
16

res
titu

iri

Informare
În leg\tur\ cu deplasarea f\cut\ de delega]ia Uniunii

Baptiste din R. S. România în R.F. Germania, cu
deosebite considera]ii v\ informez urm\toarele:

– Delega]ia a fost format\ din Ioachim }unea, secre-
tarul general al Uniunii [i Frederich Popu-Teutsch, pas-
torul bisericii baptiste de limb\ german\ din Sibiu, mem-
bru în Comitetul Uniunii. 

–Durata deplas\rii: 29 mai - 23 iunie 1973.
– Scopul deplas\rii: Participarea la Congresul Uniunii

Baptiste din R.F.Germania (31 mai - 2 iunie 1973) [i
vizitarea unor biserici baptiste din R.F.Gemania (3 - 18
iunie 1973).

Referitor la activitatea desf\[urat\ de delega]ie în
perioada deplas\rii, v\ informez urm\toarele:

1. PARTICIPAREA LA CONGRESUL UNIUNII
BAPTISTE DIN R.F.GERMANIA

Între 29 mai [i 2 iunie 1973 a avut loc la Bielefeld
Congresul Uniunii Baptiste din R.F.Germania.

Au fost prezen]i 361 de delega]i oficiali, reprezentând
bisericile baptiste din R.F.Germania [i peste 1 000 de
invita]i. Num\rul total al participan]ilor la congres s-a
ridicat la peste 2 000 de persoane.

La Congres au fost invita]i reprezentan]i ai Uniunilor
Baptiste din R.S.România, U.R.S.S., Polonia, R.D.G., [i
Cehoslovacia. Dintre acestea au fost prezente numai

dele ga]iile Uniunii Baptiste din R.S.România [i U.R.S.S.
Delega]ia Uniunii Baptiste din R.D.G. nu a primit viza
de plecare, iar conduc\torii bapti[ti din Polonia au fost
ocupa]i cu preg\tirea congresului lor, care a avut loc între
22-25 iunie 1973.

Tema principal\ a congresului a fost „Isus Hristos -
Via]a noastr\“, în cadrul c\reia s-au prezentat
urm\toarele referate:

1. Via]a noastr\ în urmarea lui Hristos
2. Via]a noastr\ în p\rt\[ia unii cu al]ii prin Evanghelie
3. Via]a noastr\ cu Hristos în familie
4. Via]a noastr\ cu Hristos în biseric\
5. Via]a noastr\ în lucrarea de împ\care a oamenilor
6. Via]a noastr\ în speran]\
În cadrul lucr\rilor Congresului a avut loc [i alegerea

Comitetului de conducere al Uniunii Baptiste din
R.F.Germania. Comitetul Executiv are în prezent
urm\toarea componen]\:

1. Gunter Hitzemann - pre[edinte
2. Walter Tschesche - vicepre[edinte
3. Gerhard Claas - secretar general
4. Manfred Otto - director financiar
5. Gerhard Eckert - directorul rela]iilor externe
Noul pre[edinte al Uniunii Baptiste din R.F.Germania

este un fost coleg de Seminar al lui Dr. G. Claas, despre care
am aflat c\ este un om cu vederi foarte largi [i clare, în
discu]iile pe care le-am avut cu dânsul, s-a ar\tat a fi un
prieten al României. În cadrul Comitetului Uniunii

vremuri [i oameni:

Umbre 
ale
trecutului

Public\m în acest num\r o insolit\ informare f\cut\ de conduc\torul delega]iei Uniunii Baptiste din România
care a vizitat în 1973 Germania cu ocazia congresului bapti[tilor germani.

Ne pare r\u c\ spa]iul nu ne permite prezentarea textului integral al inform\rii [i al anexelor acestuia. Dar cre-
dem c\ pasajele publicate sunt suficiente pentru a scoate la lumin\ modul în care erau reprezenta]i credincio[ii
bapti[ti din România comunist\ [i climatul religios intern, în general, atât de conducerea Cultului din acea vreme,
cât [i de unele organiza]ii baptiste interna]ionale la care eram afilia]i. Citind cu aten]ie aceste pagini v\ ve]i pune,
probabil, ca [i noi întrebarea: cui slujeau cei ce ar fi trebuit s\ slujeasc\, s\ reprezinte [i s\ ia ap\rarea credincio[ilor
[i bisericilor din ]ar\, fie c\ este vorba de conducerea Cultului, fie de cea a organiza]iilor baptiste interna]ionale?

Este evident c\ acest material nu era destinat inform\rii bisericilor sau conducerii Cultului despre cele petrecute în
timpul deplas\rii delega]iei, ci altor organe care ne „vegheau“ îndeaproape. Sublinierile apar]in redac]iei.
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Baptiste din R.F.Germania, pre[edintele, secretarul gen-
eral [i directorul financiar formeaz\ nucleul de conducere
[i cum ultimii doi au vizitat ]ara noastr\ [i au cele mai
bune sentimente pentru poporul nostru, au vorbit
pre[edintelui Hitzemann despre realiz\rile din România
[i despre via]a religioas\ din ]ara noastr\, astfel c\ acesta,
într-o discu]ie personal\ avut\ cu dânsul a spus: „Doresc
s\ vin în ]ara dvs. despre care am aflat foarte multe
lucruri minunate. Noi dorim ca rela]iile noastre fr\]e[ti
s\ nu se r\sfrâng\ numai asupra cadrului cultic, ci ele s\
contribuie [i la o apropiere mai mare între popoarele
noastre. De aceea noi suntem hot\râ]i s\ contribuim [i la
limpezirea problemei «Wurmbrand» prin ac]iuni [i m\suri
ferme“.

Pe ordinea de zi a lucr\rilor congresului a figurat [i
votarea bugetului Uniunii Baptiste din R.F.Germania pe
anul 1974, care totalizeaz\ 15 000 000 DM, referindu-se
numai la cadrul strict al Uniunii, întrucât toate celelalte
institu]ii: spitale, seminarii, case de ajutoare etc. î[i au
bugetele lor proprii.

În cadrul lucr\rilor congresului a fost comunicat\ [i o
situa]ie statistic\ a membrilor, din care a reie[it c\
num\rul credincio[ilor bapti[ti din R.F.Germania a
sc\zut în anul 1972 cu 74 de persoane. În prezent,
Uniunea Baptist\ din R.F.Germania num\r\ 66 598 de
membri [i peste 35 000 de apar]in\tori. Într-o discu]ie
avut\ cu Gerhard Claas, referitor la acest fapt, numitul a
spus: „Faptul c\ în Apus, în general în toate ]\rile
num\rul bapti[tilor este în regres sau într-o cre[tere
foarte mic\, iar în România [i în celelalte ]\ri socialiste
exist\ o cre[tere, care chiar dac\ nu este mare, exist\
totu[i, ar trebui s\-i conving\ pe cei influen]a]i de propa-
ganda lui R. Wurmbrand c\ afirma]iile sale sunt
tenden]ioase“.

În cadrul sec]iunii de deschidere a congresului, vor-
bitorul principal al fost pastorul Walter Fullbrandt,
directorul spitalului baptist din Hamburg, care în
cuvântarea sa a rezervat o mare parte din timp descrierii
c\l\toriei sale în România, în luna martie a.c. prezentând
aspecte deosebit de pozitive în leg\tur\ cu via]a religioas\
a bapti[tilor precum [i despre ]ara noastr\, referindu-se
în special la posibilit\]ile turistice pe care le ofer\
România. Walter Fullbrandt printre altele a spus:
„Regret c\ n-am avut posibilitate s\ stau mai mult timp
în România, dar constat\rile f\cute acolo mi-au schimbat
în întregime p\rerile de pân\ aici. Noi citim aici multe
c\r]i tenden]ioase despre libertatea religioas\ în ]\rile
socialiste [i ne facem o p\rere gre[it\ datorit\ lor, dar cine
vrea s\ se conving\ de adev\r [i realitate s\ mearg\ acolo
[i s\ vad\. V\ asigur c\ cine merge odat\ în România va
dori s\ mearg\ [i a doua oar\“.

În seara de deschidere a congresului, la unul dintre cele
mai principale servicii, Dr. Gerhard Claas, a prezentat
delega]ia Uniunii Baptiste din R.S.România, care a fost
primit\ cu aplauze puternice. Cu acest prilej am rostit un
cuvânt de salut, dup\ care am prezentat aspecte din via]a
religioas\ din România, în general, [i din lucrarea bap-
tist\ în special, ar\tând c\ al\turi de toate celelalte culte
religioase din R.S.România, bapti[tii se bucur\ de liber-
tate, desf\[urându-[i activitatea religioas\ în cadrul drep-
turilor acordate de legile ]\rii. Amintind despre prigoanele

prin care bapti[tii din România au trecut în timpul
scurtei lor istorii, am relevat faptul c\ în prezent cultul
baptist se bucur\ de drepturi egale, la fel ca toate celelalte
culte din ]ar\, având posibilitatea s\ aib\ o revist\ reli-
gioas\, un seminar teologic, o cas\ de pensii, toate aces-
tea func]ionând în cadrul drepturilor legale de care se
bucur\ cultul baptist. Cuvântarea a fost primit\ cu
aplauze îndelungate.

(…) În timpul pauzelor, delega]ia noastr\ era c\utat\
pentru discu]ii particulare despre via]a religioas\ din
România, despre posibilitatea de vizitare a României în
calitate de turi[ti etc. Delega]ia a folosit prilejul acesta
pentru a face lumin\ mai ales în problemele în care unii au
avut îndoieli datorit\ ac]iunilor lui R. Wurmbrand.

2. VIZITAREA UNOR BISERICI BAPTISTE
DIN R.F.GERMANIA

În cadrul deplas\rii f\cute de delega]ia Uniunii
Baptiste din R.S.România, conducerea Uniunii Baptiste
din R.F.Germania a f\cut un plan de vizite a unor biseri-
ci baptiste, aceste vizite având urm\torul scop:

a. Cunoa[terea de c\tre bisericile respective a situa]iei
religioase din România în general [i a lucr\rii baptiste în
special pentru a contracara ac]iunile du[m\noase ale lui R.
Wurmbrand

b. Inform\ri despre România turistic\
Ini]ial, conducerea Uniunii Baptiste din R.F.Germania

a f\cut un plan de vizite numai pentru 6 biserici, dar
dup\ cuvântarea rostit\ în Congres, mai mul]i pastori au
cerut d-lui G. Claas s\ extind\ planul de vizite al
delega]iei noastre [i pentru bisericile lor, astfel c\
num\rul bisericilor vizitate s-a ridicat la 12. Referindu-se
la cererile pastorilor de a fi vizitate [i bisericile lor, Dr.
Gerhard Claas a spus: „Voi ave]i atâ]ia prieteni în
Germania încât încep s\ fiu pu]in gelos“.

Activitatea delega]iei Uniunii Baptiste din
R.S.România în bisericile vizitate s-a desf\[urat dup\
urm\torul program:

- 15 minute predic\ rostit\ de secretarul general, tradus
de dl. Fr. Popu-Teutsch

- 25 minute cuvântare despre România, prezentând
situa]ia religioas\ în general [i lucrarea baptist\ în special.

- 10 minute cuvântare despre lucrarea bisericilor bap-
tiste de limb\ german\ din România, prezentare de Fr.
Popu-Teutsch.

- 40 de minute proiec]ii despre România
Delega]ia a avut cu ea 200 de diapozitive referitoare la:

litoralul românesc, mân\stirile din Moldova [i Bucovina,
ora[e din România, Muzeul Satului din Bucure[ti etc.

În fiecare biseric\, dup\ terminarea programului ar\tat
mai sus, cei prezen]i puneau întreb\ri. Cele mai multe
întreb\ri s-au referit la probleme cultice, dominând între-
barea referitoare la existen]a „bisericii subterane“ [i la per-
soana lui R. Wurmbrand.

Itinerarul bisericilor vizitate, num\rul participan]ilor la
întrunirile respective [i numele pastorilor formeaz\ anexa
nr. 1, care se ata[eaz\ la prezenta informare.

Con]inutul întreb\rilor [i al r\spunsurilor ce s-au dat,
formeaz\ anexa nr. 2, ce se ata[eaz\ la prezenta informare.

Men]ionez c\ în fiecare biseric\ vizitat\, foarte multe
persoane r\mâneau pentru discu]ii personale, în special
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Discu]iile personale atât dup\ terminarea serviciilor reli-
gioase în bisericile respective, cât [i în familiile unde
dele ga]ia a fost cazat\, au avut darul s\ l\mureasc\ multe
aspecte care erau gre[it în]elese de credincio[ii bapti[ti
datorit\ influen]ei propagandei lui R. Wurmbrand.

3. PARTICIPAREA LA CONGRESUL TINERE-
TULUI BAPTIST DIN R.F.GERMANIA

Între 9-12 iunie 1973 a avut loc la Siegen, Congresul
Tineretului Baptist din R.F.Germania, unde au fost
prezen]i peste 1 600 de delega]i [i invita]i.

Pre[edintele Tineretului Baptist din R.F.Germania
este Dr. Karl Heinz Walter, directorul Seminarului
Tineretului din Hamburg, care de]ine [i func]ia de mem-
bru în Comitetul Executiv al Alian]ei Baptiste Mondiale,
fiind secretar general al organiza]iei tineretului din cadrul
alian]ei. Numitul a invitat delega]ia Uniunii ns. s\ par-
ticipe la Congresul Tineretului din R.F.Germania.

În ziua de 12 iunie 1973, în cadrul festivit\]ii de
închidere a Congresului, dr. Karl Hanz Walter a prezen-
tat Congresului delega]ia Uniunii Baptiste din
R.S.România, care a fost primit\ cu aplauze puternice.

Cu acest prilej am rostit o cuvântare, în care am
prezentat aspecte din lucrarea baptist\ din România, am
vorbit despre posibilit\]ile turistice pe care România le ofer\
celor ce doresc s\ viziteze ]ara noastr\. Cuvântarea a fost
primit\ cu aplauze.

Dup\ terminarea sesiunilor Congresului Tineretului,
foarte mul]i tineri bapti[ti din Germania au ]inut s\ stea

de vorb\ cu delega]ia noastr\, cerând l\muriri în special
în ce prive[te propaganda lui Richard Wurmbrand.
Discu]iile purtate au fost edificatoare pentru tinerii
respectivi. Unul dintre ei spunea: „Wurmbrand este un
escroc, care stoarce banii de la oamenii creduli! Eu per-
sonal am v\zut cum g\le]i întregi de bani au fost aduna]i
de Wurmbrand la o întrunire a sa la Frankfurt“.

4. VIZITA LA ORGANIZA}IA „LUMIN| PEN-
TRU EST“ DIN STUTTGART

În ziua de 5 iunie 1973, delega]ia Uniunii Baptiste din
R.S.România a fost invitat\ s\ fac\ o vizit\ la organiza]ia
„Lumin\ pentru Est“ care î[i are sediul în Stuttgard.
Delega]ia a fost primit\ de c\tre directorul acestei orga-
niza]ii Karl Duck. A fost de fa]\ dl. Abele, fost respons-

abil al bisericii baptiste de limb\ german\ din Bucure[ti,
plecat în Germania în urm\ cu 3 ani, stabilindu-se la
Stuttgard, fiind angajatul acestei organiza]ii, care se
ocup\ cu tip\rirea [i r\spândirea de literatur\ religioas\ în
]\rile din estul Europei.

Din discu]iile ce s-au purtat, am aflat c\ organiza]ia
respectiv\ a fost înfiin]at\ în anul 1920 ca o societate
misionar\ pentru predicarea Evangheliei printre pri-
zonierii ru[i afla]i în Germania. Dup\ anul 1945, organi-
za]ia a început activitatea de tip\rire [i r\spândire a
Bibliei în U.R.S.S. [i în celelalte ]\ri din estul Europei.

De la directorul Karl Duck am aflat c\ în ]\rile social-
iste, în care dup\ p\rerea lor, se tip\re[te literatur\ reli-
gioas\, ca de pild\ în R.D.G., Cehoslovacia, Polonia [i
Jugoslavia organiza]ia respectiv\ nu trimite nimic. De
alt\ parte, în Ungaria [i în Polonia au primit aprob\ri
speciale pentru a trimite literatur\ religioas\ prin po[t\.

De la Abele, delega]ia a aflat c\ tip\rirea c\r]ii de cânt\ri,
„Cânt\rile Evangheliei“ în limba român\, din care au
ap\rut multe exemplare în ]ar\, a fost tip\rit\ în Olanda de
c\tre o organiza]ie subven]ionat\ de c\tre Richard
Wurmbrand.

Din discu]iile purtate s-a putut constata c\ Karl Duck,
conduc\torul organiza]iei „Lumin\ pentru Est“ are rela]ii
foarte strânse cu Richard Wurmbrand. În cadrul
discu]iilor, când delega]ia a încercat s\ arate care este
adev\rul cu privire la Wurmbrand spunând c\ acesta nu a
suferit pentru credin]\, Karl Duck s-a sup\rat [i a spus:
„De ce îl du[m\ni]i pe Wurmbrand, de ce îl vorbi]i de
r\u? Nu este el fratele dvs. ca [i fratele nostru?“ Am

r\spuns c\ dl. Wurmbrand nu este fratele nostru. Dac\ ar
fi fost fratele nostru ar fi r\mas în România, iar dac\ a
plecat [i s-ar ocupa numai de Evanghelie ar fi fratele
nostru, cum îns\ se ocup\ de politic\ [i înc\ o politic\
du[m\noas\ ]\rii noastre, nu poate fi frate cu noi!“

S-a discutat apoi despre trimiterea de literatur\ prin
turi[ti în ]ara noastr\. Am atras aten]ia c\ literatura
trimi s\ în ]ar\ pe lâng\ faptul c\ are adeseori un con]inut
care nu corespunde din punct de vedere doctrinar, fapt
care este în detrimentul credincio[ilor no[tri, de multe
ori con]inutul multor c\r]i ajunse în ]ar\ prin turi[tii
str\ini are un caracter du[m\nos ]\rii noastre [i regimului
din România. Aceasta a dus la suspiciuni întemeiate din
partea autorit\]ilor noastre, care au luat m\suri a nu se
putea strecura aceast\ literatur\ în ]ar\. Am recomandat
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conducerii organiza]iei respective s\ nu mai trimit\ litera -
tur\ în România, ar\tând c\ noi am tip\rit cartea de
cânt\ri [i sper\m în viitor s\ mai tip\rim un nou tiraj, c\
tip\rim revista cultului, calendarul de perete etc., iar cul-
tul ortodox a tip\rit biblia, noul testament etc. Am ar\tat
c\ orice trimitere de literatur\ prin turi[ti nu ne produce
decât necazuri.

Karl Duck a spus c\ în ultimul timp ei au tip\rit
„Concordan]a biblic\“ în limba român\, în câteva mii de
exemplare, care însumeaz\ 35 000 de cuvinte [i ar dori s\
o trimit\ în ]ar\ pentru toate cultele în mod oficial. În
acest sens a discutat cu conducerea Uniunii Baptiste din
R.F.Germania ca aceasta s\ trateze problema respectiv\
cu Uniunea Baptist\ din R.S.România. Am cerut s\ nu se
trimit\ nici un exemplar în ]ar\ prin turi[ti [i nici pe alte
c\i, iar dac\ noi vom avea nevoie de aceast\ concordan]\ o
vom solicita prin Uniunea Baptist\ din R.F.Germania.

De la Abele am aflat c\ lucrarea respectiv\ a fost f\cut\
de c\tre dânsul [i so]ia sa, lucrare la care au muncit doi ani
[i jum\tate.

5. ÎNTÂLNIREA CU DELEGA}IA UNIUNII
BAPTISTE DIN U.R.S.S.

În ziua de 12 iunie 1973, la sediul Uniunii Baptiste din
Bad Homburg a avut loc o întâlnire a delega]iei noastre
cu delega]ia Uniunii Baptiste din U.R.S.S., care se afla în
R.F.Germania, ca invitat\ la congres.

Delega]ia Uniunii Baptiste din U.R.S.S. a fost format\
din Alexei Bicicov, secretar general, Alexei Stoian, redac-
tor, Karl Fast, superintendentul bisericii menonite din
Siberia [i reprezentantul bisericii respective în Consiliul
Unional al Uniunii Baptiste din U.R.S.S. [i E. Taras -
cenco, responsabilul bisericii baptiste din Moscova.

Au fost discutate urm\toarele probleme:
1. Despre posiblilitatea unor rela]ii directe între cele

dou\ uniuni. Dl. Alexei Bicicov [i-a exprimat regretul c\
în ciuda faptului c\ Uniunea Baptist\ din U.R.S.S. are
rela]ii cu multe uniuni baptiste din ]\rile socialiste,
rela]iile cu Uniunea Baptist\ din R.S.România continu\
s\ fie foarte reci. Referindu-se la acest fapt, dl. Bicicov a
spus: „Pân\ în prezent n-am reu[it s\ avem un schimb de
vizite oficiale între uniunile noastre. Întâlnirile noastre au
fost pân\ acum numai ocazionate de întâlnirile
interna]ionale baptiste la care am participat [i unii [i
ceilal]i. Trebuie s\ mul]umim conducerii Uniunii
Baptiste din R.F.Germania c\ ne-a prilejuit [i aceast\
întâlnire aici.“

Delega]ia Uniunii Baptiste din U.R.S.S. [i-a exprimat
dorin]a de a face o vizit\ Uniunii Baptiste din
R.S.România, dac\ aceasta i-ar trimite o invita]ie în acest
sens. Întreba]i asupra timpului când ar putea face aceast\
vizit\ au r\spuns c\ numai în prim\vara sau vara anului
1974.

2. Despre ac]iunile du[m\noase ale lui Richard
Wurmbrand.

Membrii delega]iei Uniunii Baptiste din U.R.S.S. au
spus c\ s-au convins o dat\ în plus în timpul vizitei pe
care au f\cut-o în bisericile baptiste din R.F.Germania
despre ac]iunile du[m\noase ale lui Richard Wurmbrand,
dar au constatat cu satisfac]ie c\ conducerea Uniunii
Baptiste din R.F.Germania este hot\rât\ s\ ac]ioneze cu

toat\ fermitatea pentru contracararea ac]iunilor acesteia.
D. Alexei Bicicov a spus c\ delega]ia Uniunii Baptiste
din U.R.S.S. care va participa la Comitetul Executiv al
Alian]ei Mondiale Baptiste, care va avea loc la Zurich,
luna aceasta, va cere conducerii Alian]ei s\ ia unele
m\suri în acest sens.

3. Despre activitatea organiza]iei „Lumin\ pentru Est“.
E. Tarascenco a spus c\ Karl Duck, conduc\torul orga-

niza]iei respective este „frate bun cu Wurmbrand“, un
om care le face foarte multe greut\]i prin faptul c\ trimi -
te literatur\ religioas\ în U.R.S.S. pe toate c\ile posibile
[i imposibile.

De la dl. Bicicov am aflat c\ în cursul lunii august a.c.,
o delega]ie a Uniunii Baptiste din U.R.S.S. va merge la
Stuttgart pentru a discuta problema trimiterii de lite -
ratur\ religioas\ în U.R.S.S. numai pe cale legal\.
Referindu-se la acest fapt, dl. E.Tarascenco, care va face
parte din delega]ie, a spus: „Nu [tim ce rezultate vom
avea, dar un lucru e sigur: Duck este un mare du[man al
nostru [i prieten foarte bun cu Wurmbrand“.

6. DISCU}IILE PURTATE CU CONDUCEREA
UNIUNII BAPTISTE DIN R.F.GERMANIA

În ziua de 12 iunie 1973, delega]ia Uniunii Baptiste
din R.S.România a f\cut o vizit\ la sediul Uniunii
Baptiste din R.F.Germania, în Bad Homburg. Delega]ia
noastr\ a purtat discu]ii cu dl. Gerhard Claas [i Manfred
Otto asupra urm\toarelor probleme:

1. Trimiterea de valut\ pentru Uniunea Baptist\ din
R.S.România. Dl. Gerhard Claas a spus c\ Uniunea
Baptist\ din R.F.Germania este dispus\ s\ trimit\ imedi-
at suma de 100 000 dolari c\tre Uniunea Baptist\ din
R.S.România dac\ aceasta prime[te aprob\rile necesare
pentru construirea casei de rug\ciune a Bisericii din
Media[ distrus\ de inunda]iile din 1970, a casei de
rug\ciune a Bisericii Dej, despre care se face înc\ foarte
mult\ vâlv\ în Apus, a casei de rug\ciune a Bisericii din
Bucure[ti, [os. Mihai Bravu 106, care intr\ în sistemati-
zare [i urmeaz\ a fi demolat\.

2. Despre unele ac]iuni în leg\tur\ cu activitatea lui
Richard Wurmbrand. Dl. Gerhard Claas a spus c\ mai
mul]i pastori bapti[ti din R.F.Germania au cerut condu -
cerii Uniunii Baptiste din R.F.Germania s\ intreprind\
ac]iune ferme de contracarare a activit\]ii lui
R.Wurmbrand în sensul de a dispune m\suri prin
Alian]a Baptist\ Mondial\ [i prin Federa]ia Baptist\
European\ pentru toate uniunile din Apus. În acest scop,
dl. Claas a spus c\ în Comitetul Uniunii Baptiste din
R.F.Germania s-a hot\rât ca la Comitetul Executiv al
Alian]ei Mondiale Baptiste [i la Comitetul Executiv al
Federa]iei Baptiste Europene, care vor avea loc la 
Zurich, în luna iulie a.c., delega]ia Uniunii Baptiste din
R.F.Germania s\ ridice problema activit\]ii lui
Wurmbrand în sensul ca cele dou\ foruri baptiste s\ ia
m\suri concrete prin care bapti[tii din Apus s\ ia o
pozi]ie deschis\ împotriva lui Wurmbrand.

În leg\tur\ cu activitatea lui Richard Wurmbrand, dl.
Claas a spus c\ bisericile baptiste din R.F.Germania nu au
sprijinit [i nici nu vor sprijini niciodat\ activitatea lui
Wurmbrand, dar unii credincio[i bapti[ti, influen]a]i de
c\r]ile sale [i mai ales de cuvânt\rile rostite la diverse
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iri întruniri, l-au ajutat cu bani fie la colectele pe care acesta
le-ar fi f\cut cu ocazia întrunirilor respective, fie
trimi]ând banii prin po[t\ pe adresa sa. Recent Uniunea
Baptist\ din R.F.Germania a trimis o circular\ la bisericile
baptiste în care comentând activitatea du[m\noas\ a lui
R.Wurmbrand a cerut credincio[ilor bapti[ti din
R.F.Germania s\ nu mai contribuie sub nicio form\ pentru
sprijinirea lui W.

3. Despre Seminarul Teologic Baptist din Bucure[ti.
Dl. Claas [i dl. Otto au întrebat dac\ anul acesta
Seminarul va primi aprobarea pentru începerea unui noi
an [colar cu anul I, pecizând c\ unele persoane discut\
nefavorabil faptul c\ Seminarul Baptist din Bucure[ti
func]ioneaz\ numai cu un singur an de studii de aproape
12 ani. Dl. Claas a spus: „Niciodat\ nu am fost de acord
cu cei ce au c\utat s\ se amestece în treburile interne ale
unor uniuni, [i eu nu doresc s\ fac a[a ceva. Dar a[ vrea
s\ v\ atrag aten]ia în modul cel mai prietenesc c\ sunt
unii oameni din Apus, care cunoscând c\ Biserica
Ortodox\ din România are mai multe institu]ii teologice
care num\r\ sute de studen]i, fac comentarii nefavorabile
la adresa conducerii Uniunii Baptiste din România [i
sunt înclina]i s\ dea crezare spuselor lui Wurmbrand
datorit\ faptului c\ acesta afirm\ c\ conduc\torii bapti[ti
din România au tot interesul s\ nu solicite aprob\ri pen-
tru mai mul]i tineri la Seminar întrucât ei în[i[i sunt
oameni ai Departamentului Cultelor“.(…)

7. VIZITA LA SEMINARUL TEOLOGIC BAP-
TIST DIN HAMBURG

În ziua de 15 iunie 1973, delega]ia Uniunii Baptiste
din R.S.România a f\cut o vizit\ la Seminarul Teologic
Baptist din Hamburg la invita]ia dlui Dr. Rudolf Thaut,
directorul Seminarului.

La orele 10, la Capela Seminarului, în prezen]a
întregu lui corp profesoral [i a peste 70 de studen]i, dup\
ce am transmis un salut din partea bapti[tilor din
România, am vorbit despre via]a religioas\ din ]ara noas-
tr\ [i despre lucrarea baptist\ din România. Cuvântarea a
fost primit\ cu aplauze îndelungate.

Dup\ întrunirea din Capela Seminarului au avut loc
discu]ii libere cu profesorii [i studen]ii care au ridicat
probleme privind activitatea lui R.Wurmbrand. Cei mai
mul]i dintre studen]i au declarat c\ ei îl consider\ pe
Wurmbrand „nebun“. (…)

În discu]iile purtate cu dl. Dr. Rudolf Thaut, acesta
[i-a exprimat dorin]a de a putea avea între studen]ii
Seminarului pe care îl conduce [i unul sau doi tineri pas-
tori din România, mai ales c\ de câ]iva ani încoace în
fiecare an ei au avut pastori din U.R.S.S., Ungaria,
Jugoslavia [i R.D.G., care [i-au f\cut specializarea la
seminarul lor.

În leg\tur\ cu trimiterea de literatur\ în ]ar\ prin
turi[ti, dl. Dr.Rudolf Thaut a spus c\ în luna martie a.c.
a primit un stoc de diverse c\r]i religioase în limba
român\ de la dl. Ieremia Hodoroab\ din Paris, cu
rug\mintea de a le trimite în ]ar\ prin turi[tii care pleac\
din Hamburg. Dl. Dr. R.Thaut a spus: „A doua zi am
expediat coletele înapoi la Paris, cu precizarea c\
Seminarul Teologic Baptist din Hamburg nu se ocup\ cu
trimiterea de literatur\ religioas\ în România“. Dl. Dr.

Thaut a mai spus c\ dup\ vreo câteva s\pt\mâni dl.
Hodoroab\ a trecut pe la Hamburg, dar a refuzat s\-i
fac\ vizit\ [i dânsului pronun]ându-se c\ „fratele Thaut
m-a jignit profund când mi-a trimis înapoi literatura pe
care l-am rugat s\ o trimit\ în România“. Am apreciat
gestul dlui Thaut [i i-am mul]umit pentru lec]ia pe care i-a
dat-o d-lui Hodoroab\.

8. RECEP}IA OFERIT| DE CONDUCEREA
UNIUNII BAPTISTE DIN R.F.GERMANIA PEN-
TRU DELEGA}IA UNIUNII BAPTISTE DIN
R.S.ROMÂNIA

În timpul vizitei f\cute în R.F.Germania de c\tre dele-
ga]ia Uniunii Baptiste din R.S.România, conducerea
Uniunii Baptiste din R.F.Germania a oferit dou\ recep]ii
în cinstea delega]iei ns.

Prima recep]ie a abut loc la Bielefeld, imediat dup\ ce
a fost ales Comitetul Executiv al Uniunii Baptiste din
R.F.Germania, recep]ie la care a participat întreaga con-
ducere.

Luând cuvântul cu acest prilej, dl. G.Claas a spus:
„Rela]iile fr\]e[ti dintre uniunile noastre au fost întot-
deauna foarte bune. Dorim s\ p\str\m aceste rela]ii [i
prin ele s\ contribuim la apropierea popoarelor noastre [i
la înt\rirea prieteniei între Germania [i România.

Luând cuvântul la cea de-a doua recep]ie, care a avut
loc la Bad-Homburg, unde a fost de fa]\ [i delega]ia
Uniunii Baptiste din U.R.S.S., dl. Gerhard Claas a spus:
„Salut\m cu toat\ c\ldura [i respectul cuvenit pe
reprezentan]ii uniunilor baptiste din România [i
U.R.S.S.“ apoi referindu-se la rela]iile dintre bapti[tii din
Germania [i România a spus: „Leg\turile noastre cu fra]ii
din România au fost întotdeauna bune. În ultimul timp
acestea au devenit chiar foarte bune. Remarc faptul c\ în
vizitele noastre în România noi am fost primi]i [i la
autorit\]i cu care am avut întotdeauna discu]ii deschise [i
mai ales sincere, iar lucrul acesta ne-a ajutat s\ în]elegem
mai bine situa]ia de acolo. Vreau s\ p\str\m aceste rela]ii
bune [i s\ le adâncim mereu.“

Tot în cadrul acestei recep]ii, dl. Claas a mai spus:
„Poporul nostru a f\cut mult r\u poporului român [i
sovietic în trecutul nu prea îndep\rtat. Acum, noi dorim
s\ ar\t\m c\ se poate [i altfel. Dorim s\ repar\m m\car
într-o mic\ m\sur\ ceea ce am f\cut r\u în trecut. De
aceea, când suntem gata s\ trimitem banii no[tri în
România sau în U.R.S.S., o facem întotdeauna cu senti-
mentul de a ne isp\[i pu]in din vinov\]ia trecutului“.
Apoi a continuat: „Dorim ca rela]iile noastre cu voi s\ fie
rela]ii de în]elegere reciproc\. De aceea, noi dorim ca
bapti[tii din R.F.G. s\ nu accepte în nici un fel propa-
ganda lui Wurmbrand despre care ne-am convins c\ este
mincinoas\. Noi [tim ce lucreaz\ el [i nu suntem de
acord cu nimic din ceea ce spune [i face el. Recent am
primit de la el o scrisoare în care ne cere s\ lucr\m cu
organiza]iile sale. Am respins oferta lui în modul cel
mai categoric“.

În încheiere doresc s\ subliniez faptul c\ delega]ia
Uniunii Baptiste din R.S.România s-a bucurat peste tot
de o primire deosebit\ atât din partea conducerii Uniunii
Baptiste din R.F.Germania, cât [i din partea tuturor pas-
torilor [i bisericilor pe care delega]ia le-a vizitat.
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De asemenea, primirea f\cut\ delega]iei în cadrul celor
dou\ congrese la care a participat a fost mai mult decât
prietenoas\ [i c\lduroas\.

Remarc\m faptul c\ în discu]iile pe care le-am purtat
fie cu simplii credincio[i, fie cu pastori sau cu
conduc\torii Uniunii Baptiste din R.F.Germania, ace[tia
au avut cuvinte de apreciere atât pentru ]ara noastr\, cât
[i pentru conduc\torii ei. Fiind înaintea vizitei pe care a
f\cut-o dl. Nicolae Ceau[escu, pre[edintele Consiliului de
Stat al Republicii Socialiste România în R.F.Germania, în
discu]iile avute de multe ori a fost apreciat\ favorabil vizita

Domniei Sale în R.F.Germania precum [i rela]iile existente
în prezent între cele dou\ ]\ri.

Delega]ia Uniunii Baptiste din R.S.România consider\
c\ vizita f\cut\ în R.F.Germania cu participarea la cele
dou\ congrese [i vizitarea a 12 biserici baptiste din ]ara
respectiv\ a fost util\ [i a contribuit la strângerea
rela]iilor dintre cele dou\ uniuni [i la aprofundarea pri-
eteniei dintre cele dou\ popoare.

Doresc [i pe aceast\ cale s\ mul]umesc respectuos
Conducerii Departamentului Cultelor pentru posibilitatea
ce ne-a fost oferit\ prin aprobarea dat\ pentru a face
aceast\ deplasare [i reînnoiesc asigurarea c\ [i în viitor
credincio[ii, pastorii [i conducerea cultului baptist vor
contribui cu tot devotamentul lor la prosperitatea [i
înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialist\
România.

Bucure[ti, 25 iunie 1973

anexe (fragmente):
anexa 1
¿…¡ 3 iulie 1973, Biserica din SCHWAIGERN-

MASSENBACH
- orele 10-13

- pastor - Siegfried Kuhs, 7129 Bruchenheim 3,
Weinstr. 8

- participan]i circa 250 persoane
- mul]i români din Basarabia, pleca]i în 1940
- s-au f\cut proiec]ii despre Mân\stirile din Moldova [i

Bucovina
Biserica din BRACKENHEIM
- orele 16-20
- pastor - Siegfried Kuhs
- participan]i circa 300 de persoane
- mul]i români din Dobrogea, pleca]i în anul 1940
- s-au f\cut proiec]ii despre litoralul românesc ¿…¡

anexa 2
¿…¡ Întrebare: Putem duce cu noi literatur\ religioas\

când plec\m s\ vizit\m România? Ce fel de c\r]i sunt
interzise?

R\spuns: Dac\ veni]i în ]ar\ ca turi[ti, am spuns c\
sunte]i întotdeauna bine primi]i, dar dac\ veni]i ca
misionari, asta este cu totul altceva! Credem c\ nu este
bine s\ aduce]i literatur\ religioas\ de nici un fel. Noi am
constatat prea de multe ori c\ literatura venit\ din
str\in\tate a avut un con]inut periculos nu numai din
punct de vedere doctrinar, fapt care d\uneaz\ foarte mult
credincio[ilor no[tri, dar unele c\r]i au avut [i un
con]inut du[m\nos statului nostru [i faptul acesta a pro-
dus multe suspiciuni foarte întemeiate. Noi tip\rim în
]ar\ ceea ce ne este necesar: c\r]i de cânt\ri, revista cultu-
lui, calendarul de perete etc.

¿…¡
Întrebare: Pute]i predica Evanghelia pe strad\?
R\spuns: În România n-am folosit niciodat\ aceast\

practic\. Dac\ nou\ ni se respect\ dreptul de a predica
Evanghelia nestingheri]i în bisericile noastre, [i noi
respect\m drepturile altora [i nu dorim s\ stingherim pe
nimeni.

¿…¡
Întrebare: Cine fixeaz\ num\rul studen]ilor la

Seminarul Baptiste [i materiile care se predau la
Seminar? Are statul vreun amestec în aceste probleme? E
adev\rat c\ în Seminar trebuie admise unele persoane
recomandate de stat?

R\spuns: Num\rul studen]ilor cât [i materiile ce se
predau în Seminarul nostru sunt fixate de Conducerea
Uniunii noastre. Intrarea studen]ilor în Seminar se face
numai pe baz\ de recomandare a bisericilor noastre,
recomandare f\r\ de care nu se poate intra în Seminar.
Statul nu are nici un amestec în aceste probleme.

¿…¡
Întrebare: De ce ave]i numai 12 studen]i în Seminar [i

un singur an de studii? Nu aprob\ statul mai mul]i stu-
den]i sau nu sunt cereri de înscriere?

R\spuns: Num\rul necesar de studen]i îl stabile[te con-
ducerea Uniunii noastre în raport cu nevoile cultului. La
stabilirea num\rului se are în vedere posibilitatea de
plasare a studen]ilor la biserici [i puterea financiar\ a
acestora de a între]ine pastori. La Seminarul nostru to]i
studen]ii sunt bursieri ai cultului, deci grija noastr\ e ca
to]i cei ce termin\ seminarul s\ fie angaja]i în lucrare.


