
Scrisoare de informare cu privire la Aurel Gheorghe 
 

Acest document vine din partea liderilor de biserici și asociații evanghelice1 din 

Târgoviște și din împrejurimi, zone în care Aurel Gheorghe s-a convertit, a crescut spiritual 

și a ajuns să fie implicat în lucrarea creștină. În contextul în care unii dintre noi l-am 

cunoscut îndeaproape și i-am fost colaboratori și susținători, mărturisim durerea 

demersului concretizat în documentul de față prin care ne delimităm de unele practici, 

învățături precum și atitudini și tendințe îngrijorătoare regăsite acum în lucrarea lui Aurel 

Gheorghe. Considerăm o datorie morală și spirituală să ne exprimăm poziția față de 

lucrarea lui Aurel Gheorghe, cu atât mai mult cu cât o ultimă încercare de a discuta a fost 

refuzată în data de 22.02.2019.  

Demersul acesta public a fost precedat de încercări repetate de clarificare a 

aspectelor alarmante și, după ani de așteptare, constatăm că lucrurile au degenerat. 

Motivați de dorința de a prezenta o poziție comună atât liderilor cât și credincioșilor 

dornici să se informeze cu privire la lucrarea lui Aurel Gheorghe, prezentăm aici poziția 

noastră structurată pe patru coordonate: 

A. Atitudini și tendințe personale 

• Individualism / Autoritarism: 

o Aurel Gheorghe nu este persoana care să lucreze în echipă, ci este tipul 

autoritar, dictatorial, liderul absolut. Nimeni nu îl cercetează, nu îi cere 

socoteală, nu îl combate, nu îl analizează și nici nu are voie să facă aceste 

lucruri. Cei care îl contestă sau pun ceva la îndoială sunt excluși din grupare, 

fiind considerați eretici. Nu există nimeni care să poată ocupa aceeași poziție 

de autoritate pe care o ocupă Aurel Gheorghe în adunarea pe care o conduce. 

o Unele persoane care au părăsit comunitatea mărturisesc reținerea sau chiar 

teama de a vorbi împotriva derapajelor liderului. Li s-a insuflat ideea că el 

este omul providențial, alesul lui Dumnezeu, profetul care promovează 

trezirea în bisericile moarte de astăzi, iar a pune la îndoială autoritatea lui 

este echivalent cu a te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Conform afirmațiilor 

sale, slava Domnului va părăsi adunarea dacă el ar pleca. 

o Autoritarismul său se manifestă printr-o atitudine de intimidare care poate 

merge până la revărsări de mânie asupra membrilor din gruparea sa care 

îndrăznesc să îl chestioneze. 

 

                                                           
1 Biserica Creștină după Evanghelie, Biserica Evanghelică Română, Biserica Penticostală, Biserica Baptistă, și 
Asociația Religioasă Neemia. 



• Exclusivism doctrinar 

o Aurel Gheorghe manifestă rigiditate doctrinară, incapacitate de nuanțare, 

ajungând să nege mântuirea celor care îmbrățișează convingeri diferite de 

ale sale, chiar dacă aceste convingeri sunt dintre cele care permit interpretări 

multiple (ca, de exemplu, cele din domeniile escatologic, arminianism vs. 

calvinism sau interpretarea anumitor versete), nicidecum doctrinele 

esențiale ale creștinismului. 

 

B. Practici 

• Izolarea 

o Conform mărturiilor celor care au făcut parte din această grupare sau care au 

avut tangențe cu ea, la intrarea în incinta locului unde se țin întâlnirile 

comunității sunt câțiva oameni care fac trierea așa încât să nu poată intra 

oricine. În general, nu se poate participa la program fără confirmarea 

prealabilă a lui Aurel Gheorghe. 

o În plus, membrilor din această adunare li se interzice să aibă părtășie cu cei 

care nu aparțin grupării, fie chiar și membri din familie.  

• Tratamentul aplicat „dezertorilor” 

o Cei ce părăsesc grupul sunt considerați nemântuiți, eretici şi apostați, iar 

nașterea lor din nou este pusă la îndoială. 

 

C. Învățături: 

• "Toate bisericile sunt moarte"! 

o Aurel Gheorghe promovează̆ ideea conform căreia bisericile, tradiționale și 

(neo)protestante, sunt moarte şi prin urmare trebuie părăsite.  

• Criterii eronate de evaluare a mântuirii  

o Aurel Gheorghe și membrii grupării sale vor verifica autenticitatea mântuirii 

cuiva în funcție de vestimentație, de practicarea ori vizionarea sporturilor 

care presupun competiție, de locul ales pentru petrecerea concediilor ori de 

supermarketul folosit pentru aprovizionare. 

• Perfecționismul 

o Adevăratul creștin poate și trebuie să ajungă să nu mai păcătuiască în viața 

aceasta.2 

 

                                                           
2 Un membru din gruparea sa a afirmat despre Aurel Gheorghe că nu mai păcătuise de câțiva ani. 



D. Efectele învățăturii sale 

• Dezbinarea familiilor 

o Membrii grupării lui Aurel Gheorghe își percep partenerii de viață credincioși 

ca pe niște necredincioși doar pentru că nu-i îmbrățișează învățătura, lucru 

ce produce tensiune în familie. Divorțul este chiar preferat în schimbul 

renunțării la atașamentul față de grup. Autoritatea biblică a soțului 

credincios este anulată de autoritatea lui Aurel Gheorghe. Totodată relațiile 

dintre părinți și copii sunt afectate din cauza practicilor izolaționiste și 

învățăturilor inflexibile, chiar și în condițiile în care și unii și alții sunt 

credincioși.  

o De asemenea, la căsătoriile oficiate în comunitate nu sunt invitați membrii 

familiei (care deși sunt creștini nu fac parte și din grup). Sunt considerați 

apostați şi necredincioși. 

• Divizarea bisericilor locale 

o Sfidând autoritatea liderilor locali și negând legitimitatea tuturor celorlalte 

adunări, Aurel Gheorghe îi influențează pe toți cei cu care intră în contact să-

și părăsească bisericile (deoarece el consideră că sunt moarte). Sunt 

credincioși, din țară sau din străinătate, care au făcut-o deja. Cunoaștem cel 

puțin cinci cazuri (în țară și diaspora) în care Aurel Gheorghe a produs 

dezbinare în biserica locală.  

Concluzie 

Toate aceste aspecte sunt de natură să ne îngrijoreze și dorim, în consecință, să 

recomandăm liderilor de biserici și credincioșilor evanghelici să evite contactul cu 

persoana, gruparea sau învățăturile lui Aurel Gheorghe, avertizându-i, totodată, și pe alții 

contra influenței lui. Împrumutând, parafrazat, vorbele din Evanghelie ale apostolului Ioan 

19:35, afirmăm că faptele acestea sunt adeverite de cei ce le-au văzut, mărturia lor este 

adevărată și ei știu că spun adevărul pentru ca și voi să le credeți.  

 

Semnatari: 

Virgil Achihai, Prezbiter în Adunarea Creștină după Evanghelie Târgoviște. 

Nicolae Ion, Păstor al Bisericii Evanghelice Române (BER 3) din Târgoviște. Fratele Nicolae 

îl cunoaşte bine pe Aurel având în vedere că o perioadă i-a fost și mentor.  

Cătălin Bărăscu, Prezbiter în cadrul Bisericii Evanghelice Române (BER 3) din Târgoviște. 

Cătălin este un fost coleg de facultate și prieten bun. Împreună au absolvit Institutul 

Teologic Baptist - București în 1998.  



Florin Dan-Safciu, Prezbiter în cadrul Bisericii Evanghelice Române (BER 3) din 

Târgoviște. Florin are rude care frecventează strângerile lui Aurel și poate adeveri ca primă 

sursă cele menționate mai sus.  

Mihai Chideșa, Păstor al Bisericii Baptiste „Golgota” Târgoviște. Mihai a colaborat cu Aurel 

Gheorghe timp de un an de zile.  

Iulian Oprea, Păstor al Bisericii „Renașterea” Târgoviște și coordonator regiunea Sud al 

bisericilor din cadrul Asociația Religioasă Neemia.  

Daniel Negoi, slujitor în Biserica Penticostală „Efraim” și unul care a colaborat cu Aurel 

Gheorghe timp de 2 ani. 

Adrian Vlad, Păstor al Bisericii Penticostale „Efraim” Târgoviște. 

Laurențiu Funieru, Diacon al Bisericii Penticostale „Efraim” Târgoviște. 

Ion Păștin, Prezbiter în cadrul Bisericii Evanghelice Române (BER) din Lazuri, DB. 

Sorin Pantilimon, Prezbiter în cadrul Bisericii Evanghelice Române (BER) din Lazuri, DB. 

Cristi Marcu, slujitor în Adunarea Creștină după Evanghelie din Bucșani. Membrii din 

familia lui frecventează strângerile lui Aurel.  

Corneliu Mihalache, Biserica Baptistă din Barcelona.  

Petre Duscu, Prezbiter în cadrul Bisericii Evanghelice Române (BER) din Băleni, DB. 

Andrei Dan, Prezbiter în cadrul Bisericii Evanghelice Române (BER) din Băleni, DB. 

Ștefan Dan, Prezbiter în cadrul Bisericii Evanghelice Române (BER) din Băleni, DB. 

 

 

 

 

 

 

 


