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Despre informatorii religioși și dosarele lor

În România, începând cu 23 august 1944 -data capitulãrii þãrii în confruntarea
militarã cu URSS-, comunicatele militare ruseºti difuzau în continuare cucerirea
ei, -deºi au traversat-o fãrã opoziþie ºi adesea primiþi cu flori-, în timp ce radioul ºi
presa româneascã difuzau eliberarea þãrii; mai mult, data aceasta a fost declaratã
ziua noastrã naþionalã -cât timp a dominat autoritatea comunistã.

Dupã 1944, comuniºtii au fost preocupaþi întâi de dominarea politicã în þara noastrã
ºi au reuºit prin fraudã electoralã -protestatarii au fost lichidaþi, cãzând atunci multe
capete; înþelegând zãdãrnicia susþinerii dreptãþii, naþiunea româneascã a acceptat
mistificarea, tãinuind ºi acumulând resentimentele aproape o jumãtate de veac, sub
masca însuºirii situaþiilor impuse. Cei mulþi au suportat cu uºurinþã exproprierile
celor puþini cu bogãþii mari, þãranii fiind împroprietãriþi -siguranþa, sau avantajul
personal, predominând.

În perioada de la începutul dominãrii comuniste, cu impunere politicã ºi
economicã, comuniºtii nu s-au putut ocupa ºi de ateismul lor politic, timp în care
bisericile s-au putut dezvolta cu totul libere; ba, comuniºtii au patronat ºi emiterea
unor legi al cãror text asigurau în continuare deplina libertate religioasã trãitã.

Dupã ce au socotit cã au acumulat destulã autoritate, cã pot domina pe cei mulþi,
contând pe intervenþia trupelor sovietice rãmase pe teritoriul nostru, comuniºtii s-
au ocupat de organizarea cooperativelor agricole, determinând þãranii, prin „lãmuriri”
-constrângeri- repetate, sã semneze cã dau ºi pãmântul pe care îl mai avusese -
împreunã cu inventarul lor agricol-, ”de bunã voie”; pe cãi diverse, au început ºi
ofensiva pentru detronarea lui Dumnezeu din inima tuturor.

Sloganul comunist era: dacã nu ºtii, te învãþ, dacã nu poþi, te ajut, dacã nu vrei,
te oblig; dacã ar fi lipsit obligaþia, n-ar fi avut pe cine învãþa, nici pe cine ajuta;
obligaþia -constrângerea- aplicatã, a þinut loc de învãþãturã ºi ajutor; fiecare ins
supus opresiunilor, cãuta în acel sistem totalitar, ca oricum sã supravieþuiascã ºi sã-i
fie cât de cât mai bine.

În faza aceasta de manifestare a autoritãþii comuniste depline, cu spatele asigurat
de trupele sovietice rãmase în þarã, timp în care rezistenþa militarã româneascã din
munþi era progresiv anihilatã, comuniºtii din România au folosit din tactul
experimentat al îndrumãtorilor sovietici pe care-i urmau -adesea depãºind cu zelul
lor limitele îndrumãtorilor, pentru promovare personalã-, începând cu momeala ºi
sfârºind cu exterminarea fizicã

În ceea ce ne priveºte, ca credincioºi, dupã o perioadã de neamestec în cele
religioase, celor înrolaþi în slujirea lui Dumnezeu, oficial, comuniºtii le-au întins
mâna propunându-le o mai bunã rezolvare a problemelor ce aveau, împreunã cu
autoritãþile comuniste, ca parteneri egali, fãrã vreo altã îndatorire a celor credincioºi
decât doar -ziceau ei-, pentru a le fi cunoscute mai bine pãsurile bisericilor ºi
pentru o mai bunã rezolvare a lor -deºi nimeni nu ceruse aceasta, cu toate cã nu se
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putea închipui un mai bine decât cel care fusese; comuniºtii dãdeau asigurarea cã
privind bisericile, starea de pânã atunci se datora orientãrii lor politice privind
cultele, cã ea este susþinutã ºi de legiuirea vremii care susþinea în continuare libertãþile
religioase. În situaþia aceea, nu se putea refuza mâna întinsã pe baza suspiciunilor
celor credincioºi -oricât temei ar fi avut ele; dimpotrivã, se considera cã refuzul ar
fi putut fi interpretat ca o nerecunoaºtere a binelui faþã de biserici de pânã atunci, ca
o jignire, cã ar fi putut provoca o stricare a atitudinii de pânã atunci a autoritãþilor
comuniste faþã de cei credincioºi, atitudine cãreia, pânã la data aceea, nu i se putea
reproºa nimic privind trecutul; în fine, era bine ºtiutã ºi îndatorirea scripturisticã a
îndatoririi faþã de Cezarul ateu al vremii -cunoscut pentru asprimea lui-, care însã,
pânã atunci, nu se amestecase în cele religioase din þara noastrã.

Nu este mirare cã începând cu bisericile mari -subvenþionate de stat-, ºi-au dat
acordul ºi toate celelalte pentru o colaborare principialã, fãrã a fi pusã în discuþie -la
data aceea-, vreo îndatorire alta a bisericilor decât urmãrirea binelui celor mulþi -ceea
ce le revenea de la sine; în ce ne priveºte, asociaþiei religioase a Adventiºtilor de Ziua
a 7-a, desfiinþatã anterior sub mareºalul Ion Antonescu, atunci i s-a redat legalitatea
printre culte -motiv în plus pentru apreciere ºi recunoºtinþã pentru acest fapt.

Nu era corectã atunci -nu este nici astãzi-, aprecierea cã a fost o greºealã a
conducerii cultelor acceptarea continuãrii binelui promis ºi pentru viitor -bine de
care se bucuraserã pânã la data aceea; trecutul, le-a obligat la aceasta, în ciuda
suspiciunilor celor mai mulþi dintre cei credincioºi; s-a încredinþat starea viitoare
lucrãrii timpului -tot ce se mai puteau face-, conºtienþi de neajunsurile viitoare -
deºi nu puteau fi identificate-, ºi aºteptând ieºirea la ivealã a mistificãrii comuniste
prin cartea jucatã de ei la data aceea -ceea ce n-a întârziat, dar nu le mai putea
folosi. S-a iniþiat atunci o vastã reþea a unui fel de informare de la egal la egal,
considerat de comuniºti colaborare ºi de cãtre cei credincioºi ca mod de susþinere a
intereselor ce aveau -desigur cu suspiciuni reciproce; în timp, comuniºtii au cãutat
unilateral sã-ºi impunã þelurile lor ateiste în biserici, prin conducãtorii bisericilor
consideraþi/deveniþi vasali ai lor.

 Când a devenit evident ce ascundeau comuniºtii sub forma pe care o considerau
colaborarea cu ei, nu s-a mai putut face nimic pentru eliberarea de ea; se crease o
tensiune ca aceea a unei vietãþi când realizeazã cã a fost prinsã într-o cursã, reacþionând
fiecare dupã specificul ei. Oricum, comuniºtii au devenit în timp din ce în ce mai
drastici, intoleranþa au generalizat-o sub numele de colaborare a victimelor -
indiferenþi faþã de zbuciumul lor.

Deºi comuniºtii întreþineau aparenþa cã sunt susþinuþi de informatorii religioºi,
oficial îi cataloga pe aceºtia ca fiind „fãrã origine sãnãtoasã”, cã sunt o piedicã în
dezvoltarea societãþii comuniste; folosindu-i, îi denigrau, fãrã a ascunde cã urmãreau
anihilarea credincioºiei lor; cei credincioºi ºi familiile lor nu puteau îndeplini atunci
decât activitãþi sociale la munca de jos -cum se spunea pe vremea aceea-, iar copii lor
nu aveau acces la orice fel de studii -o vreme au fost limitaþi la 7 clase. Mai mult, au
pornit cãutarea recrutãrii altor „colaboratori” ca ei, în acelaºi rol, de data aceasta prin
vãdite mijloace de constrângere; o teroare care nu apare în arhiva acelei vremi, mascatã
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de voluntariatul declarat -cã ar fi fost al victimelor informatori, „colaboratori” religioºi,
folosiþi în principal pentru nãruirea credinþei altora ºi a lor.

Excepþie numãrul redus al celor cu adevãrat voluntari în acest rol de informare,
unii lasã azi impresia cã „activitatea” celorlalþi informatori, deveniþi ori recrutaþi sub
constrângere, ar fi fost însoþitã de sfârºitul demnitãþii lor umane, de curmarea
credincioºiei acestora faþã de Dumnezeu, de pactizarea ºi colaborarea lor cu rãul, ºi n-
ar fi fost -în genere-, un calvar.

(Desigur, deosebirile în câºtigarea de informatori au fost dupã perioada de timp în
care au avut loc, dupã duritatea celui care fãcea recrutarea lor, ºi reacþia celor în cauzã.)

Însã, a fost ºi este deosebire netã între informatori ºi colaboratori; în mod cate-
goric, colaboratori nu puteau fi decât membrii partidului comunist; rolul informatorilor
religioºi se reducea la mandatul sã întrebe ºi sã aducã rãspunsul celor la care erau
trimiºi, sã „toarne”, -dupã expresia acelor zile; misiune ingratã, nedemnã, asigurându-
i de discreþie; în acelaºi timp, se da mulþimii falsa impresie cã ei colaborau/susþineau
regimul prin informaþii -ca ºi când n-ar fi avut informatori principali ºi mai de încredere
pe fiecare comunist; îi foloseau însã ca pescarul râma, indiferent faþã de soarta ei -ba,
rânduitã a fi înghiþitã; cu excepþii în favoarea celor docili comuniºtilor, ceilalþi
informatori erau demascaþi chiar de securiºti, pentru a le nãrui prestigiul, pentru
realizarea anumitor calcule ale lor; nici vorbã de pãstrarea demnitãþii informatorilor.

Oricum, se impune sublinierea faptului cã nu a fost vorba doar de aderãri liber
consimþite, ca aceea a lui Huºai, prin care s-a angajat sã deruteze pe unul dintre fiii
lui David, când acesta a încercat sã-ºi detroneze tatãl: dimpotrivã; marea majoritate
a informatorilor religioºi ajunsese sã fie recrutatã ºi dominatã prin constrângere -
indiferent forma în care fuseserã recrutaþi, sau forma constrângerii; aceasta este ºi
concluzia conducerii bisericii noastre concretizatã într-un comunicat din 2006.
Oricum, nu pentru susþinerea autoritãþii comuniste s-a apelat la aceºti informatori -
ei erau nepricepuþi în domeniul politic comunist; dimpotrivã, tocmai pentru cã se
considerau destul de tari, pe comuniºti nu-i mai interesa reacþia celor mulþi -a
þãranilor ºi a celor religioºi. Au încercat zadarnic sã convingã Vestul cã þãranii au
dat pãmântul ºi inventarul agricol „de bunã voie” -cum semnaserã în adeziunile de
înscriere în acele cooperative agricole din acel trecut; tot atunci au continuat
recrutarea, pe toate cãile -inclusiv constrângerile-, a mulþime de alþi informatori
religioºi, antrenându-i contra celor din anturajul lor, pe toþi contra tuturor, pentru
nãruirea a tot ce era credinþã, pentru înjosirea demnitãþii lor umane -declarând
rezultatul constrângerilor, susþinerea lor politicã; comuniºtii au folosit din plin
mistificarea, etichetarea realitãþii contrar ei, printre care aceea cã þãranii ºi informatorii
religioºi susþineau obiectivele comuniste „de bunã voie”.

Paradoxal, þãranilor li s-au dat pãmânturile înapoi dupã 1989, recunoscându-se
unanim cã semnãtura lor de bunã voie nu putea fi voluntarã, în timp ce unii încã
apreciazã diferit privind pe cei care au dat informaþii pe tãrâm religios, susþinând -
contrar realitãþii-, cã ei ar fi fãcut aceasta de bunã voie.

Pe lângã aspectul discutabil al legitimitãþii, sau gravitãþii rolului ºi acþiunii infor-
matorilor -pentru cã informaþia este ºi de un fel legitim, practicat de orice stat cu
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adevãrat democratic, fiind în sine o îndatorire onorabilã-, se ridicã ºi întrebarea
privind legitimitatea socialã ºi mai ales bisericeascã a deconspirãrii acestor dosare,
a amestecului personal de astãzi, al unora în dosarele altora, ºi mai ales al bisericii,
în cele ale Cezarului.

Biserica noastrã a reprezentat în acel trecut comunist spiritul advent al îndatoririi
personale, ca fiecare sã facã distincþie personalã între cele cuvenite Cezarului ºi lui
Dumnezeu; în acel trecut, nu a condamnat pe E.G, membru al comunitãþii Labirint,
când acesta a devenit, nu informator al Securitãþii ci, ajunsese ofiþer superior de
Securitate -desigur, fiind atentã la practicarea de cãtre el a principiilor bisericii.

Urmãrirea ºi condamnarea azi a unui membru al bisericii care a vieþuit în acel
trecut, numai pentru raporturile sale de informare cu Cezarul vremii lui, fãrã
încãlcarea de cãtre el a principiilor bisericii, este azi o implicare politicã mai gravã
decât aceea a vreunuia din vremurile acelea de constrângere.

Daniel, din rolul de rob, s-a lãsat recrutat de babilonienii care-i pustiiserã þara
ºi-i dãrâmaserã Templul, ºi le-a slujit drept cãpetenie socialã a lor, apolitic -ceea ce
biruitorii babilonienilor au înþeles bine, cerându-i sã le slujeascã ºi lor la fel; el a
susþinut binele comun al Cezarilor adversari din vremea lui nu numai cu informaþii
-deºi a fost dezaprobat de partida din vremea lui care lucra cu spiritul lui Baraba
din vremea Mântuitorului. În atitudinea faþã de cotropitori, doar pilda ºi învãþãtura
Domnului Isus trebuie urmate -nu rãsmeriþa întreþinutã de Baraba, sau de adversarii
lui Daniel. Pildã a patriotismului adevãrat al unui creºtin autentic ne este doar
Mântuitorul, care a fãcut netã distincþie între îndatorirea faþã de Cezar ºi Dumnezeu
-nu revoluþionarul Baraba, al cãrui spirit a animat mulþimile prin cãrturarii ºi fariseii
vremii Lui, ca ºi pe unii dintre cei religioºi oponenþi ai comunismului. Un om al lui
Dumnezeu, nu a avut limite în susþinerea binelui comun sub regimul comunist,
rezervându-ºi dreptul de a rãmâne total fidel Dumnezeului sãu, ºi de a intra în
conflict eventual cu el -cu Cezarul vremii lui-, doar din acelaºi considerent ca
Daniel ºi prietenii lui, pentru dreptul de a se închina numai lui Dumnezeu.

Eventualitatea abaterii sociale a celui religios, se cuvine a fi cercetatã ºi apoi
condamnatã în principal de forurile sociale de astãzi la auto-sesizarea lor, sau dând
curs plângerii celor vãtãmaþi -nu de biserici; bisericii îi aparþine tratarea atitudinii
credincioºilor ei pentru cele ce privesc îndatoririle lui faþã de Dumnezeu ºi semeni
-dupã rânduielile ei.

În loc de a blama pe cei religioºi care au fost atraºi, care s-au poticnit, ori au fost
prinºi în plasa acelor vremuri, devenind informatori, este mai potrivit a lãsa pe seama lui
Dumnezeu judecarea acestora. (Cazul celor care au cãutat privilegii personale în
raporturile cu Cezarul este distinct; dar, chiar ºi cazul acestora, în limitele noastre
omeneºti, nu-l putem identifica ºi judeca corect întotdeauna; mai ales nu este corect
sã se facã condamnãri de oricine, ºi încã, fãrã a respecta dreptul la apãrare al celui în cauzã.)

Deosebirea oilor de capre nu consta doar într-un anume refuz de colaborare cu
Cezarul ateu, cât în fidelitatea faþã de Dumnezeu. Admit cã mulþi n-au colaborat cu
Cezarul vremii comuniste -sub forma de informator al securiºtilor-, dar, cât de cât,
au dat informaþii reprezentanþilor altor foruri sociale, au învãþat orice, pentru o
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notã, au râvnit, ori au purtat cravatã de pionier, au folosit expresia tovarãºe adresându-
se altora ºi nu domnule, etc.; meritul acestora rãmâne relativ, fiind favorizaþi de
circumstanþe pe care nu le-au determinat ei; ºtiu însã cã în problemele grele ale
bisericii s-au implicat puþini, majoritatea stând în umbra acestora, ºi într-un fel, chiar
la adãpostul unora dintre vârfurile cultului lor -mai mult, ori mai puþin detestate-,
dar care, cât de cât, purtau poverile -cel puþin formal-, în linia întâia pe frontul
menþinerii credinþei, servind totuºi, -oricât de necorespunzãtor ºi cel puþin indirect-,
credincioºiei altora.

În 20 de ani, nu e ieºit la ivealã cazul nimãnui dintre noi care sã merite a fi
dezaprobat pentru relaþia sa de colaborare cu regimul trecut. Nu poate fi adevãratã
insinuarea cã totuºi ar fi fost unii care au greºit susþinând rãul din acel trecut prin
raporturile lor cu regimul comunist, ºi cã ar fi cuvenit ca ei sã-ºi dea demisia din
slujbele pe care le deþin -pentru cã altfel ar fi demiºi de bisericã; adicã un fel de
clemenþã a bisericii, la care ea -biserica-, nu are dreptul în eventualitatea cã ar avea
de tratat niºte vinovaþi. Biserica sã-ºi facã partea, faþã de membrii ei care au fãcut
rele -indiferent de ce fel-, însã numai în sfera ei, ºi sã fie tratat cel în culpã potrivit
rânduielilor proprii bisericii, dezaprobând sau pedepsind, dupã fapta evidentã a
celui vinovat; orice este greºit trebuie tratat ca atare, ºi sã nu se practice strecurarea
rãului prin uºa din dos, ca ºi când n-ar fi avut loc.

Totuºi, ar fi strigãtor la cer de nedrept ca în vreo bisericã, unii sã suporte azi
insinuarea deconsiderãrii cã ar fi fost informatori ºi nici numai pentru cã ar fi fost
informatori, ori sã îndure în vreun fel daune din aceastã pricinã -repet, numai pentru
rolul acesta-, ºi nu pentru fapte rele ce eventual s-ar putea stabili cã ar fi efectuat
împotriva cuiva, ºi aceasta în urma unor cercetãri competente ºi corespunzãtoare; tot
atât de nedrept ar fi ca unii sã deþinã dosarele securitãþii privind pe coreligionarii
lor, sã refuze accesul acestora din urmã pentru a le cunoaºte conþinutul, ºi sã dea
verdicte fãrã ca cei în cauzã sã fie întrebaþi. De când este lumea, în dictatura oricui,
condamnarea adversarilor s-a fãcut întotdeauna imputându-le fapte; sub acest nivel
s-ar coborî membrii bisericii care ar condamna informatorii religioºi, presupuºi sau
reali, doar pentru acest rol avut de ei -fãrã o judecatã corespunzãtoare, fãrã drept de
apãrare al condamnaþilor, fãrã a li se putea imputa rele înfãptuite.

Unui informator ateu -cu adevãrat benevol-, de pe vremea regimului trecut,
încã nu este corect sã i se reproºeze doar rolul acesta, ci, felul greºit în care ºi l-a
adus la îndeplinire, prin dãunarea semenilor. Dreptatea riscã sã fie batjocoritã cu
atât mai mult, când facem referire la cei credincioºi ajunºi -indiferent cum-, în
plasa informatorilor; dacã, pe de o parte, pentru vinovãþie comunã cu cealaltã
categorie de informatori voluntari, vina lor este mult mai mare, pe de altã parte,
menþinerea lor în credincioºie faþã de Dumnezeu în aceastã posturã ingratã nu poate
fi consideratã/declaratã o imposibilitate -dimpotrivã, rãmâne o eventualitate care
adesea ni se impune; apostolul Petru ºi-a tãgãduit Mântuitorul ºi a fost recuperat în
câteva zile. -aºa este dumnezeieºte.

Dupã instaurarea libertãþilor în þara noastrã, în 1990, primul comitet al Uniunii,
având preºedinte pe N. Dumitrescu, în prima lui ºedinþã, a luat atitudine corectã



6

faþã de relele comise între noi sub regimul comunist; spiritul advent al acestei
atitudini a fost menþinut de comitetele urmãtoare ale Uniunii ºi sub preºedinþia
pastorului A. Bocãneanu; doar sub preºedintele T. Huþanu s-a lãsat cel puþin impresia
excepþiei, privind deconspirarea acestor dosare ºi perseverarea în cãutarea de a
scoate la ivealã prin ele, rele ce ar fi fost comise de unii pastori ºi membri în
trecutul comunist, rele care i-ar descalifica a mai sluji în bisericã, deºi, în cca. 17
ani nu fusese identificat nici unul. Dacã aºa ar fi drept, ar însemna cã ceilalþi preºedinþi
de Uniune dinaintea lui au greºit netratând cazurile cunoscute -deºi ar fi avut ce
condamna, pe cine, ºi suficiente probe împotriva unora.

Pastorii pensionari care au lucrat sub regimul comunist, nu au nevoie sã fie
trecutã cu vederea conduita lor ci, doar sã fie apreciatã corespunzãtor.

Oricum, aceste dosare reprezintã politica de culte a regimului comunist, iar
deconspirarea lor de cãtre un cult ar fi o excepþie printre celelalte -cultele majoritare
au luptat dârz pentru rãmânerea lor în arhiva statului, din motive pe care, în parte, le
dezaprobãm. Condamnarea eventualei susþineri politice a comunismului este ea însãºi
politicã, ºi aceasta trebuie lãsatã pe seama politicienilor. Biserica noastrã a fost ºi este
în mod deosebit apoliticã; în continuare, ea trebuie sã-ºi limiteze acþiunile în sfera ei;
fiindcã azi nu urmãreºte credincioºii ei, care cu ce partid voteazã, nici dacã voteazã,
ºi pentru cã nu judecã în zilele noastre pe cei care s-au lansat politic, de ce sã se
amestece în eventuala „adeziune” -constrângerea politicã a celor din trecut?

Închipuirea celui care se considerã grozav cã deþine ºi foloseºte de unul singur
dosarele altora, este lamentabilã ºi condamnabilã, mai ales când ar cãuta sã le foloseascã
în folos propriu; ar fi ceva mai josnic decât nivelul la care s-au coborât comuniºtii,
etichetând singuri semeni, fãrã contactarea lor; se impune necesitatea auto-sesizãrii
celor competenþi, urmãrind felul în care o face ºi este îndatorirea lui ca lucrarea cu ele
sã ºi-o facã cunoscutã -îndatorire uºor realizabilã azi, în condiþiunile noastre de libertate;
contrar, ar fi o laºitate susþinutã, direct sau indirect, de cei care o tolereazã.

Reacþia cuiva în cazuri de forþã majorã, se judecã dupã legi proprii lor.
Consolidarea armoniei sociale, se face de cei credincioºi -indiferent nuanþa lor-,

prin valoarea creºtineascã a vieþuirii lor, nu amestecându-se în disputele politice.
Biserica face judecãþi din considerente duhovniceºti ºi cu ceea ce îi este propriu ei,
cu o motivaþie superioarã temerii de consecinþe.

Cu o excepþie -a unui seminarist-, pânã acum, dupã câte ºtiu, nu se poate trage
concluzie în dreptul vreunuia dintre foºtii angajaþi ai cultului nostru, la care ar
putea face referire acele dosare, cu certitudine absolutã cã ar fi colaborat cu
comunismul, cã ºi Dumnezeu priveºte la fel pe cel/cei „zugrãviþi” atât de respingãtor;
dintre cei doi tâlhari rãstigniþi cu Mântuitorul, (50%), unul a fost total diferit de
celãlalt, cu toate cã el însuºi a recunoscut cã a avut acelaºi trecut -în esenþã era altul.

Credincioºii adventiºti n-au fost urmãriþi când au fost militari în cazãrmi, ori pe
front; nici omeneºte nu este judecatã oricum reacþia cuiva atacat de hoþi; cazurile de
forþã majorã au legi adecvate; adesea este preferabil ca sã fie lãsat timpului sã
lucreze privind implicarea eventualã a membrilor bisericii în cazurile de acest fel
care se vor impune. Preºedinþii N. Dumitrescu ºi A. Bocãneanu au fost cunoscãtori
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ai mentalitãþii pionierilor bisericii noastre ºi a celor petrecute în acel trecut. Extrem
de puþini dintre cei vãtãmaþi de unii dintre ai noºtri au revendicat daune -reprezentând
vechiul spirit advent; contrar, s-ar inaugura alt duh ºi altã atitudine cu eventuale
urmãri nedrepte/rele pentru unii ºi sigur pentru prestigiul bisericii noastre.

Cei intraþi în criza de sub regimul comunist avuseserã parte de învãþãtura ºi
pilda pionierilor noºtri ºi au riscat, urmând propriul lor discernãmânt, au suferit
spre slava lui Dumnezeu. lepãdând îndrumarea vechii învãþãturi -a cãpeteniilor
ortodoxe; cu acelaºi discernãmânt, cu atât mai uºor s-au izolat de unii dintre
conducãtorii noºtri deviaþi, mai mult sau mai puþin, de la practica adevãratei credinþe,
crezul lor fiind ancorat pe ce stã scris.

Binefãcãtor este sã urmãrim minunea puterii harului lui Dumnezeu care smulge
pe cei cãzuþi din cursa celui rãu, ºi mai puþin ori deloc, ce fac cei derutaþi, sub
amãgirea celui rãu, presupunând cã astfel li s -ar putea întregi portretul cãci, relele
cuiva îi aratã doar aspectul lui negativ, -caracterul fiind definit de atitudinea
dominantã din viaþa cuiva; orice pom se pleacã -mai mult sau mai puþin- sub bãtaia
rafalelor vântului dar, îl caracterizeazã verticalitatea lui. Desigur, comparaþia nu
este perfectã -sunt situaþii în care nu trebuie sã te pleci ci, sã reziºti indiferent
consecinþele, precum sunt ºi altele în care, putem proceda asemeni Mântuitorului
care, a plãtit birul la Templu -ceea ce nu-i revenea. Trebuie sã fie lãsatã determinarea
înrâuririi Duhului de la caz la caz.

Una este sã cauþi nãzdrãveniile fãcute de David -în declinul sãu spiritual- în tabãra
Filistenilor, pe când i se pãrea cã nu mai putea scãpa altfel de sabia lui Saul, -deºi
acestea au fost ca reacþiile cuiva în timp ce are febrã-, ºi cu totul altceva este sã
urmãreºti izbãvirea lui (David) de atunci -o minune la care el n-a contribuit cu nimic,
minune pe care Dumnezeu a repetat-o ºi cu unii dintre cei credincioºi care, asemenea
lui David au cãutat atunci adãpost la comuniºti; El vrea sã facã aceasta oricând cu
fiecare în parte; principal este sã procedãm ca ºi contemporanii lui David care, n-au
cãutat sã afle de la Filisteni în ce a constat cârdãºia lui (David) cu ei, despre asigurãrile
date lor de David în legãturã cu poporul sãu, ca apoi ei sã aprecieze dupã priceperea lor
cum sã-l trateze pe David, ci, s-au lãsat sub înrâurirea lui Dumnezeu, susþinându-l totuºi
-pe David-, pentru o raþiune divinã, -ca ºi ultima cãpetenie militarã rãmasã de partea
moºtenitorului lui Saul. De aceastã cunoaºtere a planului lui Dumnezeu avem nevoie ºi
noi, pentru a face azi voia Lui, în cazul celor care au „colaborat” cu comuniºtii.

Este adevãrat cã nu se pot identifica cu David toþi din categoria celor care au
fost -cât de cât- manevraþi de comuniºti însã, asemãnarea se menþine -în proporþii
diferite-; cel puþin din vanitate, cãuta atunci fiecare cãpetenie religioasã sã facã
ceva în favoarea bisericii sale, pentru a-ºi pãstra ori mãri prestigiul. Desigur, au
fost ºi dintre cei care s-au abandonat autoritãþii regimului comunist dar, aceºtia fac
parte din categoria celor care s-au prãbuºit sufleteºte temporar ori, au vândut, ca
Iuda. Oricum, sunt ºi lucruri tainice, pe care nu le pot scoate la ivealã literele din
cuprinsul textului arhivelor comuniste, cum ar fi terorizarea din acea vreme; ele
cuprind doar forma exteriorizãrii informatorilor, formã care, cel mai adesea, nu
putea fi absolut identicã cu realitãþile acelor vremuri -doar cu aparenþele pe care ei
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le dãdeau prin ele; acesta este specificul derutant al oricãrei arhive ºi mai ales al
celei comuniste.

(În 2008, a circulat un zvon cã la Ploieºti s-ar fi pronunþat unul dintre cei mai buni
pastori ai noºtri afectând memoria pionierului nostru ªtefan Demetrescu. Mergând
pe fir, am obþinut scris contrariul, din partea celui suspectat cã s-ar fi pronunþat astfel:
„Scrieþi sau spuneþi la Ploieºti ºi pretutindeni cã Taica Demetrescu este cel mai profund
model advent pentru sufletul meu. Aº dori sã fiu ca el”.) Aºa cum nu este drept sã
vorbim „dupã ureche”, asemãnãtor nu este drept în cazul acestor dosare sã ne însuºim
întru totul litera textului lor. Sursa cunoaºterii celor duhovniceºti este de sus.

Aprecierile diferite cu privire la identitatea Domnului Isus, Petru le dezice prin:
„Tu eºti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu”, nu printr-o capacitate deosebitã
proprie lui (Petru) ci, prin ceea ce afirmã Mântuitorul: „þi-a descoperit lucrul acesta
Tatãl Meu care este în ceruri”. Matei 16.17. De o asemenea descoperire -de la
Tatãl-, avem nevoie ºi noi pentru orientare duhovniceascã corectã; sã nu ne încredem
în produsul minþii noastre, sau al altora.

În sufletele unora poate fi o prãpastie cum a fost într-o vreme într-al lui Balaam;
ne revine sã facem distincþie clarã atunci între prorocia lui -sau a unuia ca el-, ºi
þinuta lui spiritualã intimã faþã de Dumnezeu -chiar din timpul rostirii ei; îmi însuºesc
solia transmisã de Dumnezeu prin el, dar mã separ, fug de reala lui atitudine faþã de
Dumnezeu. (Mã gândesc -în mod deosebit-, la enoriaºi ºi unele dintre cãpeteniile
bisericii lor din timpul regimului comunist.) Siguranþa noastrã se afla atunci în
rãmânerea personalã de partea lui Dumnezeu, indiferent de relaþia negativã a servilor
Lui cu El -sau cu atât mai mult. Aceasta s-a reuºit în biserica adventistã sub regimul
comunist de cei mai mulþi dintre pastori ºi marea majoritate a membrilor; minune
a harului divin, concretizatã ºi prin represaliile suportate de mulþi dintre noi -
inclusiv executarea unor ani de puºcãrie.

Odatã cu condamnarea Mântuitorului ucenicii L-au pãrãsit -firesc; minune este
cã pe aceºti fugari i-a putut ajuta Dumnezeu sã se redreseze spiritual în câteva zile,
ºi sã facã apoi lucrarea Lui o viaþã, într-un fel exemplar, umblând evident susþinuþi
de El -partea care ne revine. Criza aceasta a ucenicilor nu i-a caracterizat, a fost
ceva strãin atitudinii lor generale. ªi sub regimul comunist, din crize asemãnãtoare,
mulþi ºi-au revenit spectaculos -aceeaºi minune. Dumnezeu a fost la cârma eveni-
mentelor ºi atunci, sub regimul comunist, cum a fost cu ucenicii, cu Daniel ºi cu cei
ca el în robia lor, cum a fost implicat întotdeauna în istoria omenirii, în viaþa
fiecãruia fidel Lui, -singura realitate care meritã a fi scoasã în evidenþã.

Chiar pe când suportã pedeapsa lui Dumnezeu, cel cu adevãrat fidel Lui, ia
atitudinea pe care a avut-o Mica: „Eu însã, voi privi spre Domnul. Îmi voi pune
nãdejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mã va asculta […]. Chiar
dacã am cãzut, mã voi ridica iarãºi. voi suferi mânia Domnului, cãci am pãcãtuit
împotriva Lui -pânã ce El îmi va apãra pricina ºi-mi va face dreptate. El mã va
scoate la luminã ºi-mi va face dreptate ºi voi privi dreptatea Lui. El va avea iarãºi

milã de noi, va cãlca în picioare nelegiuirile noastre…”. Mica. 7,7-9.19 (Unii
cautã sã scoatã la ivealã nelegiuirile cãlcate în picioare de Dumnezeu -ca cel rãu.)
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Doar cu reacþia lui Mica se cuvine sã se scrie ºi adevãrata istorie adventã.
Criza zilelor de astãzi (2010) -apatia, indiferenþa-, este mai sofisticatã ºi se desfãºoarã

în continuare, este mai bine camuflatã, cu actori mai rafinaþi, în aceleaºi roluri.
(Este o categorie redusã ºi cu totul diferitã aceea a adevãraþilor voluntari dintre

colectiviºti sau dintre informatori, ºi distinctã de mulþimea celor obligaþi/constrânºi
-distincþie obligatorie pentru a reda corect realitatea acelei vremi din acel trecut.)

„Certificatul” de credincioºie faþã de Dumnezeu, în vremea aceea de restriºte,
nu poate fi dependent/determinat doar de conþinutul dosarelor comuniste ºi mai
ales nu, de interpretarea lor. Social, nu orice condamnare sub comuniºti este onorabilã
celor care au suportat-o.

Incoerenþa din gândirea celor care acuzã întreaga categorie de informatori religioºi
cã ar fi fost colaboratori, ei o cultivã doar pentru a se împãuna cã nu s-au vândut
comunismului, cum gândesc despre unii dintre colegii lor din categoria amintitã
mai sus, pe care îi denigreazã, fãrã a realiza cã susþinând teza oficialã comunistã, cã
informatorii erau oamenii regimului, dau încã apã la moara comunistã -care nu mai
merge; nici comuniºtii nu credeau aceastã afirmaþie oficialã a lor pe când o susþineau
din calcul politic. Adicã, cei care mai susþin azi -dupã apusul comunismului-, falsa imag-
ine oficialã comunistã cu care ei -comuniºtii-, au cãutat sã învãluie pe unii religioºi,
aratã cã aceºti acuzatori de astãzi ºi-au însuºit ºi reprezintã falsa imagine datã
realitãþilor în trecut de comuniºti; spus pe ºleau, susþin încã mistificarea comunistã,
în care ei -comuniºtii-, n-au crezut niciodatã; pentru aceea aratã ei azi îmbrobodiþi
ca o paiaþã comunistã.

Nu s-au gãsit voci care sã condamne repunerea în drepturi a colectiviºtilor, pentru
cã zeci de ani au trudit „de bunã voie”, dupã sistem comunist.

Sunt însã voci a unor minþi care condamnã de-a valma informatorii -deºi nu fac
aceasta cu toþi colectiviºtii-, fãrã a face deosebire între informatori, cu toate cã
recunosc constrângerea în recrutarea unora; ei presupun cã refuzul de a fi informator
era un fel de test al pãstrãrii onestitãþii în acel trecut, cã trebuia menþinut acest refuz
în ciuda prigoanei care ar fi trebuit suportatã cu orice risc, ca ºi când acceptarea
formalã de a fi informator ar fi fost -în vremea aceea-, un fel de lepãdare a credinþei,
o testare ce i-ar fi putut descalifica pentru totdeauna înaintea oamenilor, ºi mai ales
a lui Dumnezeu; ei nu iau în consideraþie cã unii au putut fi derutaþi, ori cã alþii n-
au vrut sã se lase mutilaþi în vreun fel de comuniºti nesãbuiþi; mai ales greºesc
presupunând cã supunerea principialã -ca cetãþeni-, faþã de dictatura comunistã, n-
ar fi fost ºi o îndatorire creºtineascã -asemeni aceleia recunoscute ca legitimã faþã
de alte Stãpâniri-, închipuindu-ºi cã ar fi trebuit dusã luptã fãrã limite contra
regimului comunist, pentru cã era comunist -ceea ce ar fi fost imitarea politicii
revoluþionare a lui Baraba, opusã învãþãturii Domnului Isus; chiar omeneºte gândind,
la data când au început comuniºtii sã se ocupe ºi de cei religioºi, cãzuserã sumedenie
de capete politice, militare, intelectuale, opoziþia socialã fusese lichidatã, dominarea
lor era absolutã. Când s-a început recrutarea masivã a informatorilor dintre cei
religioºi, dupã instaurarea puterii comuniste, se putea conta pe informaþiile
membrilor de partid; s-a cãutat însã pãtrunderea în paralel în toate sectoarele sociale
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pentru realizarea þelurilor comuniste; în cazul nostru, pentru infiltrarea ateismului
comunist, paradoxal, au cãutat folosirea celor religioºi sub pretextul binelui comun,
ceea ce însemna însã nãruirea încrederii tuturor în Dumnezeu; informatorii religioºi
nu pot fi suspectaþi cã au colaborat la susþinerea regimului comunist -ar putea fi
acuzaþi doar pentru rãul pe care, eventual, l-au comis în acest rol faþã de credinþa
semenilor ºi a lor, indiferent cã au râvnit, ori au fost obligaþi sã poarte acest jug-, ºi în
nici un caz pentru acest rol în sine.

Acuzatorii de astãzi ai celor de acelaºi crez, îi defaimã gratuit pe unii dintre
colegii lor, pentru cã a fost colaborare ºi „colaborare”; demonstrând mai mult ce
duh au avut ºi au, ei dau falsa aparenþã cã dintre coreligionarii lor, informatorii ar
fi comis un fel de pãcat împotriva Duhului Sfânt, un pãcat de neiertat, în timp ce
ei…, au stat -expresie care le-a caracterizat atitudinea lor din acel trecut, pentru cã
n-au fãcut nimic; contrar ar fi pãþit-o; au profitat însã personal, stând atunci în
umbra unora -ca sã nu iasã la ivealã-, dar pe care-i condamnã azi.

Adevãrul este cã în acel trecut comunist vorbeam cu grijã deosebitã în prezenþa
oricui ºi mai ales a celor pe care îi bãnuiam -ori ºtiam-, cã sunt informatori, fãrã ca
probele rolului lor de informatori -sau recunoaºterea de cãtre ei a acestui rol-, sã fie
considerate o trãdare a credincioºiei lor faþã de Dumnezeu, fiindcã nu puteam identifica
tainele sufletului cuiva; unuia care lua cuvântul mereu în favoarea bisericii noastre,
altul care s-a autodemascat ca informator, îi reproºa cã fãcea aceasta ca provocator,
pentru cã aºa îi cere securitatea -mintea lui nu mai putea admite contrariul; unii dintre
noi vorbeau voalat despre securiºti cã sunt „diaconii” lor, recunoscându-se între ei ca
informatori, fãcând front comun securiºtilor; adicã, atunci nu se socotea printre noi
un sacrilegiu doar faptul cã cineva ajunsese informator; urmãrind care cui servea -se
recunoºtea cã plasa informãrii, pe cât era de nedoritã, pe atât de mult fusese impusã;
se întreþinea prietenii de fiecare cu cei asemenea lui. Printre altele,o grupare dintre
fraþii maghiari, au constituit rezistenþa în credinþã sub numele de TKV; informându-
se între ei despre cele ce aflau cã urmãrea securitatea ºi hotãrând reacþie comunã, ºi-
au asumat fiecare responsabilitatea pentru acþiunile lor comune, reuºind derutarea
totalã a securiºtilor. O altã câtime, extrem de redusã, izolatã, era cât de cât tributarã
comuniºtilor; cu aceºtia din urmã ajunsesem într-o relaþie de frãþietate vitregã.

În vremea apostolilor, au venit la credinþã ºi dintre robii acelei vremi; desigur,
aveau multe probleme în trãirea credinþei, dar, lupta lor se menþinea ca sã
mulþumeascã chiar pe cei mai rãi dintre stãpânii lor, admiþând statutul robiei lor
când nu puteau sã scape de el. Sub dictatura comunistã, mulþimile au fost înrobite;
cei credincioºi lui Dumnezeu s-au considerat în continuare liberi sã trãiascã adevãrul
mântuitor, suportând consecinþele credincioºiei lor faþã de El ºi chiar implicându-
se în fãurirea binelui social comun. Informarea comuniºtilor avea nuanþa de
legitimitate -precum a oricãrei organizaþii sociale-, cu deosebirea cã ele erau folosite
cu specificul comunist, dominând cu teroarea, luptând pentru distrugerea opoziþiei;
în opoziþie considerau ºi pe cei credincioºi faþã de Dumnezeu, a cãror exterminare,
din calcul politic-, se strãduiau sã nu o facã fãþiº ci, prin ei înºiºi; în acest scop
cãutau sã foloseascã cãpeteniile cultelor menþinute sau ridicate prin înrâurirea
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comuniºtilor -uneori, cel puþin în parte ºi cu acordul lor-, precum ºi informatorii
religioºi -recrutaþi iniþial prin amãgire, ºi apoi prin constrângeri. Lupta acestor
douã categorii din urmã era ca recunoscând robia impusã lor, sã se menþinã totuºi
liberi în Hristos, precum robii din timpul apostolilor -cei care au abandonat lupta,
pluteau în derivã; paradoxal, menþinerea luptei în credinþã s-a generalizat în biserica
noastrã -abandonul ei a fost mai mult o excepþie. Dovadã este cã sfârºitul dominãrii
comuniºtilor, dupã zeci de ani de teroare comunistã, a probat cã biserica noastrã a
rãmas unitã, fãrã ciuntire a crezului, cu duhul advent nealterat, în pofida sfâºierilor
de suflete trãite de marea mulþime dintre noi, care au rãzbit prin reazãmul cu încredere
pe Dumnezeu ºi atunci când nu le era posibil sã mai întrevadã vreo izbãvire -în mod
deosebit, am în minte pe cei care au fãcut închisoare pentru credinþa lor. Influenþa -în
bine, sau în rãu-, a vreunuia dintre noi, asupra oricui, a avut înrâurire dupã înclinarea
celui asupra cãruia s-a exercitat, dar, nu a fost hotãrâtoare; dimpotrivã, de regulã, aceea
cãtre rãu a fost stãvilitã sau anihilatã. Precum gradul de imunitate al corpului nostru
respinge contaminarea; sufletele întãrite prin credinþã anterior au rezistat atunci rãului
prin puterea divinã manifestatã ºi prin cei mai slabi dintre noi -motive sã lãudãm pe
Dumnezeu; oricum, o credinþã personalã a fiecãruia ºi o rezistenþã de unul singur.

Informatorii atei, de sub regimul trecut, ca ºi comuniºtii, încã nu ar trebui sã fie
acuzaþi astãzi de noi, doar pentru cã au susþinut -direct sau indirect-, principial,
regimul comunist -deºi unii nu aveau de ales-, ci doar pentru rele fãcute eventual
semenilor; a condamna politica comunistã, înseamnã a face politicã, iar noi suntem
apolitici; zic cã n-ar trebui denigraþi nici informatorii religioºi din trecut, cum
societatea de azi nu condamnã pe foºtii comuniºti, ºi mai ales pentru cã azi nu sunt
condamnaþi de biserici cei religioºi care, fãrã a fi obligaþi, fac fãþiº politica zilei -în
cadrul unui partid ori altul; cu atât mai mult nu trebuie blamaþi cei care au fost
constrânºi sã dea aparenþa de informatori, mai ales când proba timpului a demonstrat
efortul lor de a rãmâne de partea lui Dumnezeu ºi a semenilor

Ipotetic, chiar dacã realitatea din trecutul comunist ar fi fost aceea presupusã de
închipuirea minþii acestor acuzatori, un ins cu duhul lui Dumnezeu ar reacþiona în
felul Lui, simþind cu cel care a fost nedreptãþit ºi împilat pe calea credinþei -care,
oricum, nu ºi-a putut trãi credinþa nici dupã voia lui, sãvârºind ºi ce n-ar fi voit sã
facã-, fãrã a se scuza, contând pe îndurarea divinã.

Publicarea integralã sau parþialã a dosarelor informatorilor religioºi -indiferent
forma ºi unde-, de cãtre oricine, în numele demascãrii rãului, este cel puþin o
batjocorire adusã dreptãþii ºi bisericii; pentru orice dezaprobare trebuiesc respectate
îndrumãrile din Matei 18, cadrul bisericii ºi rânduielile ei -rol care nu revine oricui.

Nu pledez pentru clemenþã în favoarea cuiva, ci doar pentru echitate. Situaþia
din timpul terorii comuniste, adesea, nu a avut întotdeauna perioade distinct albe,
sau negre; mai curând ele erau cenuºii spre negru, ori cãtre alb. În biserica noastrã,
n-au fost judecaþi cei care la armata aceea unde doar se muncea, au cedat presiunilor
violente cãlcând Sabatul -tocmai fiindcã a fost un caz de forþã majorã, este lãsat sã
judece Dumnezeu; cei mai mulþi dintre cei credincioºi, au fost forþaþi sã devinã
informatori, pentru cã se urmãrea anihilarea credinþei -indiferent care. Ce mã obligã
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sã nu vãd -dacã aº citi acele dosare-, pe „David” în postura sa negativã, cã ele
constituie declinul spiritual al unora? Nu poate fi exclusã nici varianta ca unii
dintre informatori sã fi folosit totuºi rolul lor ingrat, în favoarea altora sau a cultului
lor. Este uºor de presupus cã mulþi dintre „informatori”, au cãutat sã-i ºantajeze pe
comuniºti prin acele dosare, cã ar fi putut sã facã un riscant joc dublu -risc social ºi
mai ales spiritual, pentru sufletul lor-, ca sã-i deruteze, apãrând ce totuºi socoteau
scump inimii lor, sau aceleia a altora. De ce sã-mi închipui cã supunându-se
constrângerii sã informeze, neapãrat cineva ar fi probat prin aceasta cã s-ar fi vândut
cu adevãrat regimului comunist, cã ar fi întors definitiv spatele lui Dumnezeu -cã
astfel ar fi procedat ºi Dumnezeu faþã de el? Sã nu fie posibil ca unii dintre cei care
au ºi greºit în atitudinile din confruntarea lor cu situaþia aceea din trecut, totuºi, sã
fie mai valoroºi decât cei care, pitiþi atunci de ºansa neprevãzutã din vâltoarea
vremii aceleia, -ºansã pentru care n-au nici un merit-, aºteptau doar sã vadã ce
capete mai picã, ºi timpuri noi -la care nu contribuiau cu nimic?

Au fost unii reali colaboratori ai regimului comunist care, formal, n-au fost ºi
informatori; prin aceasta sunt disculpaþi? Prizonierii nemþilor, pentru supravieþuire,
acceptau sã lucreze în fabrici la armamentul ce urma sã fie folosit împotriva
compatrioþilor ºi pe teritoriul þãrilor din care proveneau, sabotând pe cât puteau, -
dar aceºtia, ulterior, n-au fost condamnaþi pentru colaborare cu inamicul. (Doar
Stalin a fãcut-o, ºi încearcã sã o repete azi, cei care-i seamãnã.)

Istoria trecutului bisericii adventiste sub regimul comunist a înscris-o cu demnitate
mulþi dintre pastorii de prestigiu, pe care o „iscusinþã” în interpretarea acelor dosare
i-ar fi „descoperit” pe unii dintre aceºtia, prin acele dosare, ca informatori „vânduþi”
comuniºtilor. Dintre cei pe care, -în limitele noastre-, i-am putea considera cã au
fost vânduþi comuniºtilor, alþii se declarau folosiþi de Dumnezeu în favoarea bisericii
noastre; omeneºte gândind, ºi cel puþin indirect, aceºti „vânduþi” îºi atribuiau cã au
pãstrat integritatea doctrinei, unitatea bisericii ºi a nivelului ei spiritual la înãlþime,
-nivel oricum superior celui actual, în ciuda vitregiei acelor vremi trecute; logic,
aveau dreptate. Limitele omeneºti, ne obligã sã rãmânem în sfera lor, a acestor
limite, deºi intuim -fãrã a putea proba-, cã realitatea a fost diferitã, în afara
posibilitãþilor de investigare omeneºti, mai ales când probele spirituale ne sunt
uneori puþin evidente. La aceasta trebuie sã se rãmânã.

Esenþial este cã aceste dosare nu constituiesc documente despre o lume care a
fost, ci masca care i-a fost datã acelei lumi s-o poarte ºi a lãsat-o moºtenire; ele dau
probleme posibilitãþilor umane de interpretare corectã. Se trece uºor cu vederea cã
acele dosare sunt îmbâcsite cu specificul „epocii de aur” -cum numeau comuniºtii
vremea puterii lor-, ºi cã acela a fost reprezentat prin teroare mascatã cu aparenþa
de susþinere a comuniºtilor de cãtre cei oprimaþi -situaþie valabilã ºi în cazul
majoritãþii informatorilor.

În cazul Nãilescu, gândeam cã un preºedinte de Uniune care se bucurã de încrederea
comuniºtilor poate garanta realitãþile dintre noi -n-aveam ce ascunde; la data aceea,
cu legi liberale ºi practica credinþei de pânã atunci, nu se putea presupune cã ei -
comuniºtii-, vor cãuta sã conducã destinele bisericilor, ºi încã prin conducãtorii lor.
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De când este lumea, precum Cain, cei cu gânduri rele, atrag/prind victimele în cursele
lor -pe cei asemenea lui Abel. Cei care susþin azi cã toþi, sau majoritatea informatorilor
religioºi au susþinut regimul comunist, probeazã cã s-au lãsat amãgiþi de mistificarea
comunistã a realitãþilor, cã ei încã poartã masca aceea comunistã.

În conducerea bisericii noastre, înlocuirea celor de felul fostului preºedinte al
Uniunii, D. Florea -de tip vechi-, cu alþii ajunºi de felul lui ªt. Nãilescu -de tip
nou-, agreat de comuniºti -desigur, ºtiam cã pentru motivele lor-, a ajuns în timp
acceptatã de majoritatea dintre noi ca o necesitate consideratã ca unica eventualitate
omeneascã pentru ieºirea din impasul major în care ajunsese cultul nostru.

Primul pastor care a fãcut public faptul cã „a gãsit har” înaintea forurilor
comuniste, ª. Nãilescu, atunci, nu numai cã n-a fost suspectat ºi izolat de noi
pentru aceasta, ba, a fost „preferat” în criza vremii aceleia, ca ºef al cultului nostru,
apreciindu-se cã încrederea acordatã lui de comuniºti va face ca informaþiile lui cu
privire la ce se întâmplã între noi sã fie crezute -noi acceptând tacit ca el sã dea
informaþii, pentru cã nu aveam ce ascunde; s-a apreciat cã astfel rezolvãm ºi o
suspiciune politicã -eram bãnuiþi de legãturi cu americanii, consideraþi duºmanii
principali ai comuniºtilor-, pentru cã de acolo se presupunea cã ar fi obârºia crezului
nostru, de oarece autoarea noastrã preferatã, E G White era din SUA, ºi fiindcã
sediul mondial al bisericii noastre era tot acolo; tensiunea pe tema aceasta a devenit
atât de mare încât, un comitet al Uniunii s-a considerat obligat sã declare autonomã
biserica noastrã din România -fãrã vreun fel de consecinþe negative; ulterior, pentru
motive diferite, comuniºtii au tolerat contactarea celor de la Diviziune ºi chiar a
preºedintelui Conferinþei Generale. Cât despre eventualele tendinþe ulterioare ale
lui ª. Nãilescu spre devieri, contam atunci pe stãvilirea lor prin comitetul Uniunii
-ceea ce, apoi, nu s-a verificat întotdeauna cã a fost corespunzãtoare; stãvilirea, sau
anihilarea influenþelor sale negative -ca ºi ale altora-, s-a efectuat însã mai evident
prin mulþimea membrilor bisericii.

Insist sã provoc elucidarea necesarã în acest caz, pentru concluzionarea cã dintre
noi nici nu a putut fi vorba de vreo colaborare -în adevãratul sens al cuvântului- a
cuiva, cu regimul comunist; cel mult o amãgire a unora, diabolicã ca aceea a lui
Iuda, care ºi-a închipuit cã vânzându-L pe Mântuitorul nu se leapãdã de El -
dimpotrivã, a gândit cã se foloseºte de duºmanii Lui cu câºtig personal bãnesc
pentru el-, aºteptând însã ca El, precum întotdeauna pânã atunci, sã scape, contând
cã se va reuºi încoronarea Lui, ºi domnind, el sã-I devinã recunoscãtor/favorit;
trãdarea sa nu s-a datorat faptului cã ar fi trecut mai întâi în tabãra celor cãrora L-
a vândut; nici dupã aceastã vânzare Iuda n-a trecut în tabãra duºmanilor
Mântuitorului; dimpotrivã, ºi-a renegat fapta faþã de ei, declarându-le cã el a vândut
sânge nevinovat -respectiv acuzându-i cã ei au omorât un nevinovat-, ºi aceasta
înainte de învierea Sa; Iuda ºi cei din tabãra adversarilor Domnului Isus s-au întâlnit
nu prin ceva ce ar fi avut comun între ei, ci, prin amãgirile diavoleºti diferite cãrora
s-au supus împreunã, prin ceea ce au ajuns sã aibã comun cu diavolul; Satanei,
suntem datori sã-i recunoaºtem performanþa aceastei reuºite, subliniind însã cã prin
ea s-a demonstrat cã totuºi Dumnezeu este la cârma evenimentelor, împlinindu-se
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cele prezise de El ºi prin contribuþia adversarilor Lui. Istoria lui Cain, cu ºi fãrã
Dumnezeu, cu o încercare de închinare, însã dupã voia lui, repetatã în cazul lui
Iuda, este aceeaºi împlinitã asemenea lui (Iuda) de unii din biserica noastrã, sub regimul
comunist, fãrã a avea ceva comun cu el; nici ateii comuniºti, nu au recunoscut ceva
comun cu creºtinismul, pricinã pentru care au luptat pentru distrugerea lui.

Rezistenþa temperamentului liniºtit al fratelui D. Florea, n-a putut suporta stresul
la care a fost supus, ºi i-a paralizat o parte a corpului, purtând aceastã infirmitate
peste 10 ani -timp în care a continuat traducerile din Spiritul Profetic.

Preºedintele Nãilescu, inteligent ºi vanitos, s-a încurcat pe sine -ºi pe alþii-,
evidenþiindu-se prin lipsa de tãrie spiritualã, ºi pe plan administrativ, cu consecinþe dure
pentru el -a executat peste 7 ani de puºcãrie dintr-o condamnare de 10 ani- ºi a adus
multe necazuri pentru noi toþi. Fratele I. Tãchici nu s-a putut menþine în jocul dublu
practicat uneori, sau adesea, în ciuda abilitãþii ori slãbiciunii sale, ºi doborât sub stres, în
scurt timp a murit înainte de vreme -iniþial, cãutase sã fugã de comunism, dar, prins pe
graniþã, a fost închis ºi… .

Ar fi total nedreaptã suspectarea preºedintelui D. Florea de colaborare cu
comunismul -altfel de ar fi fost, comuniºtii nu l-ar fi sabotat, ci ar fi admis
candidatura dânsului, preferând pretextul cã nu se amestecã în problemele bisericii.

În pofida unor atitudini îndoielnice ale preºedintelui I. Tãchici, rãmâne o
imposibilitate stabilirea cã sufleteºte, sau practic, el (I. T.) ar fi fost un real colaborator
al comunismului; dimpotrivã, dupã 1944, a circulat printre noi, cu insistenþã, zvonul
cã prin relaþiile cu unii condamnaþi în timpul detenþiei sale, dintre aceºtia, câþiva îºi
fãcuserã o pãrere foarte bunã despre adventiºti, iar când au ajuns în posturi de înaltã
rãspundere, au influenþat, chiar determinat, ca din asociaþie culticã desfiinþatã,
adventiºtii sã fie recunoscuþi printre culte; repet, între noi a circulat cu insistenþã
atunci aprecierea cã el (I. Tãchici), a influenþat personal acest salt spectaculos al
încadrãrii legale a crezului nostru; conducerea bisericii l-a cooptat atunci în comitetul
Uniunii pentru sprijinirea lucrãrii de la acel nivel, privind problemele sociale, -
cum a fost într-o vreme „Lupta pentru pace”-, pe când nu se începuse amestecul
autoritãþilor în treburile bisericilor; a rãmas apoi în comitetul Uniunii aproape tot
restul vieþii sale. Oricum, misiunea sa a fost ingratã de la început, în pofida tendinþei
sale de a jongla cu vorbele, rostindu-le fãrã a face evident gândul propriu, ori
lãsând impresia cã susþine ce n-a spus; cu abilitatea, ori cu slãbiciunea lui, ºi-a fãcut
relaþii -sau legãturi-, ºi printre comuniºtii care, deºi l-au preferat o vreme pe temerarul
P. Criºan, în marea noastrã crizã din timpul acestuia (P. C.), i-au acordat ºi menþinut
apoi încrederea lor lui I. Tãchici pânã ce acesta din urmã a murit. Dintre noi, I.
Tãchici a fost cel care a primit cele mai multe distincþii/decoraþii sociale ale vremii
aceleia -etalate în cortegiul sãu funebru; îi poate sta împotrivã susþinerea de uneori
a înrâuririi comuniste printre noi, susþinere în care ºtiam cã era împins, -pe care
însã a fãcut-o diferit de predecesorul sãu; slãbiciunile sale personale, inerente oricui,
au ajuns sã fie discutate ca fiind mai numeroase ºi mai ºocante. La înmormântarea
sa, cineva din Departamentul Cultelor s-a pronunþat într-un cerc restrâns dintre ai
noºtri, cã el a fost omul lor; este un fel în care, totuºi, afirmaþia aceasta se poate
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interpreta ºi favorabil lui I. Tãchici, în sensul cã a fost un om în care puteau avea
încredere -mai ales dupã experienþa lor cu P. Criºan; printre noi a circulat însã ºi
încredinþarea cã el a fost agreat de unii din afara bisericii noastre mai mult din
pricina slãbiciunilor comune firii omeneºti.

P. Criºan, cu o rezistenþã fizicã remarcabilã, depãºind adesea limita cutezanþei, -
când a venit la seminarul adventist, mic de staturã, purta vizibil cuþitul la cizmã, ºi n-
a prea arãtat cã a învãþat sã se subordoneze cuiva; uneori, jignitor pentru cei vârstnici,
strecura chiar în predici, cã a vãzut în viaþa dânsului mai mulþi boi albi -aluzie la perii
albi ai oamenilor bãtrâni; se considera de unii cã nu s-a supus corespunzãtor nici
adevãrului scripturistic -pe care l-a folosit cu abilitate pentru dovedirea superioritãþii
lui. Deºi acestuia i s-ar putea atribui cã a patronat cele mai multe ºi mai grave rele
aduse cultului nostru, încã nu poate fi dovedit cã a fost într-adevãr colaborator al
comunismului. Cei care l-au cunoscut bine, ºtiu cã în cele ce a fãcut, colabora frecvent
cu sine, pentru el însuºi, cu relaþii de circumstanþã -nu ºtiu sã fi întreþinut prietenii cu
vreunii; în ziua în care a murit, vizitase pe Dr. I. Moldovan -la care mergea mai des-
, însã -pãrerea mea-, fãrã a face din el un confident, ori a cãuta un sfat; surpriza morþii
sale ne-a uimit ºi i-a îndurerat atât de profund pe bãieþii dânsului, încât nu s-au mai
ocupat de sancþionarea celui care l-a accidentat. Strecurându-se de unul singur printre
cei din biserica noastrã, uneori prin manevre regretabile ºi posibile doar într-un timp
ca acela; a cãutat sã se foloseascã de cadrele comuniste -încercând sã le depãºeascã
prin isteþime-, pentru ascensiune ºi autoritate personalã; presupunea cã de unul singur
le poate determina chiar la atitudini dupã voia lui, în favoarea sa; presupun cã în
1955, a fost cotitura când la alegerile de la Craiova, prin care a fost înlãturat de la
preºedinþia Conferinþei, rãmas simplu pastor, a fost lansat pe fãgaºul preferat lui,
fãgaº ascendent la preºedinþia Uniunii. Suspectat totuºi de duplicitate, i s-au montat
în apartament microfoane care înregistrau ce vorbeºte în familie. Tribunalul l-a
dezaprobat când a dat sentinþã favorabilã contabilului Uniunii, A. Vãcãreanu, cã
acesta din urmã a fost corect în gestionarea banilor, deºi fusese acuzat de el cã furase,
iar comuniºtii nu aveau interes sã tãinuiascã o asemenea pârã; când el (P. C.), a acuzat
tribunalul cã a penalizat prea uºor pe fraþii ª. Nãilescu ºi A. Vãcãreanu, i-a dat o
replicã scrisã -indirect nouã tuturor-, foarte durã, însã cuvenitã; a fost dezaprobat ºi
când a denunþat Spiritul Profetic cã ar fi antistatal -cinste acelor comuniºti ºi ruºine
lui. A murit dintr-odatã, lovit de o maºinã. (Dumnezeu ne-a dat sã judecãm doar
fapte ale semenilor ºi acelea, susþinute de martori.) La o adunare a pastorilor Conferinþei
Muntenia, ºi-a pus amprenta pe amintirea lãsatã celor prezenþi privind nivelul judecãþii
ºi spiritualitãþii sale vorbind despre sora E.G.W., cã la o datã a scris într-un fel ºi la
altã datã altfel, încheind prin întrebarea -redau exact: „Când a avut femeia asta dreptate”
?; desigur, gândea cã îi revenea lui dreptatea, în defavoarea ei, ºi se pronunþa faþã de
noi, cu aerul de superioritate, sfidând încrederea noastrã, a tuturor în Spiritul Profetic;
conta pe capital politic -pierdut progresiv, cum a pierdut ºi încrederea bisericii noastre;
la o altã ºedinþã, cerând subordonarea pastorilor, a ameninþat cu ºtergerea oricui nu i
se supune, de pe lista salariaþilor, adãogând: „ºi du-te de te plânge dacã ai cui”; trist
era cã aceasta nu a fost o simplã gafã a sa, ci, reprezenta realitatea acelor zile. Talanþii
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sãi, ai lui P. Criºan, nu au fost excepþionali, însã, l-a avut din plin pe acela care ar fi
putut rodi cel mai mult în favoarea bisericii noastre ºi a lui în vremea aceea tulbure;
ar fi putut rãmâne în istoria bisericii noastre cu amintirea unei cãpetenii pregãtitã de
Providenþã pentru acele vremuri, dacã ar fi pus interesele lui Dumnezeu ºi ale bisericii
deasupra vanitãþii personale. Familia sa, omeneºte apreciind, ar fi putut fi datã ca
model de trãire armonioasã; el nu a fost suspectat pentru alte rele, ºi nu cãuta sã
pozeze ca virtuos; la bãtrâneþe, a cãutat pe cei sãraci sã le facã bine, iar pânã atunci a
iniþiat ºi susþinut construirea unor case de rugãciune -lucrãri însoþite de multã bãtaie
de cap; uneori îºi atribuia superioritatea nevoalat; cutezanþa sa ar fi putut-o folosi
pentru cauza lui Dumnezeu -deºi, în marea sa amãgire, era încredinþat cã lucrând
dupã priceperea sa, fãcea chiar aºa; în vremea aceea de crizã îmbâcsitã cu teroare,
pãrea cã aceasta nu-l deranja cu nimic, cum nu deranjeazã gâsca întinderea sau adâncimea
apei; în viaþa mea -am stat câþiva ani împreunã-, nu l-am vãzut vreodatã abãtut -nici
când i-a murit soþia, sau a avut alte pierderi evidente.

Ultimilor doi (P Criºan ºi I Tãchici). li s-ar putea reproºa cã au contribuit la
dãunarea intereselor bisericii noastre ºi cã astfel au consolidat comunismul; în fapt,
dimpotrivã, prin acþiunile lor negative -minunea lui Dumnezeu-, efectul acestui rãu,
tocmai fiindcã venise prin ei, a fost contrar, evident prin îndârjirea rezistenþei în
credinþã a membrilor bisericii; cei care s-au poticnit sub influenþa lor, au datorat aceasta
mai mult preferinþei lor personale, precum ºi cei care au ales menþinerea în umblarea lor
cu Dumnezeu ºi suportarea consecinþelor atitudinii lor. Aceasta aratã cât de evident a
fost faptul cã Dumnezeu a fost la cârma bisericii Sale, ca pe vremea lui Balaam.

Acestora doi, sau altora ca ei, li se poate reproºa cã au contribuit - oferindu-se,
ori constrânºi-, la împovãrarea de cãtre comuniºti, prin ei, a membrilor bisericii,
împovãrare a condiþiilor de trãire a credinþei, ceea ce ei -membrii-, au tolerat, însã,
fãrã a face rabat la exigenþa lor în trãirea credinþei, -dimpotrivã, mãrind-o. Aceasta
nu numai cã n-a însemnat lezarea credinþei, ci sporirea ei -distincþie majorã pentru
corecta redare a realitãþii din acel trecut.

Cei doi (Criºan ºi Tãchici), s-au putut evidenþia între noi -mai mult, sau mai
puþin-, doar ca pârghii personale, neputincioase ºi de circumstanþã ale teroarei
comuniste; deºi manevrate în defavoarea bisericii noastre ºi a credinþei -în general-,
indirect, au contribuit însã la mãrirea dependenþei celorlalþi de Dumnezeu, întreþinând
opoziþia tainicã ºi progresivã faþã de ateismul comunist, în pofida amestecului acestuia
direct ºi indirect, uneori brutal, indiferent prin cine, în relaþia celor credincioºi cu
Dumnezeul lor. Acestora doi nu se cuvine a li se imputa cã au colaborat cu comuniºtii
-nu se putea altfel; reþinem însã cã, în mod categoric, ei n-au colaborat cu comunismul.
Dintre neajunsurile patronate direct sau indirect, de cei doi sau alþii ca ei, privind pe
unii membri sau pastori, acelea de felul a ceea ce s-a numit atunci arondãri -reducerea
numãrului de comunitãþi ºi de pastori-, sau asemãnãtoare, au fost suportate de cei în
cauzã cu resemnare, vizându-i personal; în schimb, patronarea compromisului privind
pãzirea Sabatului la armata aceea unde doar se muncea, sau a compromisului faþã de
alt principiu de credinþã, au fost socotite de tinerii noºtri militari ºi ceilalþi ca ei, cã
este fãrãdelege -chiar ºi de cãtre aceia care au cedat atunci presiunilor fizice la care au
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fost supuºi; cei foarte mulþi au luptat atunci cu îndrãznealã pentru onoarea lui
Dumnezeu, fiecare pe contul lui, iar unii au suportat neajunsuri mari, sau închisoare,
pentru cã nu au cãlcat Sabatul la armata aceea. În primul caz, o acceptare a suportãrii
unui neajuns personal, în cel de al doilea preferinþa opoziþiei faþã de compromisul pe
care erau îndrumaþi unii sã-l facã, rezistenþa acestora în credinþã pe cont propriu,
indiferent consecinþele. Astfel, rolul negativ care se atribuie unora dintre „mai marii
noºtri” -mai mult ori mai puþin pârghii ale puterii acelei vremi-, a fost stãvilit, direct
sau indirect, chiar de cei vizaþi prin înrâurirea comunistã ºi eventual a acestora. Exigenþa
în discernãmânt ºi atitudini a celor mai mulþi dintre pastori ºi membri, a fost pãstratã
de ei în ciuda influenþelor negative exercitate asupra lor, indiferent de care mãrime
din acele vremuri, limitând însã efectele acestor influenþe, sau anihilându-le. Într-un
fel, era continuarea pãstrãrii temeliei pusã prin venirea la credinþa adventã a primilor
adventiºti din þara noastrã, relaþia personalã cu Dumnezeu, pe baza a ce „stã scris”.
Membrii maturi ai bisericii noastre n-au fost ca plastilina, sã facã cineva din ea ceva
ori altceva, mai mult ori mai puþin reuºit; ei trecuserã prin situaþii grele, erau deja
puternic ancoraþi în credinþã ºi rezistaserã pânã atunci sub alte regimuri, altor feluri
de încercãri dure, de dragul adevãrului ºi doar au continuat atunci, sub comuniºti,
asprele lor experienþe cu Dumnezeu, într-o confruntare diferitã, cu amãgiri mai subtile
-pentru aceea au ºi putut rezista ei ºi influenþa lor pozitivã; cedãrile de atunci a puþini
dintre noi s-au datorat presiunii comuniste care au însoþit contribuþiile negative ale
unora dintre cãpeteniile noastre, ºi nu lor -acestor cãpetenii; acele influenþe negative
ale lor -ale cãpeteniilor noastre-,au provocat reacþia celui trãdat de fratele sãu, sporirea
rezistenþei celui afectat în credinþã ; un proces spiritual specific ºi evident sub regimul
comunist, proces spiritual sesizat, identificat ºi trãit de toþi cei lezaþi, indiferent felul,
dar cu adevãratul duh advent. A fost ca reacþia lui David faþã de Goliat, la care David
n-a vãzut statura, armãtura, cã avea un ajutor, ci, doar cã arunca ocarã asupra lui
Dumnezeu ºi a poporului Sãu; a mai fost ca reacþia lui (David) ºi a vitejilor sãu în
timpul bãtãliilor când alþii dintre ai lor dãdeau înapoi din faþa presiunilor duºmanilor,
ei rezistând cu atât mai mult, ºi înclinând sorþii victoriei în favoarea cauzei lui Dumnezeu
ºi a lor. Aceastã rezistenþã printre noi a venit atunci ca ceva firesc în viaþa celor care
au trãit-o, ºi nici n-au vãzut-o cei care considerã azi cã n-a fost; pentru aceea, susþinerile
lor de astãzi indicã tiparul lor de gândire, interpretarea realitãþilor printre care s-au
strecurat, ºi nu cum au fost ele -acele vremuri. Aºa a fost de când lumea ºi astfel
rãmâne cât va dura ea.

Exemplul lui David a fost pildã ºi urmat în mod deosebit de aceia dintre noi care,
sub regimul comunist, au fost hãituiþi de unii din conducerea cultului nostru -cum
David a fost urmãrit de Saul -exemplu, fratele A. Vãcãreanu dintre noi-, cãutând -ca
ºi David-, pe de o parte sã se alipeascã cât mai strâns de Dumnezeu, ºi pe de altã parte
sã cruþe pe cei care-i vânau din pricina posturilor de conducere ce deþineau în bisericã,
deºi le erau adversari, cum a cruþat David pe Saul; mai mult, ajunºi în crize
asemãnãtoare aceleia în care David a trecut la Filisteni, conºtienþi de cursa în care
au intrat, pe când dãdeau false asigurãri de apreciere comuniºtilor atei -unii, chiar o
meritau, deºi oficial erau duºmani ai lui Dumnezeu-, dar ºi pentru a face adãpost din
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ei, -ca David din Filisteni; în acelaºi timp se rugau ºi aºteptau adevãrata izbãvire de
la Dumnezeu -ºi mulþi dintre ei, s-au bucurat de ea ca ºi David.

Privind pe fratele A. Vãcãreanu, procesul în care a fost implicat a fost cea mai
ruºinoasã dintre greºelile vreunei conduceri a bisericii noastre sub regimul comunist;
dânsul (A. Vãcãreanu) a lucrat strict sub directivele comitetului Uniunii, a fost
susþinut de pastori -relativ interesaþi ºi pentru avantajul lor personal redus, dar
foarte oportun; au trãit în sãrãcie toatã vremea aceea, oficial cu salarii propuse de
bisericã -real fixate de comuniºti, deºi banii ni se adunau în Bancã; pe de altã parte,
tribunalul a respins acuzaþia pe temeiul cãreia a fost intentat procesul acela, a
concluzionat cã a fost corectã gestionarea banilor -cu sensul cã n-a fost însuºire
personalã a vreunei sume de cãtre cineva-, a mustrat prin hotãrârea lui pe acuzatori
pentru incorecta lor atitudine faþa de sentinþa lui, sentinþã pe care acuzatorii au
considerat-o prea blândã -deºi fusese surprinzãtor de corectã; susþin aceasta, chiar
de consider nedrept cã fratele A. Vãcãreanu a rãmas þap ispãºitor, împreunã cu ª.
Nãilescu -vinovatul adevãrat; nimeni altul ºi nici biserica n-au fost afectaþi atunci
în vreun fel. Indiferent cui a aparþinut iniþiativa acestui proces, motivarea declanºãrii
lui s-a dovedit falsã ºi prin judecata comuniºtilor care, pe de altã parte, l-au pregãtit
ºi dirijat în ascuns dintr-un început; însã, gravitatea acestei fapte face acum parte
din istoria bisericii noastre. Scriptic, dosarele arhivei reliefeazã doar o dare în
judecatã de cãtre o conducere a cultului nostru, a unora dintre foºtii noºtri
conducãtorii, încheiatã cu o sentinþã comunistã corectã ºi blândã -criticatã oficial
de conducerea bisericii noastre care formulase acuzarea.

Diferenþa dintre P. Criºan ºi I. Tãchici, pentru mulþi dintre noi, era aceea cã de
I. Tãchici te fereai mai mult ca de un paznic/pândar care nu-þi face rãu, dar dacã te
vede, te-ar putea „spune”, pe când P. Criºan cultivase teama de el personal.

D. Popa a fost ultimul preºedinte al Uniunii sub regimul comunist, perioadã
aparent mai relaxatã, în care, datorat tactului manifestat de el, a greºit mai puþin.
Cu atât mai mult, el nu poate fi socotit colaborator al comunismului; a îndrãznit
chiar sã se pronunþe în vremea aceea, cã nu poate fi acceptat orice în biserica
noastrã din pricina credincioºiei membrilor ei, încercând sã le facã acestora un fel
de scut social din relaþia lor cu Dumnezeu. În sfera în care a putut manifesta autoritatea
rolului deþinut, a susþinut exemplar aplicarea rânduielilor bisericii. Dacã unele din
înscrisurile sale din acel trecut, în special pe tema libertãþii religioase, le-a putut
considera un tribut datorat rolului deþinut, totuºi ele rãmân -pe lângã altele-, cât de
cât regretabile, chiar dacã ar fi fost impuse oricãruia în locul sãu; însã, dintre
contemporanii lui, a lãsat moºtenire bisericii noastre cele mai numeroase tipãrituri,
de valoare unanim recunoscutã. Munca sa intensã ºi relele prin care a trecut, i-au
afectat inima. (Noi doi am avut o vreme multe puncte de vedere comune privind
reacþia cuvenitã în acele timpuri, dar ele s-au redus în timp; continuând sã-i dau apã
la moarã în favoarea intereselor cultului nostru de pe poziþia de aparent opozant,
m-a folosit -meritul sãu-, în acest rol.)

De regulã, relele din trecutul comunist se atribuie unei persoane sau alteia dintre
cãpeteniile bisericii noastre, dar aceasta nu poate fi corect întru totul, pentru cã ele
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au trebuit sã aibã susþinerea majoritãþii din comitetul pe care îl reprezentau ca sã fie
lansate, ºi n-ar fi avut loc dacã n-ar fi fost -cât de cât-, însuºite sau tolerate -
indiferent de câþi.

De fapt, lui Dumnezeu -ca întotdeauna ºi mai ales evident în timpul
Mântuitorului-, i se poate servi ca ucenicii -imperfecþi, dar consacraþi Lui, rãmânând
sub înrâurirea Duhului-, ori asemenea fariseilor din vremea aceea, care s-au menþinut
în afara adevãrului, care au preferat înrâurirea duhului celui rãu; oricum, duhuri
contrastante, dar cu posibile treceri dintr-o tabãrã în cealaltã. Prin aceastã alegere
intimã, tainicã îºi defineºte fiecare alegerea personalã, cu cine colaboreazã într-
adevãr; noi ne-am putea dezamãgi, ca ucenicii privind pe Iuda, de trãdarea lui, sau
rãmâne uimiþi ca de atitudinea unuia dintre tâlhari rãstigniþi împreunã cu Domnul
Isus, auzind manifestarea încrederii mântuirii în celãlalt. Fiind un domeniu în care
investigaþia ne depãºeºte posibilitãþile realizãrii ei, este bine sã rãmânem în limitele
noastre ºi sã nu ne avântãm a ne pronunþa în dreptul atitudinii faþã de Dumnezeu a
altora.

Este surprinzãtor cã cei care au socotit cuvenit sã critice pe unii dintre noi care
au trãit în acel trecut comunist, nu vorbesc deopotrivã despre cei care au avut de
suferit pe vremea aceea din pricina integritãþii lor, ca cei care au preferat închisoarea,
sau alte sancþiuni. Printre aceºtia din urmã, tocmai din pricina refuzului de a
„colabora” cu acel regim, pastorul Mihai Ionescu a primit o condamnare suspendatã
totuºi, fiind prea ilegalã chiar pentru vremea aceea; a fost retrogradat, mutat
disciplinar, cu domiciliu forþat; unele dintre aceste sancþiuni au fost posibile cu
contribuþia unora dintre noi, ceea ce i-a afectat familia; remarcabil, el a rãmas însã
în pãstrarea duhului sãu bun, exemplar, în acele circumstanþe ostile -unul dintre cei
cu care a lucrat, vinovat de cele ce i s-au imputat lui M. Ionescu, a fãcut totuºi
„carierã” prin atitudinea lui deosebitã faþã de autoritãþile acelei vremi. Nu este
mirare reacþia celor care cunoscându-l, au contribuit ca numele sãu sã fie dat unei
ºcoli din Bucureºti. Asemenea lui, mulþimi au fost acelea care, în moduri diferite,
au îndurat mai mult, ori mai puþin vitregia acelor vremuri.

 În acel trecut, în ce mã priveºte, am cunoscut din plin, nedreptatea unora din
conducerea cultului nostru în 1959, ca procedurã ºi sancþiuni; am fost propus pentru
excludere din comunitate -sã-mi pierd calitatea de membru al bisericii-, fãrã ca sã
fiu întrebat mãcar de vreunul de la Conferinþã, sau de la Uniune despre cele ce mi
se imputau, doar printr-o hotãrâre a comitetului comunitãþii Craiova, în care n-am
fost invitat decât ca sã mi se comunice hotãrârea deja luatã cã voi fi propus comunitãþii
pentru excludere, refuzându-se aflarea a ce ºi cum se întâmplase, fãrã confruntare
cu partea cu care eram în conflict, fãrã folosirea martorilor, ocolind cu strãjnicie
mobilul faptei mele. Membrii comunitãþii Craiova, în foarte mare procent, la 14
februarie 1959, au refuzat sã voteze excluderea mea; curentul favorabil mie a fost
întreþinut în mod deosebit de Dr. Daniel Popescu, student la vremea aceea ºi fiul
unuia dintre prezbiteri, iar dintre pastori, C. ªamotã. Conducerea bisericii n-a repetat
aceastã încercare de a mã exclude -cum au procedat dupã ce pierduserã asemãnãtor,
în aceeaºi zi, cu fratele A. Vãcãreanu-, pentru cã fusese martor în adunarea
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administrativã împuternicitul regional al Departamentului Cultelor, Gherghinoiu,
cu alþi doi împuterniciþi. Oricum, succesiv, prin forurile cultice superioare, am fost
concediat, retrogradat, hotãrâri care s-au finalizat cu mutarea mea disciplinarã. În
timp, am realizat cã atunci, unii din conducerea bisericii noastre, pregãteau darea în
judecatã a fraþilor I. Nãilescu ºi A. Vãcãreanu -ceea ce au ºi reuºit-, pe aceeaºi temã
a reacþiei mele, temã financiarã; reluarea contului secret de cãtre ª. Nãilescu, deºi
chiar el îl denunþase oficial ºi dãduse circularã în bisericã pentru rânduialã deplin
legalã a banilor, ceea ce era o gravã culpã moralã. Deosebirea dintre mine ºi P.
Criºan a constat în aceea cã înaintea gestului meu, spusesem, de faþã cu martori:
„Ne nenoroceºti”, oricum, o reacþie moralã personalã, directã, în bisericã, iar P.
Criºan împreunã cu alþii, lucrau pentru a da cazul pe mâna autoritãþilor comuniste
-pentru motive ale lor ascunse, sau fiindcã nu mai puteau altfel-, ceea ce au ºi fãcut.
P. Criºan a pierdut atunci ocazia de aur pentru a denunþa prin comitetul Uniunii,
reluarea CS-ului de cãtre ª. Nãilescu, deºi avea destulã îndrãznealã; ar fi reabilitat
biserica noastrã înaintea comuniºtilor pe temã financiarã, cãci eram în vãditã culpã;
ar fi repetat ce mai fãcuse odatã ª. Nãilescu; în aceastã eventualitate, P. Criºan, ar
fi câºtigat personal în faþa comuniºtilor ºi a membrilor bisericii; am fi fost scutiþi de
reproºul ce ne-am atras cã nu ne þinem de cuvânt, n-ar mai fi fost arestaþi contabilii
noºtri, n-ar mai fi fost procesul acela ruºinos. Ciudat este faptul cã biserica noastrã
încã nu are o dezaprobare a reluãrii CS-ului de cãtre ª. Nãilescu, ºi nici a dezaprobãrii
motivelor -furt ºi nereguli financiare-, pentru care acesta ºi A. Vãcãreanu au fost
excluºi ºi daþi în judecatã. Sunt obligat sã presupun cã P. Criºan -ca ºi alþii-, au
urmat atunci, în problema aceasta financiarã, o directivã comunistã, lezându-mã
însã ºi pe mine -deºi dezaprobasem acelaºi fapt în bisericã-, ca ºi când adevãrata
reacþie moralã ar fi cuvenitã doar în dreptul conducãtorilor bisericii, iar nuanþa
moralei ºi aplicarea ei ar trebui determinatã numai de cãpetenii; astfel a fost spre
paguba noastrã a tuturor. Aºa se întâmplã când eºti „sub vremi”. În ce mã priveºte,
pãþania de atunci, mi-a arãtat cât de nedrepþi pot fi unii pastori, sau cei din conducerea
bisericii, dar ºi înaltul discernãmânt spiritual al membrilor ºi rezistenþa lor de partea
dreptãþii, precum ºi obiectivitatea unui împuternicit al Departamentului Cultelor -
aº fi greºit de n-aº fi fãcut ºi ultima menþiune. Dumnezeu a lucrat în vremea aceea
prin cel amintit ºi prin alþii ca el, care m-au ajutat la procurarea unei case pentru
adunarea din Craiova -pe vremea aceea nu se putea face aºa ceva-, ºi posibilitatea
de folosire a unei case proprietate a noastrã ocupatã de CFR ca sediu pentru Conferinþã
-birouri ºi 5 apartamente-, ceea ce era deasemenea o imposibilitate atunci; fapt
unic, pe vremea aceea avocatul Sfatului Popular Regional a fost mandatat sã ne
susþinã în proces la Tribunal. Am vãzut atunci pe pielea mea, cum cãile de izbãvire
ale lui Dumnezeu par uneori derutante, dar numai ele ne duc la adãpost sigur, ºi
cum Dumnezeu este la cârma bisericii Sale, ca ºi a fiecãruia dintre noi în parte. Îi
mulþumesc lui Dumnezeu în mod deosebit pentru acel trecut deosebit de dificil ºi
cu multã rodire spiritualã pentru sufletul meu. Arhiva acelei vremi, privind pe P.
Criºan, pãstreazã doar trimiterea în judecatã de cãtre cult a fraþilor ª. Nãilescu ºi A.
Vãcãreanu ºi obiectivitatea tribunalului, fãrã lupta din culise, în care a predominat
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înrâurirea comunistã; atunci, seminaristul B., turnãtor la propriu ºi figurat, la tri-
bunal, a jucat rolul onestitãþii, ca membru al bisericii care îºi denunþã cãpeteniile
cultului pentru comiterea unei infracþiunii recunoscute de ele odatã ºi reluate; aceasta
era însã partea celor cu adevãrat oneºti dintre noi ºi între noi, repudiaþi însã -ca ºi
mine-, de cei cu autoritate în conducerea bisericii noastre la data aceea, care ºi-au
urmat interesele lor, sau ale altora din afara noastrã. Cât de diferitã ar fi relatarea
mea din aceste rânduri, cu aceea a altuia care n-ar putea dispune decât de dosarele
din arhiva acelei vremi; ar putea reliefa un proces stârnit de cultul nostru ºi o
echitate a tribunalului comunist -o faþã agreabilã a comuniºtilor, ºi o vânzolealã în
biserica noastrã cu unele acuzaþii neîntemeiate, cu conturi secrete, tribunalul
evidenþiind onestitatea acuzatului A. Vãcãreanu ºi þinuta necorespunzãtoare a
acuzatorului principal, P. Criºan.

În vremea noastrã s-a votat pentru o Europã unitã -act politic- ºi de cãtre cei
sceptici privind viitorul ei, mai mult pentru a se bucura de libertãþile imediate
promovate de ea, pentru a îndepãrta comunismul, pentru cã n-au avut alternativã;
sigur, se vor gãsi unii care, peste o vreme, ne vor dezaproba, deºi astãzi nu sunt
auzite asemenea voci, fiind aproape unanimi în pãrerea cã n-avem de ales. O repetare
a istoriei din timpul comuniºtilor. ªi-atunci?

De fapt, comparând situaþia de acum (2010), cu aceea de sub regimul comunist,
cei care au rãmas fideli Dumnezeului lor, sunt consternaþi constatând cã aºteptãrile
lor privind rolul religiei creºtine în democraþia Vestului adoptatã de ei, se nãruie
treptat.

Astfel, vãd cã Dumnezeu nu-ºi are loc în legiuirea Consiliului Europei, cum n-
a avut în trecut, sub regimul comunist, cu asemãnarea cã în acel trecut instruirea
religioasã fusese scoasã din ºcoli, iar acum, din 2007, Consiliul European are adoptatã
o rezoluþie care cere statelor membre sã interzicã predarea creaþionismului în ºcoli;
deosebirea este doar cã în acel trecut comunist Dumnezeu era combãtut, în timp ce
astãzi, este tratat ca ºi când n-ar exista.

Paradoxal, deosebirea majorã este însã cã în timp ce comuniºtii au susþinut
familia -aºezãmântul social-, ca ceva firesc/natural -în felul conceptului creºtinesc-
, descurajând divorþurile, interzicând avortul nejustificat, condamnând adulterul ºi
perversiunile sexuale, manifestând intoleranþã totalã faþã de homosexuali ºi
considerând nebunie închipuirea cã o familie ar putea fi constituitã din doi, sau din
douã, Consiliul Europei desconsiderã aceastã moralã socialã comunistã prin rezoluþiile
sale, favorizând  încãlcarea chiar a valorilor morale biblice, ºi pãstrate de bisericile
creºtine, a mers pânã la ceea ce este vãdit contra naturii, legalizarea cãsãtoriei a doi
de acelaºi sex, lezând ºi pe cei care dezaprobã asemenea practici „scârboase” -dupã
aprecierea biblicã. Consiliul Europei nu numai cã nu asigurã creºtinilor un climat
mai favorabil, dimpotrivã,  dã rezoluþii prin care acordã drepturi, sunt stimulaþi
cei lipsiþi de vreo moralã în manifestarea sexualitãþii lor, susþinând pe cei care au
coborât sub nivelul a ceea ce au pãstrat celelalte vietãþi prin instinctul lor -punând
egal între ceea ce este firesc/natural ºi ce este contra naturii, între ceea ce este bine
ºi ce este rãu. Surprinzãtor, binele din Europa Unitã este însoþit de susþinerea unui
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astfel de rãu care, dupã legea dezvoltãrii lui, va cãuta -ca întotdeauna-, sã domine ºi
chiar sã înlocuiascã binele în sine -practica adevãratei credincioºii faþã de Dumnezeu-,
cu autoritatea pe care o va acumula în timp; preconizatã deci, aceeaºi luptã împotriva
lui Dumnezeu, ca ºi a ateismului comunist, de data aceasta pe un fãgaº diferit ºi cu
arme mai sofisticate.

Ne revine ca dupã experienþele cu Dumnezeu din perioada dictaturii comuniste,
sã întâmpinãm neajunsurile etapelor viitoare pe calea credinþei, înaintând, nãdãjduind
ºi crezând progresiv în cãlãuzirea ºi susþinerea Dumnezeului nostru spre Canaanul
ceresc, prin minuni de felul în care a procedat cu poporul Sãu pe timpul lui Moise.

Ipotetic, dacã toþi bãrbaþii s-ar cãsãtori între ei, ºi femeile la fel, generaþia umanã
actualã ar fi ultima, rãmânând Terra, sã fie populatã doar de vietãþile inferioare,
lipsite de priceperea omului de a acþiona în dauna lui/lor, iar pânã atunci, omul ar
ucide în mod deosebit din vietãþile pe care le creºte, pe acelea care eventual ar cãuta
împerechierea cu cele de acelaºi sex.

Sub regimul comunist, ateismul lor a cãutat sã ne lezeze relaþia personalã cu
Dumnezeu -morala creºtinã fiind apreciatã pentru randamentul ei  social; în Europa
Unitã, practica adevãratei umblãri cu Dumnezeu se anunþã împovãratã în mod
deosebit de rezoluþiile celor care nu-L mai au în evidenþã pe Dumnezeu, rezoluþii în
favoarea acelora care nu au pe Dumnezeu în calculele lor -stârniþi astfel împotriva
celor temãtori de Dumnezeu.

Contãm însã pe Dumnezeul care ne-a cãlãuzit/susþinut sub regimul comunist,
care poate ºi vrea sã ne susþinã mai minunat în viitor, pentru slava Sa, depãºind
încercãri cu un grad mai mare de dificultate.

Blamarea unora care au fost informatori, nu e datoratã atât dosarelor din arhiva
comunistã, cât propriului tipar de gândire al celor care o fac, care scot din evidenþã
teroarea comunistã ºi îºi acuzã coreligionarii ca ºi când ar fi trebuit sã reacþioneze
în acel trecut, dupã închipuirea minþii lor; ei n-au înregistrat corect lumea în care
au trãit, ºi n-au învãþat sã „citeascã” în acele dosare cu înþelepciunea de sus; mai
grav este faptul cã deºi au fost martori direcþi ai acelora dintre noi care, la întrunirile
pastorilor, au luat întotdeauna atitudine favorabilã cultului nostru -timp în care nu
ºi-au fãcut auzitã vocea lor-, totuºi nu rãmân la ce au înregistrat personal ºi direct -
regretabil fel de gândire; nu etaleazã azi realitatea trãitã atunci de ei, care realitate
este ºi rãmâne în favoarea unora dintre cei consideraþi azi -tot de ei-, ca informatori;
cu atât mai nepricepuþi ar fi cei care n-au trãit acele vremuri ºi ar cautã „adevãrul”
istoric în arhiva comunismului.

A devenit evident astãzi ºi cã unele dintre acele dosare au fost sustrase, pierdute,
sau arse ºi arhiva nu mai poate reda integral cuprinsul ei, ceea ce favorizeazã parþial
pe unii.

Aceste dosare ºi insinuãrilor stârnite prin ele, ºi mai ales în afara lor sunt ca
niºte iþe voit încurcate; nu limpezesc prin ele însele trecutul de sub regimul comunist,
ci, îl aratã cât a fost denaturat, întinând gratuit ºi dezgustãtor în mod deosebit
memoria unora dintre cei religioºi; ele constituie o mistificare a adevãrului istoric
în stil comunist, în dauna bisericilor, ºi în favoarea comuniºtilor; la aceasta -straniu-,
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s-au angajat -printre alþii-, ºi unul dintre noi -patronat de un duh pe care las sã-l
presupuneþi.

Este nedreaptã afirmaþia cã dintre noi „unii s-au unit cu forþele rãului din acel
trecut”, câtã vreme aceasta a fost din start o imposibilitate practicã -cum nu se poate
uni focul cu apa, aºa nu se putea uni cel adevãrat credincios cu contestarea
Dumnezeului cãruia I se închina. În afarã de seminaristul B., care s-a auto-demascat
prin propria sa declaraþie în faþa tribunalului cu prilejul procesului fraþilor ª. Nãilescu
ºi A. Vãcãreanu, eu nu cunosc vreunul, dintre angajaþii cultului nostru, care sã se fi
unit într-adevãr cu acele forþe ale rãului din acel trecut; mulþi au putut fi împinºi,
ori au putut fi atraºi sã caute dupã pãrerea minþii lor de atunci, un loc de „mai
bine”, roluri de vârf, împletind vanitatea lor cu închipuirea cã totuºi vor servi
intereselor bisericii ºi a altora, uneori pe cãi sinuoase, pe care însã, în limitele
proprii, noi nu le putem identifica siguri pe temeinicia concluziilor noastre; în plus,
unii au decedat ºi nu mai pot contribui la limpezirea situaþiilor personale; oricum,
denigrarea în sine, nedefinitã prin anume fapte, fãrã nominalizãri a vreunor persoane,
este mai mult decât regretabilã; fãrã o cercetare corespunzãtoare, orice concluzie ar
putea duce la dezaprobarea gratuitã a unora. Presupunerea cã „unii” -neprecizaþi-,
au comis rele, sã o lãsãm pe seama lor -a acelor rele-, sã vorbeascã ele despre ei -
împreunã cu cei afectaþi de rãul respectiv-, sau a duºmanilor bisericii noastre; nu
revine aceasta membrilor bisericii noastre, ºi mai ales nu, fãrã identificarea de
foruri competente a rãului comis ºi de cine.

Conteazã aceasta pentru cauza lui Dumnezeu, pentru prestigiul bisericii noastre,
ºi identificarea adevãrului istoric.

 Consultând cele câteva zeci de pagini care mã vizeazã dintr-un  dosar foarte
voluminos al Securitãþii, am constatat cã unele dintre ele sunt scrise de mine.
Nedumerirea mea este cã deºi am fost angajatul seminarului de la Braºov Stupini
în ultima parte de timp a funcþionãrii lui -pânã în toamna anului 1949-, eu  n-am
încredinþat Securitãþii ceva scris de mine ºi nici mãcar nu am fost contactat de
vreunul dintre agenþii acelei Securitãþi. Acest caz al meu nu este singular ºi altora
le aduce prejudicii mai mari. (Cât priveºte conþinutul acelor înscrisuri ale mele,
ele probeazã onestitatea mea pe tãrâm social ºi credincioºiea mea faþã de Dumnezeu.)

Renunþând deocamdatã la cãutarea explicaþiei acestui fapt -ipoteze pot fi multe-
, pun punct investigaþiilor în acest sens, limitându-mã la concluzia cã faptul  acesta
se înscrise printre cele de neînþeles din vremea aceea -desigur, personal am dreptul
sã presupun cã acele înscrisuri  ale mele au putut fi iniþiate de unii pe alt fãgaº,
folosite ºi catalogate de alþii, fãrã ca eu sã fi fost implicat în procesul acestei
mistificãri.

(Consultând acest dosar, oricare altul va concluziona diferit de mine; logic, ºi
totuºi adevãrul rãmâne de partea mea -sper ca în timp sã ºi pot proba aceasta.)

Cu ajutorul lui Dumnezeu, cred cã prin textul unui alt dosar al securitãþii, sã pot
da exemplu de informator adventist despre care chiar ofiþerii  securitãþii care i-au
luat notele informative au consemnat cã el s-a menþinut de partea lui Dumnezeu,
cã a rãmas fidel crezului adventist -continuu susþinãtor al lui; o replicã de necontestat
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datã acelora care nu vor/pot admite ca fiind posibil aceasta, ca cineva care a ajuns
-indiferent cum-, în situaþia sã dea informaþii securitãþii, sã-ºi pãstreze fidelitatea
faþã de El.

Aceasta va constitui dovada comunistã care nu poate fi contestatã a faptului cã
masca de informatori ai regimului comunist a fost purtatã ºi de unii dintre cei care
nu numai cã nu colaborau în vreun fel cu comunismul, dar au fost recunoscuþi de
comuniºti ca menþinându-se în umblarea lor cu Dumnezeu -folosiþi sau toleraþi de
securitate pentru orientarea comuniºtilor cu privire la adevãrata opticã adventistã
în problemele zilelor de atunci, sau alte motive ale lor. Oricum, ºi o onestitate a
acelor atei, care depãºeºte orice încercare de a o contesta, care zdrobeºte închipuirea
vanitãþii acelora care se mãgulesc presupunând cã doar ei ar fi rãmas veritabili
credincioºi ai lui Dumnezeu în acel timp prin faptul cã n-au fost informatori;
precum ºi cã au fost neapãrat trãdãtori ai cauzei lui Dumnezeu cei care n-au fost ca
ei -ei considerâdu-se etalon unic prin aceasta, deºi real, au fost favorizaþi de
circumstanþe pe care nu le-au determinat;  mintea lor nu poate admite adevãrata
credincioºie ºi altora pe când au trebuit sã dea informaþii.

Dacã pare cã arhiva comunistã ar demasca numai pe cei care, prin rolul impus
de comuniºti de a fi fost informatori -consideraþi susþinãtori, direct sau indirect, ai
regimului comunist-, conþinutul informaþiilor date de unii dintre ei ºi mai ales
caracterizarea ateilor care au cãutat sã-i foloseascã în favoarea comunismului,
probeazã ºi contrariul; probeazã cã unii s-au menþinut în umblarea cu Dumnezeu,
ca ºi sclavii creºtinaþi în vremea apostolilor; aceºtia au îndurat în cadrul robiei
socialiste comuniste ºi pe acela de a da informaþii, un plus de robie de care nu s-au
putut debarasa, menþinându-se totuºi liberi în Hristos pentru a trãi credinþa dupã
voia Lui; deci, un fel de demascare contrastantã faþã de sensul obiºnuit dat demascãrii
-consideraþi cã au cedat/susþinut regimului comunist toþi aceia care au dat informaþii
securitãþii; dimpotrivã, o demascare în sensul invers, prin proba faptelor, cã în
pofida acelei înrobiri/etichetãri, tot prin arhiva aceea, unii au demonstrat cã îndurând
ºi sclavia socialã de a da informaþii, s-au pãstrat liberi în Hristos trãindu-ºi viaþa de
credinþã, ca ºi robii creºtinaþi în urmã cu 2.000 de ani; altfel zis, o demonstrare a
credincioºiei lor faþã de Dumnezeu în robia socialistã comunistã -care nu li se
poate imputa-, credincioºie susþinutã de inexistenþa compromisului în relaþia lor
cu Dumnezeu, credincioºie recunoscutã chiar de cãtre adversarii Lui. Dacã au
înþeles sã trãiascã pentru Hristos în condiþiunile acelea, n-au consimþit mutilarea,
ori sã moarã -oricum, sã sufere-, pentru umilinþa de a purta jugul informãrii; o
raþiune evident binecuvântatã de Dumnezeu în cazul acestora, o þinutã spiritualã
recunoscutã de cãtre comuniºti, paradoxal contestatã totuºi azi de unii dintre
coreligionarii lor, pentru cã n-au fost ca ei…; aºa a fost ºi astfel va rãmâne cât va
dãinui lumea -Duh ºi duhuri. Reþinem cã astãzi, arhiva securitãþii, poate demasca ºi
credincioºiea multora dintre noi faþã de Dumnezeu, chiar dacã aparenþele, în dreptul
lor, au fost, ori sunt contrare.

„Oamenii dedaþi la rãu nu înþeleg ce este drept, dar cei ce cautã pe Domnul
înþeleg totul”. Pr. 28.5

 V.D.Cojea


