specifice care au dus la izolarea sa în mediul baptist, la diminuarea substanŃială a orientării sale nepozitive din trecut şi la 
adoptarea unei poziŃii realiste şi în concordanŃă cu politica statului nostru.  Dintr-un adversar feroce, łON IOSIF a fost 
transformat într-un element pozitiv care, în prezent, susŃine interesele statului român nu numai în Ńară ci şi în străinătate.  Ca 
urmare schimbarea sa de atitudine a dus şi la crearea unei stări de derută între baptişti.  Deşi conducerea Departamentului 
Cultelor a fost solicitată de organele noastre să contribuie la acŃiunea de influenŃare a lui łON IOSIF, a stat rezervată 
considerînd suficientă măsura retragerii recunoaşterii de pastor.  Raportăm însă că şi această măsură nu a fost dusă pînă la 
capăt, în sensul că el se află şi acum în posesia legitimaŃiei de pastor, care nu i-a fost retrasă 
d) Cu privire la gruparea religioasă ilegală „univesaliştii” condusă de POPA VIRGIL  
raportăm că activitatea acesteia a făcut obiectivul mai multor măsuri, membrii unor adunări ilegale au fost sancŃionaŃi 
pecuniar, unele case de rugăciuni au fost închise şi membrii grupurilor determinaŃi, de organele locale, să se încadreze în 
cultul legal penticostal.  Sub influenŃa organelor noastre, POPA VIRGIL acŃionează pentru diminuarea activităŃii grupărilor 
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„universaliste”, pentru izolarea unor fanatici zeloşi şi determinarea acestora să intre în legalitate, să renunŃe la ideea 
emigrării şi la alte acŃiuni neavenite statului nostru.  Se constată că nici această problemă nu se află în atenŃia 
Departamentului Cultelor care, împreună cu conducerea locală a organelor locale şi a cultului, să găsească căile şi 
modalităŃile de soluŃionare. 

* 
*    * 

 Datele de care dispunem arată că mai există şi alte cauze care determină apariŃia sau menŃinerea unor stări anarhice în 
activitatea tuturor cultelor legale din Ńara noastră.  Apreciem că principalele cauze ar fi următoarele: 
1.) Concentrarea excesivă a tuturor problemelor şi problematicii politicii de culte la nivelul preşedintelui Departamentului 

Cultelor. 
2.) Deteriorarea relaŃiilor şi conlucrării dintre Departamentul Cultelor şi conducerea cultelor ca urmare a unui stil de lucru 

greoi; intervenŃia directă a preşedintelui cultelor în probleme minore, lipsite de importanŃă şi neangajarea în cele 
deosebite. 

3.) Conducerea Departamentului Cultelor evită să ia decizii clare şi să dea soluŃii, de la caz la caz, în conformitate cu 
actele normative în vigoare şi se încearcă soluŃionarea unor probleme – pendinte de Departamentul Cultelor – prin 
reprezentanŃii şi conducerile centrale ale cultelor din Republica Socialistă România. 

4.) Probleme cum sînt cele determinate de fosta biserică greco-catolică, de existenŃa unor importante grupări şi secte 
religioase ilegale, de accentuarea tendinŃelor de maghiarizare a cultului catolic în Transilvania şi Moldova nu sînt 
considerate la Departamentul Cultelor ca fiind de competenŃa sa şi, în consecinŃă, să aibă anumite preocupări privind 
cunoaşterea şi anihilarea unora dintre activităŃile acestora prin măsuri specifice şi în conlucrare cu anumiŃi factori 
locali. 

5.) Departamentul Cultelor nu intervine cu soluŃii şi în mod corespunzător pe planul activităŃii externe a cultelor, se 
tărăgănează soluŃionarea unor probleme stringente şi se acŃionează în direcŃia restrîngerii acestora prin diminuarea lor, 
prin reducerea numărului de acŃiuni externe şi, mai ales, nu se intervine la pregătirea acestora în contextul politicii 
statului nostru, inclusiv în domeniul vieŃii religioase. 

6.) Departamentul Cultelor evită să primească şi să poarte discuŃii cu personalităŃi religioase din străinătate care vizitează 
Ńara, diminuîndu-se astfel efortul influenŃării lor pozitive realizată asupra lor pe alte căi. 

7.) Intervenind în multe probleme de ordin administrativ şi lipsite de semnificaŃie politică, refuzînd dialogul deschis cu 
ierarhia cultelor, reprezentanŃii acestora fac dese ori aprecieri defavorabile la adresa politicii de culte din Ńara noastră. 

8.) Cu toate că Decretul de organizare şi funcŃionare a Departamentului Cultelor, din anul 1973, prevede şi constituirea 
unui „Consiliu Consultativ al Cultelor” format din reprezentanŃi ai instituŃiei menŃionate şi din şefi ai cultelor din 
Republica Socialistă România acest organism nu a fost constituit, şi, în consecinŃă, nu funcŃionează, deşi prin 
intermediul său se puteau soluŃiona multe probleme pe planul politicii de culte şi, mai ales, puteau fi iniŃiate acŃiuni 
vizînd anihilarea şi contracararea anumitor fapte antisociale şi recrudescenŃa religioasă. 

9.) Reducerea sistematică a tirajului publicaŃiilor cultelor ori întîrzierea nejustificată a avizării pentru tipărire şi însăşi 
tipărirea peste termenele fixate, sînt alte motive care determină reacŃii negative în rîndul cultelor, unii deservenŃi recurg 
la mutiplicarea nelegală a literaturii religioase. 

La aspectele raportate se mai adaugă atmosfera şi starea de spirit nefavorabile existente în Departamentul Cultelor, ceea ce 
nu concură la realizarea în bune condiŃiuni a legăturilor dintre instituŃie şi conducerile cultelor. 

Toate acestea comentate negativ la adresa politicii de culte în rîndul deservenŃilor cultelor şi, uneori, chiar între aceştia şi 
anumiŃi cetăŃeni străini aduc deservicii statului. 
 
    Şeful  Serviciului 
    indescifrabil 
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ANEXA 

Informatori şi note 
 

Popa N. Petre,  agent de securitate cu numele conspirativ „PEPO”, fost secretar 

general al cultului prin cooptare între anii 1960-1962, fost redactor şef la 

revista cultului, Îndrumătorul Creştin Baptist.   A fost unul din cei mai caustici 

informatori baptişti. 

 
 

 

 

 


