
Oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi 
din pricina Evangheliei, o va mântui. Marc. 8. 35 

ornind din gara Belorusă în direcţia oraşului Odinţovo şi ieşind cu repeziciune dincolo de ho
tarele Moscovei, marcate de linia de centură a Moscovei, trenul electric îşi încetinează îndată 

mersul şi se opreşte sub un cort de copaci seculari lângă peronul cu denumirea modestă „Nem-
cinovka". După forfota zgomotoasă a capitalei această oază scufundată în verdeaţă te uimeşte 

prin tihna neobişnuită şi prin liniştea sa potolitoare. Se pare neverosimil că, strâmtorat din două părţi 
de magistrale, ce vuiesc şi fumegă zi şi noapte, şi situat chiar lângă hotarul Moscovei, acest ungheraş 
pitoresc nu s-a lăsat cuprins totuşi de marea anvergură a vieţii contemporane străduindu-se ca şi cum 
să nu-şi piardă străvechea originalitate. 

încă în secolul al XlX-lea, în timpul construirii căii ferate Moscova-Brest şi după inaugurarea la 20 sep
tembrie 1870 a sectorului Moscova-Smolensk, ca răspuns la mijlocirile fraţilor Nemcinov la versta a 16-a 
de la Moscova în anul 1875 autorităţile au permis să se construiască un peron şi să se instituie o staţie pen
tru trenuri. Fie că după numele fraţilor care îşi făcuseră aici locuinţe pentru odihnă şi grădini, fie că după 
denumirea cătunului Nemcinovo, situat la câteva verste şi despre care se aminteşte în documente de pe la 
mijlocul secolului al XVI-lea — noua localitate de lângă staţia de trenuri a fost denumită Nemcinovka. 

Locurile pitoreşti de aici atrăgeau atenţia multor oameni cu vază din diferite timpuri. Totuşi, răsfo
ind filele istoriei, dorim să ne oprim astăzi nu asupra frumuseţii încântătoare a naturii, deşi creaţia mâi
nilor lui Dumnezeu e întotdeauna vrednică de atenţie şi de încântare. Vom vorbi despre frumuseţea 
nevăzută a credincioşiei chiar până la moarte a urmaşilor Domnului nostru Isus Hristos, care locuiau în 
această aşezare cu 70 de ani în urmă, în timpul înfiinţării statului ateist în Rusia. 

Ei erau creştini ferm convinşi. Aveau o credinţă adâncă în cuvintele Mântuitorului. Se străduiau să 
ducă cu râvnă altora vestea Evangheliei. Şi făceau toate acestea în ciuda valurilor ateismului forţat, 
care se ridicau în jur cu furie. Bătrâni şi tineri, ştiutori de carte şi nu prea, necăsătoriţi sau cu familii 
numeroase — ei se grăbeau să împlinească din toată inima porunca Domnului preaiubit şi nimeni 
nu-i putea opri de la această fermă hotărâre. 

Dumnezeu a voit ca anii să nu şteargă lupta biruitoare cu lepădare de sine a premergătorilor noştri, I 
a fraţilor şi surorilor după credinţă scumpi inimilor noastre. Filele îngălbenite ne duc cu multe decenii în « 
urmă şi ne fac ca şi cum participanţi autentici ai acelor evenimente dureroase. I 
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în toate extrasele din documentele 
anilor trecuţi s-a păstrat stilul. 

O ÎNTÂMPLARE NEAŞTEPTATĂ ŞI ULUITOARE 

L S-a stârnit o mare furtună. Marc. 4. 37 

lista alcătuită din nouă nume de familie abia de încape pe o foaie. Enumerarea datelor de anchetă 
o face lungă şi neîncăpătoare. Printre rânduri licăresc amănuntele menţionate potrivit formei stabilite: 
2 cai, o vacă, o oaie, casă; 6 clase, 7 clase, 3 clase ale şcolii săteşti; fierar, socotitoare, lemnar, colhoznică; 
dintre muncitori, dintre micii burgheji, dintre ţărani; n-a fost judecat, n-a fost la evidenţă, n-a participat 
ş. a. m. d. Devine clar că e vorba de cetăţeni de rând, de oameni simpli ai acelor timpuri. 

într-o singură zi — la 5 septembrie anul 1937 — pentru aceşti oameni s-a închis uşa în lumea liber
tăţii. Ei au păşit pragul închisorii. Nouă oameni într-o singură oră au completat familia de multe mii de 
reprimaţi nevinovaţi. Judecaţi şi dumneavoastră în ce consta „vina" lor: 

„...în localitatea Nemcinovka, r-nul Kunţevo, Regiunea Moscova s-a format pe bază ideologică 
secta evangheliştilor... Secta denumită ţinea sistematic în casa familiei BABKIN adunături... 
Pe lângă aceasta participanţii sectei date întreţineau legături organizatorice cu comunităţile 
sectanţilor din or. Moscova şi din or. Mojaisk, propovăduiau în mijlocul populaţiei ideile sectante... 
(d. p. 95-98, 103-113, 156, 160-167, 170-178, 187)". 

Dacă e să descifrăm şablonul sec cancelăresc al acestui document de acuzare, devine clar că „vina" 
acestor oameni consta doar în faptul că ei, la fel ca noi, creştinii contemporani, ţineau adunări, citeau 
Cuvântul lui Dumnezeu, se rugau şi mărturiseau cu bucurie altora despre Mântuitorul minunat. Ce să 
spunem referitor la lucrul acesta? Asemenea acuzare nu e o ruşine. încă pe primii urmaşi ai lui Hristos 
apostolul Petru îi convingea: „Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş, sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, 
sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să 
nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta" (1 Pet. 4. 15, 16). „Vina" celor 
nouă credincioşi s-a arătat înaintea acestei lumi într-adevăr ca slava lui Hristos. 

Măreţia şi puterea jertfei de pe cruce a Mântuitorului scoate în lumină cu o putere deosebită încă 
o împrejurare: toţi aceşti oameni mergeau la adunare relativ nu de mulţi ani şi, de fapt, erau prin 
esenţa lor credincioşi întorşi de curând la Domnul. Lor nu le-a fost dat să meargă la adunările speciale 
pentru copii, nu ştiau nici ce înseamnă adunări de părtăşie ale tineretului, repetiţii ale corului şi ale or
chestrei. Şi încă — ei nu puteau să spună cu satisfacţie: „Bunelul şi tatăl meu au fost slujitori ai biseri
cii", deoarece nu erau descendenţi din credincioşi CEB. Mai mult decât atât. Ei au venit la Dumnezeu 
într-un timp de furtuni şi dezastru. Priviţi atent la această listă a arestaţilor din acea zi de toamnă din 
luna septembrie a anului '37 şi vă veţi convinge. (Datele anchetei se aduc prescurtat.) 

1. Babkina Aleksandra Stepanovna 37 de ani 
2. Babkina Lidia Stepanovna 42 de ani 
3. Babkin Vsevolod Stepanovici 23 de ani 
4. Ghirciuk Agafon Evstratievici 52 de ani 
5. Baleakin Karp Fiodorovici 34 de ani 
6. Baleakina Evdokia Alekseevna 38 de ani 
7. Hudeakov Ivan Alekseevici 52 de ani 
8. Blinova Ekaterina Aleksandrovna 44 de ani 
9. Kbcikova Aleksandra Andreevna 49 de ani 

credincioasă din a. '29 
credincioasă din a. '29 

...? 
credincios din a. '25 
credincios din a. '27 
credincioasă din a. '30 
credincios din a.'16 
credincioasă din a. '26 
credincioasă din a. '25 

necăsătorită 
necăsătorită 
necăsătorit 
12 copii 
are soţie 
are soţ 
2 fii (12 şi 11 ani) 
7 copii, soţul e beţiv 
5 copii, soţul a murit în '34 

Nu e greu să observăm că oamenii aceştia au pornit pe cărarea adevăratei mărturisiri a lui 
Dumnezeu în general în anii 1925-1929. Către timpul acela, după cum se ştie, se sfârşise indulgenţa 
pentru credincioşi, care ţinuse numai câţiva ani şi s-a menţinut doar la începutul anilor '20. Deja în 
anii 1925-1927 şi în cei ulteriori presiunea deschisă asupra oricărei activităţi religioase se manifesta 
destul de evident. Iar anul 1929 în genere a „legalizat" această presiune: Legislaţia cultelor, care 
apăruse, a marcat începutul deceniului de represiuni cumplite împotriva credincioşilor. însă valurile 
de persecuţii n-au stins flacăra veştii lui Hristos. Privind chiar şi la această listă nu prea mare 
a coreligionarilor noştri arestaţi, am vrea să repetăm cuvintele Epistolei jubiliare scrise cu ocazia 
aniversării a 20-a a frăţietăţii noastre: „Viaţa răzbea ca un vlăstar prin asfalt, se întărea strâmtorată 
de beton şi piatră..." 
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întoarcerea la Dumnezeu a acestor scumpi fraţi şi surori după credinţă a fost uimitor de fermă, 
statornică şi sinceră. Rândurile zgârcite ale anchetelor lor, întocmite de oameni necredincioşi, adeseori 
batjocoritori de Dumnezeu, nu pot ascunde frumuseţea şi puterea Cuvântului lui Dumnezeu semănat 
şi răsărit în pământul bun al inimilor lor. Priviţi ce uimitor de simple, sincere şi neprefăcute sunt 
mărturiile lor! 

Depoziţiile acuzatului: Baleakina Evdokia 
întrebare: De când sunteţi membră a sectei Evangheliştilor? 
Răspuns: Sunt membră din 1930, am intrat în rândurile bisericii Reformate la Moscova în comu

nitatea Babtiştilor-Evanghelişti. Acolo am fost botezată în 1930. (semnătura) 
întrebare: Datorită căror convingeri ori sub a cui influenţă aţi intrat în sectă? 
Răspuns: Cunosc Evanghelista-Babtişti încă de când trăiam pe meleagurile natale, din anii 

1928-1929, iar când am venit la Moscova, am citit în revista „Hristianin" adresele comu
nităţilor Babtiştilor-Evanghelişti şi m-am dus pe una din acele adrese pe strada Ekiman-
skaia, unde am fost de 2 ori, iar apoi această comunitate a fost închisă. Pe urmă am în
ceput să merg în comunitatea Reformată. Mergând la adunările comunităţii, am găsit lu
cruri bune în învăţătura babtiştilor-evanghelişti şi am devenit credincioasă, (semnătura) 

întrebare: Ce rol îndeplineaţi în sectă? 
Răspuns: Sunt membră de rând. Mergeam numai la adunare şi la convorbirile care se ţineau 

în biserica reformată şi acasă... 

Depoziţiile 
întrebare: 
Răspuns: 
întrebare: 
Răspuns: 

întrebare: 
Răspuns: 

acuzatului: Babkina Aleksandra 
De când sunteţi membră a sectei „Evangheliştilor"? 
Sunt în secta „Evangheliştilor" din toamna anului 1929, ori 1928. (semnătura) 
Datorită căror convingeri ori sub a cui influenţă aţi intrat în sectă? 
Am venit prima dată la adunarea lor, care a avut loc în biserica Reformată de la Moscova, 
în toamna anului 1929, iar data n-o ţin minte exact. Mi-a plăcut slujba lor, am început 
să merg şi mai departe la adunări şi am găsit plăcerea în ele şi sunt o credincioasă 
ferm convinsă. (semnătura) 
Ce rol îndeplineaţi în sectă? 
Sunt membră de rând a organizaţiei „Babtiştilor". Din propria voinţă anunţam tuturor 
cetăţenilor doritori despre adunările plănuite din timp... 

Depoziţiile acuzatului: Ghirciuk Agafon 
întrebare: De când sunteţi membru al sectei „Evangheliştilor" ? 
Răspuns: Sunt membru din anul 1925. 
întrebare: Datorită căror convingeri ori sub a cui influenţă aţi intrat în sectă? 
Răspuns: Am văzut în persoana sectanţilor cei mai buni şi mai oneşti oameni, adeseori mergeam la 

adunările de rugăciune ale sectanţilor, după care lucru am hotărât să fiu în numărul 
oamenilor oneşti şi m-am înscris ca membru al sectei „evangheliştilor"... 

întrebare: Ancheta penală a stabilit că, sub pretextul convingerilor dumneavoastră religioase duceaţi 
o activitate antisovietică şi anticolhoznică, depuneţi mărturii asupra acestei chestiuni. 

Răspuns: Eu neg lucrul acesta, babtiştii nu merg niciodată împotriva autorităţilor, acolo sunt numai 
oameni oneşti. (semnătura) 

întrebare: Potrivit anchetei penale se ştie că îi angajaţi în comunitatea voastră pe tineri şi pe femei, 
depuneţi mărturii asupra acestor chestiuni. 

Răspuns: Eu personal n-am angajat pe nimeni şi nici din partea altor babtişti n-am auzit. 
Când eram întrebat de ce nu fumez şi nu beau, eu lămuream că babtiştii sunt oameni 
foarte oneşti, ei nu fumează niciodată, nu beau, acolo sunt numai oameni deosebit 
de cinstiţi. Mai mult nu pot depune nici o mărturie. 

Depoziţiile acuzatului: Hudcakov Ivan 
întrebare: Datorită căror convingeri ori sub a cui influenţă aţi intrat în sectă? 
Răspuns: în anul 1916 un cunoscut de-ai mei mi-a recomandat să vizitez adunările babtiştilor, 

mi-a arătat locul unde se fac adunări, am început să merg la adunări şi mai apoi 
mi-am găsit pacea în învăţătura babtiştilor. 
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UN DESTIN NU FĂRĂ URMAŞI 

"O 
<0 

A 

...Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. Ps. 112. 2 

aşadar, 9 persoane au fost private de libertate în aceeaşi zi. Şi neprietenii au făcut lucrul aces
ta nu pentru a-i speria şi a-i elibera peste un timp. Nu! Li s-au dat termene de întemniţare. Termene 
lungi: 8 ani, 10 ani. Şi pedeapsa capitală (PC). Sentinţa morţii a fost dată citirii de „troikă" şi adusă la 
îndeplinire cu privire la doi dintre ei: Vsevolod BABKIN şi Agafon GHIRCIUK. Contrastul acestei 
alegeri nu poate să nu bată la ochi. Primul era cel mai tânăr dintre toţi. Abia împlinise 23 de ani. 
Al doilea era unul dintre cei mai în vârstă: a lăsat în urmă mai bine de cincizeci de ani. Şi dacă primul 
a fost omorât fără să fi adus pe lume nici o nouă viaţă (Vsevolod nu era căsătorit), atunci al doilea era 
tatăl unei familii numeroase. Avea 12 copii şi cel mai mic dintre ei avea două luni. 

Pe fotografii vedeţi feţele scumpilor noştri fraţi prin sângele sfânt al lui Isus Hristos. 

GHIRCIUK 
Agafon Evstratievlci 

1885-1937 

BABKIN 
Vsevolod Stepanovici 

1914-1937 

Privirea îndurerată a lui Agafon Evstratievici e plină de nelinişte şi de o suferinţă chinuitoare. Ea îţi 
străpunge inima şi nu poţi să-ţi reţii lacrimile. E privirea unui tată smuls cu o mână crudă de la 12 co
pii, dintre care cea mai mare parte sunt minori. Ei ca şi cum s-au aliniat într-un rând şi stau aici, înain
tea lui, dar să ajungă până la ei — nu se poate. Nu li se dă voie. „Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pe 
iubiţii copii şi pe prietena singuratică nu-i părăsi în nevoi şi-n durere!" 

Iar faţa expresivă şi plină de voinţă a fratelui tânăr e înnobilată de o privire curajoasă, fermă: 
el nu e deloc vinovat înaintea celor ce l-au arestat! Nimerind la închisoare, Vsevolod a renunţat 
la hrană şi în petiţie a indicat: „...dat fiind faptul că stau închis fără să am vreo vină". 10 zi
le în diferite instanţe erau trimise depeşele locţiitorului şefului închisorii nr. 1 din or. Moscova: 
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Zadarnice sunt străduinţele lui înşelătoare de a învălui pentru totdeauna pământul cu un întuneric 
beznă prin nimicirea fizică a purtătorilor adevăraţi ai luminii lui Hristos. „...Oricine îşi va pierde viaţa 
din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui" (Marc. 8. 35) — Hristos explica în mod sim
plu şi accesibil poporului şi ucenicilor Săi adevărul veşnic. Mai este 
o expresie înţeleaptă rostită de cineva: „Sângele neprihăniţilor este 
sămânţa creştinismului". E o frază puternică. în zilele noastre ea 
a devenit aforistică. Dar oricât de des am rosti-o, ea nu va deveni 
niciodată obişnuită, puţin importantă ori netrebuincioasă. în ea este 
viaţa, dovedită de istoria de două mii de ani a creştinismului! 
în toate veacurile până la ziua venirii Domnului slăvii viaţa sfântă 
a luptătorilor credinţei nu e un destin fără urmaşi! 

(Va urma.) 


