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1. Argument 

 Evenimentele petrecute la finele anului 1989 au suscitat interesul dezbaterilor 
din ultimul sfert de veac. Asupra lor planează întrebarea, încă nelămurită, dacă a fost 
revoluţie populară sau lovitură de stat. Interesul arătat de conaţionalii noştri, faţă de 
cărţile care apar pe piaţă tratând acest subiect, ne arată setea de adevăr, dar şi dorinţa de 
cunoaştere şi înţelegere. Pentru generaţiile tinere, 1989 poate nu înseamnă nimic, dar 
pentru cei care au participat atunci poate înseamnă totul.  
 Cercetările pentru acest subiect le-am început în 2014. O parte dintre ele 
le-am susţinut sub formă de comunicare ştiinţifică în cadrul unui simpozion şi apoi 
publicate1. Dar am continuat şi dezvoltat subiectul, domeniul fiind încă generos. 
Prezint o nouă variantă, cu noi adăugiri la înţelegerea contribuţiei şi perspectivei pe 
care evanghelicii au oferit-o revoluţiei. Cel puţin pentru ei.  
 Plecând întâi de la cunoaşterea identităţii istorice a acestora, vom aborda 
mai multe paliere. În primul rând, prezenţa evanghelicilor în revoluţie, prin câteva 
exemple, precum şi gradul lor de implicare în evenimentele ce au dus la prăbuşirea 
unui sistem bazat pe ateism şi materialism dialectic. Apoi, vom vedea cum au privit 
aceştia Revoluţia, cum au reflectat-o în presa internă a cultelor, ce a însemnat 
pentru ei şi ce impact a avut asupra comunităţilor religioase ale acestora. Nu mă 
îndoiesc de faptul că poate există şi alte opinii decât cele prezentate în acest studiu, 
de aceea nu emit nicio pretenţie de exhaustivitate.   
 Cercetarea acestui subiect nu se bazează pe documente de arhivă, de altfel 
acestea fiind şi sumare sau chiar inexistente, ci pe memorialistică, conştient, totodată, de 
subiectivismul acesteia, precum şi pe corespondenţa privată cu persoane implicate activ 
în acele zile. 
   

2. Identitatea istorică a evanghelicilor în România 

 Am optat pentru termenul „evanghelici”, decât cel împământenit de 
„neoprotestanţi”, datorită faptului că îi reprezintă mai bine pe aceşti credincioşi. 

                                                 
*Istoric – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România/Societatea de Ştiinţe Istorice 
din România, Filiala Dolj; e-mail: emy_radut@yahoo.com.  
1 Bogdan Emanuel Răduţ, Revoluţia Română din Decembrie 1989: o reconsiderare din perspectiva 

evanghelicilor români, în „Memoria. Revista gândirii arestate”, nr. 93 (4/2015), pp. 61-70. Din păcate 
s-au scos, fără acordul autorului, toate notele de subsol. Iar unele dintre acestea conţineau şi amănunte 
relevante şi inedite.  

mailto:emy_radut@yahoo.com


204   Bogdan Emanuel Răduţ 

Este adevărat că evanghelicii sunt o minoritate religioasă în România2, dar nu una 
de neglijat. Contribuţia lor la dezvoltarea României s-a văzut constant după 
Revoluţia din decembrie 1989, după cum vom vedea în studiul de faţă. În fapt, 
însuşi termenul de „evanghelici” s-a implementat în mentalul colectiv cu precădere 
după anii 1990. 
 Termenul acesta defineşte bisericile baptiste, creştine după Evanghelie şi 
penticostale, datorită ataşamentului acestora faţă de Evanghelia Noului Testament. 
Se cunoaşte faptul că în viziunea epocii şi a scriptelor statului, aceştia sunt numiţi 
„neoprotestanţi”, un termen specific românesc. Dar ca neoprotestanţi mai sunt şi 
„adventiştii de ziua a şaptea”, pe care însă nu-i includem în studiul nostru. 

Apariţia lor pe teritoriul României s-a realizat în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Începuturile baptiştilor 
datează din anul 1856, când a sosit în Bucureşti, din Germania, prima familie de 
credincioşi baptişti, cea care avea să constituie nucleul primei biserici baptiste din 
România, deschisă în Bucureşti pe strada Popa Rusu   nr. 223. Cel al creştinilor 
după Evanghelie, în toamna anului 1899, ca urmare a misiunii lui Edmund H. 
Broadbent din Anglia şi Francis Berney cu Charles Aubert din Elveţia. În 
Bucureşti, a avut loc prima adunare, iniţial în limba franceză, şi apoi, acestea s-au 
răspândit pe teritoriul României. În 1939, la presiunile autorităţilor, au acceptat 
fuziunea cu creştinii după Scriptură (apăruţi în Bucureştiul anilor ’20), dar aceştia 
s-au desprins în 1990, formând Biserica Evanghelică Română4. În cele din urmă, 
penticostalii au apărut spre sfârşitul anului 1922. Prima comunitate cu caracter 
penticostal a avut loc la Păuliş, judeţul Arad. În 1950, la presiunile statului, cele 
trei ramuri penticostale, existente până atunci, s-au unit formând Cultul 
Penticostal5.  
 Din punct de vedere juridic, statutul acestora a cunoscut diferite mutaţii, în 
funcţie de epoca istorică a existenţei lor. Astfel, în perioada interbelică baptiştii şi 
creştinii după Evanghelie au fost autorizaţi ca asociaţii religioase, iar penticostalii, 
interzişi. Apoi, anii Celui De-Al Doilea Război Mondial, precum şi regimul condus 
de mareşalul Ion Antonescu6, îi aşează pe toţi în ilegalitate. După 1944 baptiştii şi 
creştinii după Evanghelie reintră în legalitate, în timp ce penticostalii rămân încă 
interzişi. Regimul comunist, instalat după Cel De-Al Doilea Război Mondial, prin 
Decretul 1203/19507, le stipulează celor trei statutul de cult recunoscut în 

                                                 
2 Conform ultimului recensământ din România (2011), cele trei culte evanghelice însumează un total 
de 517.659 credincioşi. A se vedea http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ (accesat la 30 
octombrie 2014). Autorul îşi menţine rezervele faţă de corectitudinea datelor oferite de recenzori. 
3 Bogdan Emanuel Răduţ, Cultele neoprotestante în statul socialist, Craiova, Editura Sitech, 2012,  
pp. 32-34. 
4 Ibidem, pp. 34-39. 
5 Ibidem, pp. 39-42. 
6 Vezi Viorel Achim (ed.), Politica regimului Antonescu faţă de cultele neoprotestante. Documente, 
Iaşi, Editura Polirom, 2013. Din volum lipsesc referirile la penticostali, aceştia nefiind autorizaţi în 
România la acea vreme. 
7 *** Legea şi Statutele cultelor religioase din Republica Populară Română 4, Bucureşti, Editura 
Ministerului Cultelor, 1951, pp. 393-394. 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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România8. Tot prin acest decret a fost înfiinţată şi Federaţia Reprezentativă a 
Cultelor Evanghelice, ce a funcţionat formal, câţiva ani. Sub acest Decret au 
funcţionat în toată perioada comunistă, dar şi postcomunistă. Cu toate acestea, în 
regimul comunist a existat o discrepanţă între discursul politic şi realitatea 
cotidiană privind drepturile şi libertăţile credincioşilor evanghelici. Au rămas 
consemnate destule cazuri ce pot fi încadrate la persecuţii religioase9, dar nu face 
obiectul studiului de faţă dezvoltarea acestui subiect. 
 

3. Evanghelici implicaţi în Revoluţie 

 Când discutăm despre evanghelici implicaţi în Revoluţie nu-i regăsim în 
acţiuni de protest sau măsuri radicale, conduse de aceştia. N-au organizat nici 
acţiuni subversive. Implicarea lor aduce o altă dimensiune evenimentelor 
revoluţionare, o dimensiune mai degrabă spirituală. Spre exemplificare, vom vedea 
trei cazuri de evanghelici implicaţi activ în Revoluţie.  
 Un prim caz cunoscut este cel al pastorul Petru Dugulescu10, din Timişoara. 
În primul său volum autobiografic, acesta relatează amănunţit implicarea 
credincioşilor baptişti în susţinerea lui László Tökés11, pastorul reformat din 
Timişoara. Şi face acest lucru sub forma unui jurnal cronologic, ce acoperă zilele 
de 15-22 decembrie12. Încă din prima zi, e consemnată participarea mai multor 
credincioşi baptişti şi penticostali, care, alături de cei reformaţi, îl apărau pe cel în 
cauză13. Evenimentele au escaladat din acea zi. Seara, tinerii au început să cânte 
imnuri religioase în limba română şi maghiară. S-au aprins lumânări şi s-a stat în 
faţa casei pastorului reformat Tökes14.  
 A doua zi, 16 decembrie, era o zi de sâmbătă. Petru Dugulescu decide ca 
un grup de tineri baptişti să meargă la Biserica Reformată. Fiind îndemnat de un 
apropiat să nu se implice, acest lucru fiind „politică curată”, Dugulescu răspunde: 
„Da, am zis eu, dar e politica lui Dumnezeu împotriva forţelor întunericului”15. 
 Deşi Dugulescu prezintă multe amănunte din acele zile revoluţionare, 
semnalez doar perspectiva pe care acesta o dă acelor prime zile: „Mass-media 
româneşti şi internaţionale nu arătaseră nici un interes faţă de faptul că pentru două 
zile şi o noapte la Timişoara a fost o revoluţie creştină, paşnică, ce a declanşat 
Revoluţia politică anticomunistă. Dar adevărata istorie nu poate fi decât obiectivă. 

                                                 
8 Acest decret vine în contextul în care baptiştii erau deja recunoscuţi drept cult din 1944, iar creştinii 
după Evanghelie şi adventiştii de ziua a şaptea, din 1946. Beneficiarii direcţi ai decretului sunt 
penticostalii, atestaţi pentru prima dată legal.  
9 Vezi, printre altele, Marius Silveşan, Bogdan Emanuel Răduţ, Cultele neoprotestante şi drepturile 

omului. Un strigăt la Radio Europa Liberă (aprilie 1977), Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2014.  
10 Petru Dugulescu (1945-2008), pastor, scriitor şi om politic baptist.  
11 László Tökés (n.1952), pastor reformat şi om politic. La momentul actual (2016), este destul de 
controversat în mediul public românesc. Autorul îşi menţine rezerva în ceea ce priveşte personalitatea 
şi activitatea lui Tökés, mai ales din cauza derapajelor acestuia din ultimii ani. 
12 Petru Dugulescu, Ei mi-au programat moartea, Timişoara, Editura Marineasa, 2003, pp. 255-290.  
13 Ibidem, p. 256.  
14 Ibidem, pp. 256-257 
15 Ibidem, p. 258.  
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Vineri, 15 decembrie, vineri noaptea şi sâmbătă, 16 decembrie, în oraşul de pe 
Bega s-a întâmplat un miracol, adică mai mult decât o revoluţie”16. 
 Demn de semnalat este imaginea pe care acesta o dă şi evenimentelor 
ulterioare, fiind vorba de o interpretare teologică a acestora: „Dimensiunea 
spirituală (nu îmi place termenul „religioasă”) a căpătat un şi mai puternic caracter 
antiateist şi pro Deo în Piaţa Operei. Aici, spre deosebire de Biserica Reformată, 
numărul participanţilor era de ordinul miilor şi al zecilor de mii. Când Revoluţia a 
atins punctul culminant, pe 22 decembrie 1989, se estimează că mulţimea a fost de 
peste 100.000, unii susţin că ar fi fost în jur de 200.000 de manifestanţi. Pe lângă 
sloganurile anticeauşiste şi anticomuniste, ca „Jos Ceauşescu! Jos dictatorul! Să fie 
judecat, aicea în Banat!”, se striga frecvent: „Există Dumnezeu!” şi se făcea 
rugăciunea Tatăl Nostru. Câţiva tineri baptişti şi penticostali au adus o chitară şi au 
început să intoneze câteva cântece creştine. Îmi amintesc că în prima noapte s-a 
cântat: „Glorie, glorie, Aleluia” şi „Sfârşitul veacului trăim”. Acesta din urmă a 
fost atât de îndrăgit de toţi cei prezenţi, încât a devenit un şlagăr, iar apoi Imnul 

Revoluţiei de la Timişoara17. Oamenii cântau cu mâinile împreunate ca pentru 
rugăciune şi cu feţele transfigurate versurile acestei cântări [..] Românii, care timp 
de 45 de ani au fost înstrăinaţi de Dumnezeu şi au fost învăţaţi sistematic că 
Dumnezeu nu există, acum Îl căutau pe Dumnezeu, Îl doreau pe Dumnezeu, Îl 
strigau pe Dumnezeu din adâncul fiinţei lor”18. 
 Însuşi Dugulescu se implică, iar, de la balconul Operei, conduce mulţimea 
adunată în piaţă în intonarea rugăciunii Tatăl Nostru.  
 Un alt exemplu, tot de la Timişoara, este cel al profesoarei Speranţa 
Cătană19. În momentul acela, era dirijoarea corului Bisericii Penticostale Elim. Pe 
20 decembrie, a recitat de la balconul Operei poezia Există Dumnezeu20, scrisă de 
Costache Ioanid21, după care „mulţimea a preluat această afirmaţie, făcând din ea 
sloganul preferat al acelor zile”22. La mulţi ani după Revoluţie, i-a dedicat o 
monografie biografică poetului Ioanid în care mărturiseşte: „Cred că nu e lipsit de 
interes să relatez un autentic moment din zilele Revoluţiei 1989, când, din balconul 

                                                 
16 Ibidem, p. 262.  
17 Versurile cântării se regăsesc, între altele, în *** Laudele Domnului, Chistian Aid Ministries, Ohio, 
S.U.A., p. 275. 
18 Petru Dugulescu, op.cit., p. 273. Fiind şi poet, acesta a compus câteva poezii care consemnează 
acele zile, precum Crăciunul de la Timişoara, Calea Girocului sau Se întoarce Dumnezeu în 

România. Petru Dugulescu, Călătorii enigmatici. Poezii, Arad, Editura Multimedia Internaţional, 
[s.a.], pp. 26-28, 30-32, 160-162. 
19 Speranţa Doina Cătană (n.1952), profesor, muzicolog şi scriitoare penticostală.   
20 Poezia Există Dumnezeu se regăseşte în Costache Ioanid, Taine, Bucureşti, Editura Stephanus, 
2002, pp. 161-162. 
21 Costache Ioanid (1912-1987), poet creştin.  
22 Corespondenţă electronică Bogdan Emanuel Răduţ – Speranţa Catană, 03.11.2014. Mai vezi Lidia 
Răscol, Privind în urmă, Timişoara, Editura Dalia, 2007, p. 167: „În 16 decembrie 1989, la Timişoara 
a început Revoluţia împotriva comunismului. În faţa mulţimilor revoltate de urgia comunistă, sora 
Doina Cătană a recitat, din balconul Operei, poezia fratelui Costache Ioanid, Există Dumnezeu. Sute 
de mii de oameni au repetat, strigând cu înflăcărare, ca un slogan nou: Există Dumnezeu, Există 

Dumnezeu.” 
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Operei Române din Timişoara, am recitat aceste versuri. În euforia înflăcăratelor 
zile ale revoluţiei, sutele de mii de timişoreni au creat un nou slogan, pe care l-au 
scris mai apoi pe steaguri şi pancarte şi l-au aclamat cu forţa vocilor unite: Există 

Dumnezeu! Să vezi mulţimea sutelor de mii plecându-se pe genunchi şi rostind în 
cor Tatăl Nostru! Să vezi aceeaşi mulţime cântând, cântecul care a fost cunoscut de 
atunci ca Imnul Revoluţiei: El vine iar! Să trăieşti cu adevărat miracolul clamării a 
ceea ce nu s-a putut recunoaşte nici măcar în particular, în timpul ideologiei ateiste, 
timp în care profesorii, parcă mai mult decât alte categorii sociale, erau urmăriţi, 
anchetaţi şi eliminaţi din învăţământ, dacă aveau o altă viziune despre lume şi 
viaţa, decât cea a Partidului Comunist. Poate de aceea am recitat cu şi mai multă 
înflăcărare, propria-mi convingere, mândră că ea poate fi ilustrată atât de măiestrit 
[…]. Trebuie să recunosc acum, că în înflăcărarea speranţelor care ne-a însoţit pe 
timişoreni în acele zile, eu am schimbat cuvântul CERURI cu ŢARĂ23, socotind 
această intervenţie ca un act de patriotism, care mobilizează însufleţirea mulţimii 
din Piaţa Operei. Nu voi putea descrie însă, niciodată sentimentul trăit în frenezia 
strigătului tumultuos: Există Dumnezeu! Există Dumnezeu!”24.  
 Însoţind această mărturie, mai redau un episod demn de anecdote, petrecut 
în acelaşi timp cu Revoluţia din Timişoara, dar în altă parte a pământului, relatat de 
Cristian Ioanide, fiul poetului Costache Ioanid: „Era 5.00 dimineaţa, aici, la 
Portland, când a sunat telefonul de pe noptiera mea. Aud în receptor un hohot de 
râs ce nu se mai oprea, ca de pe urma unei crize nervoase. Neliniştit, întreb în 
engleză cine este. «Richard Wurmbrand25, Cristi. Ce, nu mă recunoşti»?!. Cum să 
nu-l recunosc când mi-a fost pastor din fragedă pruncie? Numai că, Nenea Richard 
era un om foarte vesel, mereu cu zâmbetul pe buze, dar nu era pus pe şotii 
niciodată. Ba chiar nu le suporta. Aşa că stupoarea mea era la paroxism, eram 
siderat şi nu aveam grai. «Ştii ceva?», continuă el, tot hohotind. «Astă seară, 
Costel, taică-tu, dă un chef în Cer de duduie!» Şi această formulare m-a ameţit, 
căci parcă nu venea din gura marelui predicator. Şi mai ales, cuvintele «taică-tu» şi 
«chef» nu se-ngemănau. M-am liniştit, într-un târziu, când am înţeles că la 
Timişoara e cu adevărat revoluţie, şi încă nu una obişnuită, ci care debutează cu o 
poezie creştină”26.  
 Versurile poeziilor şi cântărilor creştine care se auzeau în acele zile aveau 
ca mesaj central existenţa lui Dumnezeu, negată de ateismul comunist, şi 
implicarea Lui în istoria pe care ei o trăiau şi o înfăptuiau atunci.  

                                                 
23 Strofa a doua: Şi-o inimă ce pentru CERURI/ŢARĂ bate. 
24 Speranţa-Doina Cătană, Costache Ioanid, Colecţia Biografii Creştine Nr. 2, Timişoara, Editura 
Dalia, 2006, pp. 21-22.  
25 Richard Wurmbrand (1909-2001), pastor şi scriitor luteran, cunoscut opozant al regimului 
comunist, închis 14 ani şi jumătate  pentru credinţa-n Dumnezeu (1948-1956, 1959-1964). În 1965, 
emigrează în Norvegia, fiind cumpărat de o organizaţie creştină norvegiană, contra sumei de 10.000 
de dolari. În 1966, se stabileşte în Statele Unite unde înfiinţează organizaţia Isus pentru lumea 

comunistă, redenumită ulterior Vocea Martirilor.  
26 Cristian Ioanide, Blândul poet sau anularea tematică, în Speranţa-Doina Cătană, op. cit., pp. 165-
166. 
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 Cel de-al treilea exemplu la care facem referire este pastorul Paul Negruţ27 
din Oradea. În zilele de 15-17 decembrie, a fost invitat să predice în Biserica 
Baptistă Betel din Timişoara, prilej cu care a asigurat asistenţă spirituală unde a 
fost necesar în acele zile. Întors la Oradea, în 22 decembrie, s-a adresat mulţimii 
adunate în faţa Primăriei. Apoi s-a implicat în organizarea de asistenţă medicală în 
spitale sau socială în orfelinate, prin dirijarea de ajutoare externe în Oradea şi 
întreg judeţul Bihor28. 
 După arestarea lui Nicolae Ceauşescu s-a creat Consiliul Frontului Salvării 
Naţionale (C.F.S.N.), unde a fost inclus şi Paul Negruţ29. Includerea sa în C.F.S.N. 
s-a datorat poetului Ioan Alexandru30, dar Negruţ nu a dorit nicio implicare 
politică, după cum însuşi mărturiseşte: „În noaptea respectivă [22 decembrie] când  
numele meu a fost menţionat la TV, m-am rugat din toată inima să primesc 
călăuzire de la Domnul în legătură cu locul şi rolul meu în împrejurările de atunci. 
Domnul a fost bun cu mine şi mi-a vorbit foarte clar că locul şi rolul meu sunt în 
predicarea Evangheliei, păstorirea bisericii şi înfiinţarea unei universităţi creştine. 
Prin urmare, am refuzat oferta politică şi am rămas până în ziua de azi implicat în 
predicarea Evangheliei, păstorirea bisericii şi formarea noilor generaţii de lucrători 
la Universitatea Emanuel din Oradea”31. 
 La punctul acesta fac o precizare legată de creştinii după Evanghelie. După 
cum am văzut în exemplele de mai sus, în Revoluţie au fost implicaţi baptişti sau 
penticostali. Creştinii după Evanghelie, prin însăşi natura lor, nu au cazuri de 
implicare activă în Revoluţie. Sau dacă au, nu le-au făcut publice până acum.  
 

4. Perspectiva evanghelicilor privind Revoluţia 

 Evanghelicii se depărtează de soluţionarea dilemei istoriografice dacă a 
fost revoluţie sau lovitură de stat, pentru că au dat o altă dimensiune evenimentelor 
anului 1989, trecându-le printr-o interpretare proprie. Am ales două aspecte pe care 
le consider relevante în studiul nostru şi care ne arată cum teologia evanghelicilor a 
afectat modul acestora de percepţie al evenimentelor revoluţionare. 
 Majoritatea evanghelicilor, fie lideri sau credincioşi simpli, văd în 
înlăturarea cuplului dictatorial intervenţia lui Dumnezeu. Ca să înţelegem mai bine, 
am selectat câteva exemple. Un prim astfel de exemplu, elocvent în cadrul analizei 
noastre, este relatarea profesorului Ioan Bunaciu32: „Eu am cunoscut din Cuvântul 
lui Dumnezeu [Biblia] că va cădea comunismul din România încă din 23 august 
1989 şi vreau să explic cum am ajuns la această concluzie. La sărbătoarea din 23 

                                                 
27 Paul Negruţ (n.1953), pastor, profesor şi teolog baptist, preşedinte al Cultului Creştin Baptist din 
România (1999-2007).  
28 Corespondenţă electronică Bogdan Emanuel Răduţ – Paul Negruţ, 04.11.2014.  
29 Alexandru Oşca, Revoluţia Română din Decembrie 1989. Suport de curs universitar, Bucureşti, 
Editura IRRD, 2012, p. 159. În document, numele lui apare ca „Paul Negruţi”, evident o greşeală de 
scriere din epocă. 
30 Ioan Alexandru (1941-2000), poet, scriitor şi om politic. 
31 Corespondenţă electronică Bogdan Emanuel Răduţ – Paul Negruţ, 04.11.2014. 
32 Ioan Bunaciu (1925-2015), pastor, profesor şi teolog baptist, director al Seminarului Baptist din 
Bucureşti (1970-1988). 
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august 1989, Ceauşescu şi soţia lui au privit defilarea muncitorilor stând la 
balconul palatului ce l-au construit în vara aceea pe strada Plevnei între râul 
Dâmboviţa şi strada Pârvan [Casa Radio]. Eu m-am furişat prin mulţime şi m-am 
aşezat în faţa perechii prezidenţiale care saluta cu bucurie muncitorii care defilau 
prin faţa lor. Ei se aflau în balconul palatului la etajul 1, iar muncitorii, purtând 
tablouri mari şi grele ale lui Ceauşescu şi soţiei sale, strigau când ajungeau în faţa 
lor: Ceauşescu şi Partidul, slavă lui. Când s-a terminat defilarea muncitorilor, 
perechea prezidenţială a coborât din balcon şi, pe scările palatului, stând în 
picioare, se aflau membrii Comitetului Central al Partidului Comunist. Când Elena 
şi Nicolae Ceauşescu au ajuns în dreptul lor, au strigat şi ei: Slavă lui Ceauşescu. 
Când am auzit aceste laude care i s-au adus lui Ceauşescu şi când am văzut modul 
satisfăcut în care le-a primit, i-am spus soţiei: Gata cu Ceauşescu. Va cădea în 

curând pentru că Domnul a spus în Cuvântul Său: „Slava Mea nu o voi da 

altuia”33. Iar în 22 decembrie 1989, Ceauşescu a hotărât să se facă un mare miting 
în faţa Palatului [Regal] şi a adunat muncitorimea din uzinele Bucureştiului ca să-l 
ovaţioneze pentru ce a făcut la Timişoara, dar muncitorii l-au fluierat. El s-a speriat 
şi s-a retras în palatul său şi retras a fost pentru totdeauna. A căzut din înalta 
funcţie fără să se tragă nici un foc de armă. A căzut pentru gândul pe care l-a pus 

în inima lui Dumnezeu să adune mulţimile să-l aduleze. […] Iar ce a urmat după ce 
Dumnezeu l-a înlocuit din funcţie s-a datorat oamenilor care n-au avut răbdare şi 
încredere să-l lase pe Dumnezeu să lucreze şi s-au apucat ei între ei să-şi rezolve 
problemele politice şi aşa am avut în trei zile, în Bucureşti 1000 de oameni care au 
murit. (s.n.)”34. 
 Al doilea exemplu este cazul pastorului Vasile Taloş35, care îşi aminteşte 
că în zilele şi haosul revoluţiei bucureştene a dorit să aibă o intervenţie la TVRL36. 
Privind retrospectiv acesta face şi referiri la evanghelici şi perspectiva dată de acele 
zile: „A doua zi după fuga lui Ceauşescu, în 23 Decembrie 1989, când la Televiziunea 
Liberă s-au auzit pentru prima dată în patru decenii, colinde de Crăciun, personal 
am mers la Televiziunea Liberă să transmit un mesaj de Crăciun în numele 
credincioşilor evanghelici. Am ajuns la televiziune cu un tab, deoarece încă se 
trăgea, şi m-am întors pe jos bucuros că am înregistrat un mesaj de Crăciun pentru 
ţară. Am citit Isaia 9:1-737. […] Din câte îmi amintesc, am spus câteva cuvinte 
                                                 
33 Biblia (traducerea Dumitru Cornilescu), Isaia 48:11 - Din dragoste pentru Mine, din dragoste pentru 
Mine vreau să lucrez! Căci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea. 
34 Ioan Bunaciu, Concepţia baptistă despre lucrarea Duhului Sfânt, Bucureşti, [s.e.], 2011, p. 36.  
35 Vasile Alexandru Taloş (n.1944), pastor, profesor şi teolog baptist, preşedinte al Cultului Creştin 
Baptist din România (1991-1999).  
36 Televiziunea Română Liberă.  
37 Biblia (traducerea Cornilescu), Isaia 9:1-7 - Totuşi întunerecul nu va împărăţi vecinic pe pământul 
în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui 
Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, 
Galileea Neamurilor. Poporul, care umbla în întunerec, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în 
ţara umbrei morţii răsare o lumină. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea 
Ta, cum se bucură la seceriş, cum se veseleşte la împărţirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, 
toiagul, care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. Căci 
orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei, şi orice haină de război tăvălită în sânge, vor fi 
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despre intervenţia suverană a lui Dumnezeu şi am urat tuturor cetăţenilor 
României, pace prin Domnul nostru Isus Cristos. Am aşteptat ca mesajul să fie 
transmis în seara acelei zile. Am aşteptat şi în zilele următoare. Am aşteptat până 
pe 26 Decembrie. Degeaba! Mesajul nu a fost transmis. O sumedenie de preoţi 
ortodocşi se perindau transmiţând urări de Crăciun. Mai mulţi colegi din ţară au 
început să mă sune şi să întrebe de ce nimeni din Bucureşti nu transmite pe postul 
naţional al Televiziunii Libere un mesaj din partea credincioşilor evanghelici. În 
acele zile am realizat că libertatea câştigată de români s-ar putea să nu însemne şi 

libertate pentru credincioşii evanghelici din România (s.n)”38. 
 Cel de-al treilea exemplu este pastorul Iosif Ţon39, în vremea aceea realizator 
de emisiuni religioase la Radio Europa Liberă şi preşedinte al Societăţii Misionare 
Române, cu sediul la Wheaton, SUA. În emisiunile sale acesta susţinea că regimul 
comunist se va prăbuşi. Motivaţia o explică singur: „În multe dintre predicile mele la 
Europa Liberă şi BBC, am început să vorbesc deschis despre iminenta prăbuşire a 

sistemului comunist. Mulţi erau speriaţi de prezicerile acestea. Mulţi au căutat să mă 
convingă să nu mai spun să se va prăbuşi comunismul, deoarece nu se va întâmpla 
aşa ceva şi doar îmi voi compromite tot mesajul. Oamenii ziceau: Sistemul comunist 

şi imperiul sovietic sunt prea puternice ca să se prăbuşească vreodată. Eu 
răspundeam: Problema voastră e că voi vedeţi doar puterea colosală a duşmanului. 

Eu văd deasupra lui un Dumnezeu atotputernic, şi El va face într-o zi un semn cu 

mâna Lui şi tot sistemul comunist se va prăbuşi, iar imperiul sovietic se va destrăma. 
Referitor la destrămarea imperiului sovietic, iată care mi-a fost raţionamentul: Am 
citit undeva că există în Uniunea Sovietică 90 de popoare la care Evanghelia n-a 
ajuns niciodată. Sovieticii nu lăsau pe nimeni din afară să ajungă la ele. Ei bine, 
Domnul Isus a spus că Evanghelia trebuie să ajungă să fie predicată la fiecare 
naţiune. Fiindcă Uniunea Sovietică era o barieră în calea planului Fiului lui 
Dumnezeu, era obligatoriu ca ea să fie dată la o parte. Ea trebuia să se destrame, 
pentru ca Evanghelia să ajungă la toate aceste popoare. (s.n.)”40. 
 Acesta a dat şi-o telegramă, în 23 decembrie, prin care se vede că evanghelicii 
români din diaspora salutau zorii libertăţii din România: „Fraţi români, Societatea 
Misionară Română, care reprezintă români neoprotestanţi din toate ţările exilului şi 
care în anii întunecaţi ai terorii comuniste a luptat împotriva oprimării din România, se 
bucură astăzi cu voi în a doua zi a libertăţii României. […] Suntem alături de voi, vă 
admirăm, neam de eroi, şi abia aşteptăm să construim împreună. [..]”41. 

                                                                                                                            
aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi 
pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii. 
El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi 
împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci: iată ce 
va face râvna Domnului oştirilor”. 
38 Corespondenţă electronică Bogdan Emanuel Răduţ - Vasile Alexandru Taloş, 22 iulie 2014. 
39 Iosif Ţon (n.1934), pastor, profesor şi teolog baptist, preşedinte al Societăţii Misionare Române, cu 
sediul la Wheaton, S.U.A. (1982-2004). 
40 Iosif Ţon, Mesaje transmise la Radio BBC şi Europa Liberă, Oradea, Editura Cartea Creştină, 
2005, pp. 11-12.  
41 Ibidem, p. 494.  
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 Cele trei exemple de mai sus reliefează ideea de intervenţie a divinităţii în 
mersul istoriei lumii. Până la urmă, evanghelicii susţin şi consideră, ca şi alte 
grupări religioase, că Dumnezeu este Cel ce conduce istoria şi destinul omenirii.  
 Apoi, mai există şi perspectiva potrivit căreia revoluţia a venit ca un 
răspuns la rugăciunile credincioşilor, adresate către Dumnezeu pentru vremuri de 
libertate. Este indubitabil că aceste rugăciuni erau personale şi private, în public 
nefiind permise, iar dacă totuşi se întâmplau, urmau repercusiuni foarte severe.  
 Această opinie îi face pe credincioşi cumva părtaşi la răsturnarea regimului 
comunist din România, o implicare nu neapărat activă şi vocală. Richard 
Wurmbrand considera rugăciunea credincioşilor ca o „armă” contra expansiunii 
comunismului: „Comunismul se infiltrează şi subminează lumea liberă. Noi să 
subminăm lumea comunistă cu Evanghelia. Să-i câştigăm cu iubire pe cei care o 
alcătuiesc [..] Să ridicăm o oştire de războinici, care folosesc ca armă 
rugăciunea!”42. 

 
5. Revoluţia reflectată în presa evanghelicilor 

 Cercetând presa evanghelicilor, nu constatăm o preocupare specială pentru 
evenimentele sociale şi politice ale României, neavând nici spaţiul necesar şi 
nefăcând nici obiectul acestora. Referirile pe care le fac, însă, sunt cu precădere 
bazate pe propria înţelegere teologică şi au ca obiect ideea de libertate, atât de mult 
râvnită în anii comunismului. 
 În cazul baptiştilor, interpretarea Revoluţiei este clar redată de preşedintele 
din acea vreme al cultului, Traian Grec: „Revoluţia poporului român a avut şi un 
caracter creştin: non violenţa, fără răzbunare. În acest spirit nou izvorât dintr-o 
concepţie superioară despre viaţa omului pe pământ, aşa cum este arătată în 
Sfintele Scripturi, trebuia ca Naţiunea Română să-şi reîntroneze statutul libertăţii, 
singura cale care poate conduce cu succes democraţia ţării noastre”43. 
 Promovând ideea de libertate, scandată şi cerută de popor în zilele 
revoluţiei, acesta opinează: „Protestanţi şi neo-protestanţi sunt termeni atribuiţi 
creştinilor care au luptat pentru libertate de conştiinţă şi acţiune. Oamenii Bibliei 
care s-au lăsat inspiraţi de cuvintele Evangheliei nu au cerut niciodată libertate 
numai pentru grupul lor, ci pentru toţi. Fiecare om a fost creat de Dumnezeu liber 
şi fericirea fiecăruia este de a-şi manifesta sentimentele şi opiniile liber”44.  
  Un alt articol, în respectivul număr, este semnat de Ioan Tătarul, care are ca 
bază evenimentele din 22 decembrie 1989, şi se încheie cu un mesaj de atenţionare: 
„Acum, iată-ne în libertate! Dar ce facem cu ea? Ştim cum s-o întrebuinţăm? 
Înţelepciunea cerută odinioară de către împăratul Solomon din partea lui 
Dumnezeu, ne este absolut necesară în aceste zile noi, dăruite de Dumnezeu 
poporului nostru credincios, ca prin ajutorul nemijlocit al înţelepciunii să 
prosperăm pe calea credinţei în iubirea de oameni şi de Dumnezeu în aşa măsură 

                                                 
42 Richard Wurmbrand, De la suferinţă la biruinţă, Bucureşti, Editura Stephanus, 2001, p. 21.  
43 Traian Grec, Isus Hristos şi libertatea, în „Îndrumătorul creştin baptist”, Organ de presă al Cultului 
Creştin Baptist, Anul XXXXV, nr. 1, ianuarie-februarie, 1990, p. 1.  
44 Ibidem.  
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încât să ne învrednicim de libertatea rezultată din Revoluţia lui 22 DECEMBRIE 
1989”45. 
 În afara celor două articole, în cadrul revistei, se mai aminteşte de faptul că 
în revoluţia bucureşteană, au fost şi tineri baptişti victime ale gloanţelor. Este 
pomenit chiar numele lui Daniel Vinersan, împuşcat la I.M.G.B.46, dar care a 
scăpat cu viaţă în urma spitalizării47. 
 Creştinii după Evanghelie sunt reţinuţi şi rezervaţi în ce priveşte articolele 
cu iz socio-politic. Acest lucru se datorează şi neimplicării active a acestora în 
zilele Revoluţiei. La 2 ianuarie 1990, în urma noii realităţi politice a ţării, într-o 
întâlnire naţională, la Ploieşti, s-a trecut la reorganizarea cultului, prin alegea unei 
conduceri provizorii formată din şapte lideri. Aceştia au semnat un articol în primul 
număr al revistei cultului din 1990, din care spicuim: „Am primit această libertate, 
o libertate plătită cu sânge. Multe vieţi omeneşti au fost curmate în mod bestial. Au 
murit tineri şi copii. Prin jertfa lor suntem liberi. Păşim acum mai sigur. Speranţe 
noi înmuguresc în inimile noastre. Dar nu trebuie să uităm. Sub tălpile noastre mai 
este încă sânge vărsat. Nu putem merge oricum. Va trebui să păşim cu atenţie. 
Suntem datori. Această jertfă ne obligă [..]”48. 
 În afara acestui articol, nu se mai fac trimiteri la momentul Revoluţiei.  
 În schimb, pentru penticostali Revoluţia a fost prilejul de a reveni la 
denumirea revistei de dinainte de război. În primul număr din 1990, regăsim o 
poezie dedicată României şi semnată de preşedintele cultului la acea vreme, Emil 
Bulgăr, din care redăm ultimele două strofe: 

Sita genelor îmi cerne 
Lacrimile de durere 
Pentru fii-ţi ce căzură 
Seceraţi de mitraliere. 
 
Duhul mi se înfioară 
Înălţat în rugăciune 
Dumnezeu să-ţi dăruiască 
Românie – vremuri bune!49 

 În amintitul număr al revistei, găsim mai multe referiri la Revoluţie decât 
în revistele celorlalte culte. Aceştia au publicat Comunicatul către ţară al 

Consiliului Frontului Salvării Naţionale50, precum şi un comunicat al cultului către 
Front. Şi cultul penticostal a avut o întâlnire privind reorganizarea, în 9-10 
ianuarie, la Bucureşti, şi, drept urmare, au comunicat Frontului noua conducere51. 
                                                 
45 Ioan Tătaru, Renaşterea spirituală, în „Îndrumătorul Creştin Baptist”, p. 19.  
46 Întreprinderea de Maşini Grele Bucureşti. 
47 Ioan Tătaru, Ştiri religioase, în „Îndrumătorul Creştin Baptist”, p. 21. 
48 ***, O jertfă care ne obligă, în „Calea Credinţei”, Revistă editată de Uniunea Cultului Creştin după 
Evanghelie, nr. 1, ianuarie-februarie, 1990, p. 2.  
49 Emil Bulgăr, Te sărut pe frunte Ţară, în „Cuvântul Adevărului”, Buletinul Cultului Penticostal 
Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, Anul I, Nr. 1, ianuarie, 1990, p. 1.  
50 *** Comunicatul către ţară al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, în „Cuvântul Adevărului”, p. 3.  
51 *** Consfătuirea de lucru de la sediul Cultului Penticostal, în „Cuvântul Adevărului”, pp. 4-5. 
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Au emis chiar şi un comunicat la Radio România Liberă, în 29 decembrie, redat şi 
în paginile revistei52. Este amintită chiar şi ziua de 12 ianuarie 1990, ca zi de doliu 
naţional pentru victimele revoluţiei53. Aşadar, presa penticostală a fost cea mai 
aplecată spre situaţia socio-politică, comparativ cu celelalte două amintite. 
 Astfel, în organele de presă ale celor trei culte evanghelice, printre 
articolele teologice şi biblice, şi-au făcut loc şi rânduri despre revoluţie şi libertate, 
atât de aşteptate de aceştia în anii opresiunii comuniste care a afectat şi Biserica. 
Este cunoscută realitatea potrivit căreia unele dintre cele mai directe beneficiare ale 
revoluţiei au fost cultele creştine, iar acest lucru nu a întârziat să se vadă şi în presa 
acestora încă din anii 1990.  
  

6. Beneficiile Revoluţiei pentru evanghelici 
 Imediat după Revoluţia din decembrie, evanghelicii au cunoscut o creştere 
fulminantă din punct de vedere numeric54, raportându-ne la statisticile din comunism, 
implicându-se apoi activ în viaţa socială, culturală şi religioasă a României, dând 
acesteia un nou aspect identitar. Până la urmă, cultele religioase au fost beneficiarele 
directe ale Revoluţiei, acestea fiind constrânse şi persecutate de vechiul regim.  
 Încă din 22 decembrie, la Timişoara, a apărut o proclamaţie cu titlul „A căzut 

tirania!”, ce va fi citită în faţa mulţimii din Piaţa Operei si apoi răspândită, după ce în 
prealabil a fost tipărită în română, maghiară, sârbă si germană. În ea, la punctul II 
alineatul 9, se cerea „libertatea reală a cultelor religioase”55. Dacă regimul comunist era 
aşa de deschis precum se declara, iar cultele se bucurau de libertate, la ce mai era 
necesară o astfel de doleanţă? Regimul dictatorial ateu se prăbuşea şi începeau să iasă la 
iveală realităţile cotidiene cu care se confrunta populaţia. Acum, aceste realităţi treceau 
uşor graniţa, spre informarea opiniei publice din „lumea liberă”.  
 Ca urmare a noilor realităţi social-politice, trei dintre cultele neoprotestante s-
au unit în ceea ce s-a denumit Alianţa Evanghelică din România56. Încercări de 
unificare a cultelor au existat şi-n regimul comunist57, însă fără o durată semnificativă.  
                                                 
52 *** Mesaj, în „Cuvântul Adevărului”, p. 5.  
53 *** Doliu naţional, în „Cuvântul Adevărului”, p. 14.  
54 Pentru edificare vezi recensămintele din 1992, 2002 şi 2011.  
55 Daniela Osiac (coord.), Revoluţia din decembrie 1989: Mesaj pentru România. Proclamaţii, 

apeluri, manifeste ale Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Bucureşti, Editura IRRD, 2010, p.18. 
56 Alături de baptişti, creştini după Evanghelie şi penticostali s-au alăturat, pentru o vreme, gruparea 
Oastea Domnului din Galaţi, condusă de Constantin Tudose, Biserica Lutherană din Bucureşti şi 
Biserica Evanghelică Română. Vezi Bogdan Emanuel Răduţ, Alianţa Evanghelică din România. 

Istoric şi documente, Craiova, Editura Sitech, 2015.  
57 În 1950, s-a format Federaţia Cultelor Evanghelice, în care intrau baptiştii, adventiştii de ziua a 
şaptea, creştinii după Evanghelie (cu ambele ramuri) şi penticostalii. Art.10 din Statutul Federaţiei 
prevedea ca în conducere să fie 5 delegaţi baptişti, 3 adventişti, 2 creştini după Evanghelie şi 2 
penticostali. Însă această structură impusă de autorităţi nu a durat decât câţiva ani. O nouă încercare a 
fost în epoca Ceauşescu prin Consiliul Consultativ al Cultelor, unde erau înglobate toate cultele 
religioase legale din R.S. România, fiind reprezentate prin şefii acestora. Ideea i-a aparţinut lui 
Ceauşescu în anii ’70 când dorea să simuleze democratizarea Partidului Comunist şi-a României. 
Însă, acest Consiliu, care practic îi implica tot mai mult pe liderii cultelor în activităţi străine de cele 
religioase, nu a funcţionat niciodată. Bogdan Emanuel Răduţ, Cultele neoprotestante în statul 

socialist, pp. 77-78. 
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 Concret, Alianţa Evanghelică din România s-a fondat în anul 1990, nu pe 
criterii politice sau economice şi fără nicio presiune externă. În 13 martie, un grup 
de 57 de pastori şi lideri laici de la mai multe biserici evanghelice (unii dintre ei 
cunoscuţi lideri din regimul comunist) s-au întâlnit la Bucureşti pentru a discuta 
punctele doctrinare care îi unesc sau îi diferenţiază. Ajungând la aceleaşi concluzii, 
s-a decis iniţierea mai multor acţiuni comune, precum şi înfiinţarea de instituţii 
comune (radio, televiziune, presă, edituri ş.a.). Conducerea acesteia avea să fie 
asigurată de fiecare cult prin rotaţie pentru un mandat de patru ani. Ca urmare, în 
19-21 octombrie 1990, la Bucureşti, în fosta sală de congrese a PCR (actuala Sala 
Palatului) a avut loc primul Congres al Alianţei Evanghelice din România, unde 
mii de credincioşi din ţară s-au bucurat împreună de noile vremuri de libertate de 
mult tânjite de aceştia.  
 Cu acest prilej, preşedintele României, Ion Iliescu a trimis un mesaj în 
care, printre altele, spunea: „Constituirea Alianţei Evanghelice din România oferă 
un exemplu concret al dreptului şi libertăţii de conştiinţă şi asociere asigurate de 
statul nostru”.58 Astfel s-a deschis un nou capitol în istoria evanghelicilor din 
România, unul al afirmării şi ascensiunii, iar Alianţa funcţionează şi astăzi. 
 Biblia şi literatura creştină era supusă oprobiului în anii comunismului. Nu 
se tipăreau cărţi creştine, acestea intrau clandestin în ţară, în special prin Crucea 
Roşie, şi cu preţul libertăţii celor ce le transportau. La graniţa de intrare în 
România, turiştii erau întrebaţi dacă au asupra lor Biblii59, iar dacă răspunsul era 
pozitiv, acestea erau confiscate. 
 Imediat după Revoluţie, au apărut librăriile creştine şi România a fost 
inundată de literatură creştină. Oameni cu viziune din Occident, români emigranţi 
care aşteptau deja prăbuşirea comunismului şi în România, aveau tiruri cu literatură 
deja pregătite. Astfel, au apărut primele librării creştine, Stephanus la Bucureşti şi 
Cartea Creştină la Oradea. Astăzi, există librării cu literatură creştină în aproape 
toate oraşele mari ale ţării.  
 Apoi, a fi în conducerea unei instituţii, în comunism, presupunea a fi 
membru de partid. Un evanghelic era considerat incompatibil pentru această 
poziţie. Dar situaţia postdecembristă a deschis nu numai această posibilitate, ci 
chiar şi aceea a accederii unor evanghelici în Parlament, fapt ce era o utopie în anii 
dinainte de 1989. Primul evanghelic în Parlamentul României a fost Petru 
Dugulescu, ales deputat pe listele PNŢ, în legislatura 1992-1994 şi 1996-200060. În 
actuala legislatură (2012-2016), sunt patru parlamentari evanghelici (un deputat şi 
doi senatori baptişti şi un deputat penticostal). Au mai existat evanghelici şi în 
funcţii de primari, preşedinţi de consilii judeţene, consilieri locali, precum şi simpli 
membri de partid.  

                                                 
58 *** Mesajul Preşedintelui României Domnul Ion Iliescu adresat Congresului Alianţei Evanghelice 

din România, în „Reforma Evanghelică”, Revista Alianţei Evanghelice din România, Anul I, Nr.1, 
Ianuarie 1991, p. 5. 
59 Adolf Novak, Bibliologie, Korntal, Editura Lumina Lumii, 2002, p. 9. 
60 Despre activitatea politică a acestuia, vezi volumul memorialistic Petru Dugulescu, Democraţie şi 

Persecuţie, Arad, Editura Multimedia Internaţional, 2007.  
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 Evanghelicii s-au implicat şi în viaţa academică a ţării, precum şi-n cea 
socială. Pe linie academică, au înfiinţat grădiniţe, şcoli, licee, facultăţi şi 
universităţi creştine. Conform unei statistici din 2006, ce-i drept cam învechită, 
baptiştii deţineau cincisprezece grădiniţe, şapte licee, o şcoală postliceală, o 
facultate, un institut biblic şi o universitate61; creştinii după Evanghelie deţineau 
patru grădiniţe, un colegiu cu ciclu primar, gimnazial şi liceal, patru şcoli biblice şi 
un institut teologic62; iar penticostalii deţineau douăzeci şi patru de grădiniţe, cinci 
şcoli primare, patru şcoli gimnaziale, şapte licee, trei şcoli postliceale, două 
facultăţi şi optsprezece seminarii şi şcoli biblice63.  
 Prin activitatea socială, aceştia au înfiinţat azile de bătrâni, cantine şi 
orfelinate pentru copiii abandonaţi, dând un exemplu de implicare în societate. 
Apoi, s-au implicat în penitenciare şi spitale, prin oferirea de consiliere spirituală. 
 Nimeni nu şi-ar fi imaginat în anii comunismului că evanghelicii vor avea 
propriile lor instituţii media (presă, radio şi televiziune). Avântul din anii ’90 şi 
ajutorul unor oameni cu viziune se vede astăzi în existenţa a două posturi de 
televiziune (AlfaOmega şi Credo) şi a unui post radio (Vocea Evangheliei) cu mai 
multe filiale (Bucureşti, Sibiu, Oradea, Braşov, Constanţa, Cluj-Napoca, 
Hunedoara, Timişoara şi Suceava). Pe lângă acestea, există numeroase radiouri 
creştine, televiziuni private şi presă scrisă sau online. 
 

7. Concluzii 

 Ca urmare a celor prezentate în studiul de faţă, este evident faptul că o 
minoritate religioasă a putut să-şi aducă o contribuţie la dezvoltarea României, atât 
din punct de vedere spiritual, cât şi economic, social, cultural, educaţional şi chiar 
politic. Această posibilitate s-a concretizat datorită vremurilor de libertate oferite 
de Revoluţia din decembrie 1989. Amprenta pusă de aceştia pe diferite sectoare ale 
societăţii nu poate fi uşor contabilizată.  
 Chiar dacă aceştia au avut şi au propria lor interpretare a evenimentelor 
revoluţionare, dând credit exclusiv lui Dumnezeu pentru vremurile de libertate şi 
democraţie, este indubitabil faptul că au fost beneficiarii direcţi a libertăţii, şi că au 
ştiut să folosească această libertate, contribuind la ridicarea spirituală a neamului 
românesc. 
  

 

                                                 
61 Adrian Lemeni, Bogdan Dedu, Învăţământul religios şi teologic în România, Sibiu, Editura 
TechnoMedia, 2006, pp. 199-203. 
62 Ibidem, pp. 228-231. 
63 Ibidem, pp. 206-228. 
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