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Preotul român 
Dumitru Gh. Zamisnicu

Arestat la 15 iulie 1958, acest preot ortodox român
a fost condamnat, la 31 decembrie, în acelaºi an, de tri-
bunalul din Iaºi la 20 de ani de muncã silnicã pentru
crima de a fi avut o “atitudine ostilã împotriva Statului”.
Cinci ani mai târziu, procesul sãu a fost rejudecat din
oficiu ºi “crima” sa s-a schimbat într-un simplu delict,
pedepsit, totuºi, cu ºase ani de închisoare, pentru a se
acoperi toþi anii care îi fuseserã furaþi din viaþã pânã
atunci: trei ani de închisoare ºi trei alþii de muncã
forþatã. “Mâinile mele obiºnuite sã oficieze sfintele
taine, scria el, au muncit trei ani de zile la curãþatul
canalelor de irigaþie, la ridicarea digurilor înalte cât
casele, la secerat, la curãþat haznalele... Oare va
rãspunde vreodatã cineva pentru toate astea?”

Preotul Dumitru Zamisnicu a murit la 15 martie
1974, la câteva luni dupã ce scãpase din azilul psihi-
atric “Socola” din Iaºi, în care fusese internat de
nenumãrate ori. Credinþa fierbinte care îl însufleþea
necontenit nu putea sã tolereze nici apãsarea politicã a
regimului comunist ºi nici aservirea Bisericii de cãtre
voinþa distrugãtoare a ateilor de la putere. A fost mutat
disciplinar dintr-o parohie în alta, pentru a nu-ºi putea
forma comunitãþi religioase “recalcitrante” la mãsurile
anticreºtineºti ale Departamentului Cultelor, ºi a cunos-
cut viaþa grea din închisori ºi din spitalele psihiatrice.
Jurnalul sãu manuscris, de aproximativ 300 de pagini,
din care publicãm câteva extrase, ne-a venit din
România în 1979.

SERGIU GROSSU

Ei triumfã înaintea 
lui Dumnezeu



“În prima zi de Crãciun (în 1973), mã aflam în închisoarea de la Gherla,
dupã ce timp de o sãptãmânã nu mâncasem absolut nimic, când deþinuþii de
drept comun au hotãrât sã mã ucidã. Ziceau cã, decât sã mã lase sã mor de
foame, era mai bine sã mã omoare pe loc; asta pentru cã hotãrâsem sã nu mai
bag în gurã nimic, nici pâine, nici apã, atâta timp cât ei continuau sã vorbeascã
cu grosolãnie ºi sã mânjeascã cu vorbele lor urâte fiinþele sacre atât de dragi
poporului român. Mi-au dat o primã loviturã, care trebuia sã mã facã sã
reacþionez ºi sã le potoleascã instinctele criminale; dar eu am întors  spre ei
celãlalt obraz, aºteptând sã-mi dea o palmã la fel de îngrozitoare. Dar, minune!
Nu fãcusem nimic altceva decât sã ascult de porunca Evangheliilor: «Nu
rãspunde la rãu cu rãu; rãspunde la rãu cu bine, pentru ca rãul sã nu triumfe
în tine.» Criminalii au rãmas împietriþi. Au început sã ºuºoteascã prin paturi.
Cel care mã lovise primul mi-a spus cu o voce stinsã: «Iertaþi-mã, Pãrinte!» L-am
strâns în braþe ºi l-am sãrutat pe faþã, pe ochi, pe gurã, spunându-i, printre
lacrimi de bucurie: «Cum sã nu te iert, frate iubit, dacã mi-o ceri? Oare nu
spune Domnul nostru Iisus Hristos cã pe cel care îþi cere iertare cu sinceritate
iartã-l de ºaptepzeci de ori câte ºapte? Te iert, frate iubit, te iert!» Atunci, chiar
ºi criminalii cei mai înrãiþi, care se pregãteau, cu pumnii ºi cu dinþii strânºi, sã-mi
ia sângele ºi viaþa, s-au liniºtit ºi mi-au spus: «Puteþi mânca, Pãrinte, n-o sã
mai spunem grosolãnii...» Le-am rãspuns cu mare bucurie, tot printre lacrimi
fierbinþi: «Bineînþeles, voi mânca, de ce sã nu mãnânc?»

Mulþi dintre ei se înghesuiau în jurul meu, întinzându-mi gamelele lor.
Braþele care, cu zece minute mai înainte, veneau spre mine cu intenþii crimi-
nale, se întindeau acum ca sã-mi dea sã mãnânc... Ce minunat lucru e sã vezi
cum prinde viaþã, dintr-o datã, cuvântul Evangheliei! Le-am spus: «Vã
mulþumesc, dar dupã ºase zile de post total, trebuie sã mãnânc foarte puþin, ca
un copil mic: puþinã supã, o fãrâmiturã de pâine. Mai curând puþinã pâine cu
apã cãlduþã...» ªi-au luat gamelele, zicând: «Mâncaþi ce vreþi, Sfinþia voastrã,
dar sã nu vã îmbolnãviþi ºi sã nu muriþi; Dumnezeu sã vã aibã în paza Sa!» Iatã
miracolul: cei care voiserã mai înainte sã mã ucidã se temeau acum ca nu
cumva sã mor! Mâncam ºi plângeam cu sughiþuri, în timp ce înghiþeam supa,
ce devenise mai bunã, fiind amestecatã cu lacrimi de bucurie. Aºa cum scrie
în Sfintele Scripturi, aceastã trecere de la rãu spre bine semnificã lepãdarea
de Satana ºi unirea cu Hristos, precum ºi alungarea duhurilor rele...”

În jurnalul sãu (paginile 50-51), am gãsit “pricipiile Omului Nou“ (douãzeci ºi
unu de principii), din care rezultã cum vede Pãrintele Zamisnicu iubirea: “A iubi
înseamnã a intra în rezonanþã cu binele, înseamnã a te integra activ în armo-
nia universalã. Iubirea senzualã coboarã, iubirea castã înalþã. Nu iubirea sen-
zualã, vulgarã, ci iubirea metafizicã, eroicã, închinatã frumuseþii lãuntrice a
lucrurilor este cea care se întinde la nesfârºit în spaþiu, ea fiind întreaga fru-
museþe a lumii. Noi suntem eroii acestei epoci de cunoaºtere ºi de cucerire a
adevãrului, prin iubire. Vom proclama acest adevãr, chiar cu preþul de a fi arºi
pe rugul închisori, sau al suferinþei...“ 1
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Mihail Ivanovici Korev
Pastor al Bisericii protestante neînregistrate din Chiºinãu, capitala

R.S.S. a Moldovei, ºi membru al Consiliului Bisericilor C.E.B., Mihail Ivanovici
Korev a fost adeseori arestat ºi închis din cauza acþiunii sale religioase “ile-
gale” (dintre anii 1966-1969, din 1972, din 27 ianuarie 1980). La 13 octombrie
1982, ispãºind o condamnare de cinci ani în lagãrul din Omsk, Ukh-16/3 “B”,
el a trimis o scrisoare cãtre Comitetul Central al P.C.U.S., prin care propunea
normalizarea raporturilor dintre Stat ºi Bisericã:

“Sunt doi ani de când mã aflu într-o colonie cu regim sever. ªi în ce condiþii,
cum s-au petrecut aceºti doi ani? Nu vã voi vorbi despre hrana noastrã mize-
rabilã de fiecare zi (m-am obiºnuit cu ea), nu vã voi povesti cum suntem zilnic
spionaþi ºi umiliþi. În aceºti doi ani, am avut de-a face cu localurile disciplinare
(L. D.) ºi am fost lipsit de trei ori de vizita familiei mele. De ce? Prima oarã am
fost condamnat la L. D. pentru cã am citit Evanghelia ºi pentru cã am încercat
sã trimit o scrisoare peste numãrul de scrisori autorizat! Deþinuþii sunt adeseori
prinºi fãcând asta, dar nimeni nu a primit pentru aºa ceva cincisprezece zile de
L. D. Cât priveºte Evanghelia, nici un creºtin adevãrat nu poate trãi fãrã ea ºi,
pe de altã parte, nicãieri nu este scris cã este interzis sã deþii aceastã carte
pentru o folosinþã personalã. ªi totuºi eu am primit pentru asta cincisprezece
zile de L. D. (...) La 31 august am redactat o plângere cãtre procuror, cu privire
la aplicarea pedepselor ºi am trimis-o prin intermediul cenzorului. Îl înþeleg ºi
pe procuror, el nu poate da instrucþiuni agenþilor K.G.B. Atunci, Leonid Ilici, am
hotãrât sã vã scriu. În primul rând, în calitate de prim secretar al Comitetului
Central al P.C.U.S., aveþi dreptul ºi datoria sã controlaþi activitatea tuturor
organismelor guvernamentale ºi, printre ele, cea a organismelor K.G.B. În al
doilea rând, sunteþi capul Statului, cãruia îi sunt subordonate toate organele
puterii. ªtiu cã suferinþele mele nu vor înceta. Acum, în orice clipã, pot fi închis,
ºi nu numai pentru cincisprezece zile. Am fost deja ameninþat, dar sunt pregãtit
pentru orice. (...) Pentru a-mi exprima limpede gândul, îngãduiþi-mi sã amintesc
puþin niºte fapte din trecut. La 16 mai 1966, credincioºii s-au aduant în faþa
clãdirii centrale a Comitetului Central al P.C.U.S. Erau între patru sute cincize-
ci ºi cinci sute. Veniþi din toate pãrþile þãrii, se adunaserã ca sã vã spunã cã
erau lipsiþi de toate drepturile, ca sã vã vorbeascã despre persecuþii, despre
încãlcarea dreptãþii în tribunale, despre împrãºtierea adunãrilor noastre pentru
oficierea slujbei religioase, despre amenzile exorbitante, despre confiscãrile de
bunuri, despre lipsirea de drepturile pãrinteºti, într-un cuvânt, ca sã vã vor-
beascã despre arbitrariul la care sunt supuºi credincioºii din þara noastrã. S-ar
fi pãrut cã nimic nu ar fi putut împiedica o asemenea întâlnire. Dar nimic nu a
fost realizat. Ziarele de a doua zi dimineaþa ne-au informat cã luaseþi în ajun
avionul în direcþia Vladivostok, pentru a-i decora cu ordinul Lenin pe locuitorii
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acestui oraº; înþeleg cã munca dumneavoastrã este ºi ea planificatã, dar n-aþi
binevoit sã încredinþaþi unui colaborator al dumneavoastrã misiunea de a-i
asculta pe credincioºii adunaþi, ºi, în loc de conversaþii, au avut loc arestãri. La
17 mai, cam pe la orele 15-16, au fost trimise în mare grabã niºte autobuze la
Comitetul Central, credincioºii au fost îmbarcaþi cu forþa ºi duºi cu toþii la
închisoarea Lefortovo. Apoi, într-o perioadã de 15 zile, cei mai mulþi au fost
duºi la domiciliul lor, dar 25 de persoane au fost condamnate. Apoi, numeroºi
membri ai acestei delegaþii au fost arestaþi, la locul reºedinþei lor. Pe 19 mai,
am fost arestat în faþa zidurilor Comitetului Central al P.C.U.S. De atunci au tre-
cut ºaisprezece ani. ªi în timpul acestei perioade, am fost judecat de trei ori.
Nu, nu mã plâng de soarta mea. Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã-mi dã posibili-
tatea sã apãr adevãrul lui Hristos pe banca acuzaþilor. Dar problema este cu
totul alta. Calea pe care aþi ales-o, cea a confruntãrii cu Biserica, aduce vreun
avantaj totalitãþii puterii ºi personal dumneavoastrã înºivã, autoritãþii dumnea-
voastrã? Urmãresc cu atenþie eforturile pe care le faceþi în lupta pentru fericirea
tuturor oamenilor. Dar cum poate cineva sã se preocupe de binele întregii lumi,
când în propria lui þarã existã mulþi orfani nefericiþi, ai cãror taþi se gãsesc, fãrã
vreo vinã, în închisori? Vi se adreseazã plângeri din toate pãrþile. Dar nu se
trece la nici o cercetare în chestiunea de fond. Îngãduiþi-mi sã vã citez câteva
exemple privitoare la modul cum suntem trataþi. La Gorki, în 1971, eram supus
de doi ani unui regim sever. E noapte. În secþiunea mea toþi dorm. Profitând de
liniºte, mi-am îndoit genunchii între cuºete. Chiar atunci treceau oamenii care
ne supravegheau, ºi unul dintre ei, vãzându-mã îngenuncheat, m-a lovit în
coaste cu vârful cizmei ºi a început sã strige: «Câine ce eºti, ai fost trimis aici
ca sã înveþi ideologia marxist-leninistã ºi tu te rogi din  nou!» Chiºinãu, ianua-
rie 1973. Sunt treizeci de ani de când trãiesc la mine acasã. ªi, din nou, mi se
face o percheziþie. Nu s-a gãsit nimic important la mine, dar atenþia li s-a
îndreptat asupra unor caiete de copil care nu veneau de la ºcoalã, care erau
personale. Copiii mei îºi scriau aici gândurile lor copilãreºti cele mai tainice.
Unul dintre agenþi a început sã citeascã, cu voce tare, câteva însemnãri ale fiu-
lui meu: «Doamne-Dumnezeule, am jignit-o din nou pe mama, dar fãrã sã
vreau! Iartã-mã!» ªi aceastã lecturã era întovãrãºitã de râsete, în timp ce
bãieþelul, autorul acestor cuvinte, era aºezat într-un colþ ºi plângea. Am putea
cita numeroase exemple de acest gen. Nu are nici un rost sã se demonstreze
cã, în þara noastrã, credincioºii sunt supuºi unor persecuþii din cauza convin-
gerilor lor, pentru unicul motiv cã ei Îl slujesc pe Domnul fãrã nici un compro-
mis. De regretat este faptul cã local este admisã folosirea unui arbitrar
grosolan faþã de noi. Nu existã nici o îndoialã cã aceastã acþiune e condusã de
puterea centralã. Pretutindeni, în faþa tribunalelor, în presã ºi în decursul con-
tactelor personale, nu sunt desemnate altfel decât prin cuvântul de «aglomerãri
de persoane» niºte paºnice servicii religioase. Li se fac procese ºi li se dau
amenzi exorbitante celor învinuiþi de a fi asistat la slujbe religioase, ºi aºa mai
departe. ªi ºederea în închisoare nu este urmarea unei directive venite de la
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centru?
Iatã ce i se cere puterii atee în privinþa «mãsurilor ce trebuie neapãrat luate»

pentru a reglementa conflictul dintre Bisericã ºi Stat: 1. Sã recunoascã
Consiliul Bisericilor ca fiind organul conducãtor al Bisericilor creºtine baptiste,
bucurându-se de drepturi civice. 2. Sã-i permitã editurii «Creºtinul» sã publice
în mod liber literaturã religioasã. 3. Sã-i elibereze pe toþi credincioºii bãtrâni,
cãci pentru ei o ºedere îndelungatã în închisoare este un adevãrat chin. 4. Sã
reexamineze toate procesele condamnaþilor, în virtutea articolelor 142 ºi cele-
lalte, ºi sã-i elibereze. 5. Sã permitã folosirea Bibliei, în mod personal, în
locurile de detenþie. 6. Sã le permitã slujitorilor Bisericii sã viziteze locurile de
detenþie pentru a satisface necesitãþile sprituale ale deþinuþilor. 7. Sã permitã
liberul schimb al unei formaþii cu organizaþiile religioase apropiate nouã. 8. Sã
anuleze, ca fiind nedrepte, toate dispoziþiile luate împotriva mea.”2

În concluzie, publicãm câteva rânduri din predica sa “Pregãtiþi cãile
Domnului” (gãsit în revista clandestinã Vestnik Istinî - Mesajul Adevãrului, nr.
1/1984, editatã la Moscova), predicã ce stã mãrturie pentru credinþa acestui
predicator înflãcãrat al Bisericii Tãcerii, foarte ascultat ºi respectat de tineretul
creºtin din URSS: “Pentru a pregãti sufletele oamenilor care nu cred ºi a le per-
mite sã-l primeascã pe Iisus Hristos, nu-i necesar sã ai o formaþie teologicã sau
sã-þi pierzi ani mulþi cu studierea Bibliei, deºi, fãrã îndoialã, folosul tras din
studierea Cuvântului lui Dumnezeu este mare ºi cunoaºterea Scripturii este
foarte necesarã. Dar a încerca asupra-ºi puterea lui Dumnezeu, a face expe-
rienþa puterii Sale, a se naºte din Ceruri, iatã acel ceva fãrã de care nici o mãr-
turie asupra lui Hristos nu este cu putinþã de gândit. (...) Posedatul vindecat
voia sã plece împreunã cu Hristos, cu atât mai mult cu cât era mâniat de osti-
litatea compatrioþilor sãi. - «Vrei sã Mã urmezi? Doreºti sã-þi faci datoria faþã de
Mine? Foarte bine! Accept, cu condiþia ca sã mergi la tine, sã-mi pregãteºti dru-
mul în sufletele locuitorilor din þara ta, unde Eu mã voi întoarce într-o zi.» Iatã
despre ce au putut vorbi Hristos ºi omul acela, despãrþindu-se. În multe familii
Hristos nu este primit pentru mai multe motive: din teama de suferinþe sau din
teama de a pierde slujba, prietenii sau multe alte lucruri. Dar în multe cazuri un
mare serviciu în vederea primirii lui Hristos poate fi fãcut de vestitorii care îºi
sãvârºesc munca umilã cu iubire ºi rãbdare. Trãiþi în sfinþenie pentru ca toþi cei
care vã înconjoarã sã vadã puterea lui Dumnezeu statornicitã în voi. Faceþi tot
ce vã stã în putere, ºi Domnul va veni sã vindece sufletele pentru care eraþi
vestitorii Sãi.”3

_________
1 Cf. Catacombes, din octombrie 1980, p. 9, rubrica “Pagini de jurnal“: “Pãrintele

Dumitru Gh. Zamisnicu“.
2 Delegaþiii baptiºti la Moscova, Buletin C.E.B., nr. 109/1982, în Catacombes, nr.

137/1983.
3 Cf. Catacombes, noiembrie-decembrie 1986, p. 8.
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