
Fragmente din scrisoare lui Beniamin Lup catre Consiliul Uniunii 
Selectiile imi apartin mie 
 
Din nefericire, în ultima perioadă am sesizat o împotrivire crescândă faŃă de mesajul 
Evangheliei precum şi o creştere a batjocurilor din partea celor necredincioşi faŃă de 
lucrători şi faŃă de biserici. Aceste reacŃii au început în parte datorită unor informaŃii 
făcute publice de unii membrii ai Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste şi anume Marius 
Cruceru şi Daniel Mitofan. 
Nu îi cunosc personal pe nici unul dintre ei, dar atitudinea dânşilor faŃă de ceilalŃi 
lucrători, tonul ironic precum şi informaŃiile pe care le răspândesc despre slujitori ai 
Domnului şi Păstori Baptişti prezintă Uniunea Baptistă şi Lucrarea Domnului într-o 
lumină negativă. Creşte astfel suspiciunea necredincioşilor şi este alimentată 
atitudinea de batjocură la adresa Bisericilor Baptiste din Ńară. 
 
 
 

Publicarea „notelor informative” pe care a înŃeles Daniel Mitrofan să o facă în cartea 
sa precum şi „publicitatea negativă” făcută de Marius Cruceru pe blogul dânsului au 
creat deja prejudicii iremediabile lucrării pe care noi o facem cu pasiune. Suntem 
atacaŃi din „afară” dar aceşti fraŃi ne subminează din interior. 
Pe blogul fratelui Marius Cruceru, care afirmă că este membru în Consiliul Uniunii 
Baptiste (reprezentând astfel Uniunea Baptistă în afirmaŃiile pe care le face referitor la 
aspecte din cadrul Cultului Baptist) au fost lansate fel şi fel de „ştiri” false. Sub formă 
de „glumă” fratele Marius dezinformează cu privire la funcŃia fratelui Paul NegruŃ 
(afirmând apoi că a facut-o cu acordul dânsului), cu privire la Universitatea Emanuel 
(afirmând apoi că este ConferenŃiar în cadrul UniversităŃii), apoi provoacă discuŃii 
controversate cu privire la activitatea fratelui Otniel Bunaciu, Petru Dugulescu, Ionel 
TuŃac, Iosif łon, ş.a.  
 
 
 

Blogul dânsului, numit „pătrăŃosul” a ajuns cel mai vizitat într-o anumită perioadă. 
Tocmai atunci a ales fratele Cruceru să „bombardeze” Biserica Baptistă din interior.   
M-am adresat dânsului personal spunându-i că unii profesori din Facultatea de Drept 
din Timişoara au citit afirmaŃiile despre Păstorii Baptişti şi au considerat că nu sunt nici 
potrivite şi nici adevărate. Un domn Procuror era profund marcat că un „pocăit” a 
promovat pe internet „zvonuri false despre un om cum a fost Petru Dugulescu”. 
„Dacă ai încercat să aperi pe baptişti, rău ai făcut...” mi-a răspuns fratele Cruceru.  
Presa de scandal din România preia aceste informaŃii, le murdăreşte mai tare şi le 
aruncă pe posturi publice şi în minŃile oamenilor pe care noi căutăm să îi câştigăm 
pentru Hristos. 
 
 
 
Totodată, este uimitoare atuitudinea lui Marius Cruceru vis-a-vis de informările 
regulate pe care le prezintă Secretarul general al Uniunii cu privire la activitatea 
desfăşurată şi cu privire la vizitele în Ńară. Păstorii consideră binevenite aceste 



informări şi modul în care noua echipă din conducerea Uniunii păstrează legătura cu 
Bisericile şi dau dovadă de responsabilitate în faŃa celor care i-au ales. Fratele 
Cruceru şi alŃi „cârcotaşi” din anturajul dânsului ironizează aceste informări  căutând 
să semene neîncredere faŃă de conducerea Uniunii. 
Comentariile de pe blogul dânsului (asupra cărora are deplin control) sunt 
tendenŃioase şi ironice. 
 
 
Sunt nenumărate persoane pe acest blog care solicită fratelui Cruceru să se oprească 
din acest război murdar. Răspunsurile dânsului par mai mult decât ironice.  Ba mai 
mult, se lansează periodic anumite provocări menite să încingă spiritele. Există câteva 
persoane care după cum se exprimă dânşii „din respect faŃă de Marius nu permit unor 
oameni mici sa acuze pe un lider cum este Marius - ConferenŃiar, membru al 
Consiliului Uniunii, teolog respectat...” etc.  Nu contest calităŃile fratelui Marius şi nici 
nu pun la îndoială  respectul pe care i-l poartă foştii studenŃi şi cunoscuŃii, dar consider 
că acelaşi tratament ar trebui aplicat tuturor Păstorilor şi lucrătorilor.  
 
 
 

Solicit Consiliului Uniunii Baptiste precum şi Conducerii Cultului Creştin Baptist, din 
care şi eu fac parte să îşi prezinte oficial poziŃia faŃă de aceste acte de dezbinare 
promovate de un membru al Consiliului Uniunii.  
Faptul că un membru în Consiliul Uniunii „divulgă” aspecte sensibile din cadrul 
Cultului, denigrează un alt membru din Consiliu, promovează idei şi zvonuri care 
dezbină şi defăimează Biserica lui Hristos este de-a dreptul alarmant.  
Vă rog în Numele Domnului să prezentaŃi un punct de vedere sau o poziŃie oficială 
dacă este posibil asupra difuzării cărŃii „Pigmei şi Uriaşi” la standurile de cărŃi ale 
Bisericilor Baptiste. 
Pe aceste  bloguri, au mai fost defăimate şi ironizate: Institutul Teologic din Bucureşti, 
Universitatea Emanuel, Biserici Baptiste, Revista „Creştinul Azi” şi au fost „aruncate” 
cuvinte grele unor Păstori Baptişti – slujitori ai Domnului, toate sub pretenŃia de „a face 
curăŃenie în cadrul Uniunii”. 
Au fost oare desemnate anumite persoane din cadrul Uniunii Baptiste să „facă 
curăŃenie,” sau aşa cum se exprima cineva, „să facă operaŃii cu drujba...” în Bisericile 
noastre? 
 

Rog conducerea Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste să ia măsurile necesare pentru 
stoparea acestei avalanşe de denigrări. Dorim zidirea şi nu destrămarea Bisericii. 
 

Vă rog cu respect să îmi răspundeŃi în scris la această scrisoare. 
 

 


