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Biserica Baptistă din Caransebeș O Cetate pe Munte

 Trezirea experimentată la Caransebeș a fost cel mai bine simțită 
în rândul tineretului. Aceștia au fost cuprinși  de dorința mare de a trăi 
în sfințenie și de a oferi lumii o mărturie creștină eficace. Focul spiritual 
era întreținut de acele câteva familii dedicate care în fiecare duminică 
slujeau Domnului cu post și rugăciune. La amvonul Bisericii erau invitați 
mereu predicatori dăruiți cu har care proclamau Evanghelia cu puterea 
ce vine dintr-o viață de sfințenie și predată Domnului. Era o observație 
generală în timpul acela că predicatorii care nu se temeau de autoritățile 
comuniste, refuzând să se conformeze cerințelor acestora, aveau har în 
predicarea Cuvântului.
 Fiecare duminică era o sărbătoare mare la Biserica Baptistă din 
Caransebeș. Serviciile divine erau pline de efervescență. După terminarea 
închinării de dimineață în casa noastră veneau pe lângă predicatorii 
invitați, oameni ai orașului care aveau nevoie de asistență sau de atenție. 
La masa noastră mâncau în fiecare duminică zeci de persoane. Procedam 
așa cum ne învățase Domnul Isus să invităm la mesele noastre nu doar 
pe cei care ne erau prieteni, ci și pe cei care aveau nevoie de o mâncare 
și un cuvânt prietenesc.
 Atmosfera comunității credincioșilor baptiști din Caransebeș era 
ca aceea de care se bucuraseră primii creștini la Ierusalim. Toți erau plini 
de frică și evlavie și luau masa cu bucurie în fiecare zi.

O Adunare a Domnului pe Muntele Mic

Te-am pus să fii lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la 
marginile pământului.     Fapte 13:47

O Cetate vizibilă și inexpugnabilă
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 În vara anului 1977 am organizat o întrunire a tineretului la o 
tabără în Muntele Mic. Erau acolo tineri din toate părțile Banatului 
(Caransebeș, Reșița, Lugoj, Timișoara etc.). Printre aceștia se aflau a 
serie de studenți, foarte activi în mișcarea de pregătire a noii generații 
de credincioși. Fratele Olah a fost invitat să petreacă timp cu tineretul 
nostru și să îi instruiască cu privire la trăirea în frică de Domnul. Nu voi 
uita niciodată ceea ce fratele Olah a transmis noii generații. 
 El a arătat din Scriptură că cei credincioși  trebuie să se teamă 
de Domnul și astfel teama de oameni, care este o cursă, va fi înlăturată. 
De asemenea, ne-a învățat că orice dialog cu autoritățile comuniste se 
termină cu compromiterea mărturiei creștine. Noi suntem chemați să 
mărturisim pe Domnul refuzând să dialogăm cu cei netăiați împrejur cu 
inima. Istoria ulterioară a demonstrat validitatea învățăturii fratelui Olah. 
Predicatorii și credincioșii ce s-au antrenat în dialog cu Securitatea și 
autoritățile au sfârșit prin a-și compromite mărturia.
 Tot atunci tinerii au fost instruiți să mărturisească deschis pe 
Domnul Isus, colegilor, vecinilor, celor apropiați și celor necunoscuți. 
Așa ascultăm de Domnul  care ne-a spus să facem ucenici din toate 
Neamurile.

Trădarea unor membri din comitetul Bisericii

Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş suferi: nu protivnicul meu se 
ridică împotriva mea, căci m’aş ascunde dinaintea lui. Ci tu, pe care te 
socoteam una cu mine, tu, frate de cruce şi prieten cu mine!  Noi, cari 
trăiam împreună într’o plăcută prietenie, şi ne duceam împreună cu 
mulţimea în Casa lui Dumnezeu!   Psalmul 55:12-14

 Unii membri ai Comitetului Bisericii au raportat imediat la 
Securitate activitățile ce le desfășuram cu tineretul nostru. Am fost 
chemat la colonelul David din Reșița și acesta, foarte binevoitor, mi-a 
spus că suntem trădați de oameni din Comitet. Am refuzat să cred ceea 
ce îmi spunea. Văzând scepticismul meu, el m-a îndemnat să îi întreb 
personal pe cei vizați, ceea ce am și făcut. Cei cinci membri din Comitetul 
Bisericii m-au asigurat că ei nu a dat nici o declarație la Securitate cu 
privire la activitățile Bisericii, ale tineretului sau alt fel de informații 
privitoare la Biserica din Caransebeș. 
 I-am spus colonelului David că noi avem în Biserică și în Comitet 
oameni care sunt principiali și nu trădează cauza Domnului nostru. 
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”Oameni cinstiți?” a spus el. ”Eu sunt cinstit când îți spun că ați fost 
trădați de cei care vă reprezintă.” Văzând  neîncrederea mea el a zâmbit 
și binevoitor m-a sfătuit să le cer o declarație că nu au dat nici un fel 
de informație Securității. Nu știam atunci că ofițerul cu care stăteam de 
vorbă era nepotul unui credincios baptist și în secret omul ne simpatiza 
și încerca să ne ajute.
 Am avut o nouă întâlnire cu cei cinci nominalizați de colonelul 
David și le-am cerut să dea o declarație că nu au divulgat informații 
despre Biserică la Securitate. Au refuzat să o dea, și în final au recunoscut 
că erau într-un dialog cu Securitatea și oferiseră informațiile ce li se 
ceruseră. Trădarea lor a ajuns cunoscută de întreaga Biserică.

Zidul de despărțire

Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de 
la mijloc care-i despărțea.     Efeseni 2:14

 De fapt nu ne-a fost greu să înțelegem că unii membrii ai 
Comitetului Bisericii Baptiste din Caransebeș erau în slujba Securității. 
În anul 1977 toată Biserica a decis să mărească locașul de închinare. 
Vânduții nu au putut să se împotrivească pe față, dar au acționat ulterior 
pentru a anula hotărârile Bisericii.
 Astfel, unul numit Oprea Rusu, a declarat în Adunarea Generală 
ce hotărâse extinderea clădirii că va lucra la construcție, dar după 
demararea acțiunii, a început să pună bețe în roate lucrărilor. Securitatea 
a fost înștiințată și oamenii Partidului s-au deplasat la șantier. Ne-au 
amendat cu 100.000 de lei lăsându-ne să credem că dacă plătim amenda 
vom fi lăsați în pace. Oprea Rusu a cerut să îi dăm lui imediat suma de 
10.000 de lei, și conform legislației, care prevedea că în cazul achitării 
imediate a 10% din sumă, restul amenzii se anulează, el va rezolva 
problema ce o aveam cu autoritățile. Comitetul a refuzat să îi dea suma 
cerută. Bănuiam că nu este o lucrătură curată.
 Când partea nou construită a fost gata și zidul despărțitor a 
fost dat jos, Securitatea a cerut colaboratorilor lor din sânul Bisericii 
să zidească din nou zidul ce fusese dărâmat. Aceștia au trecut imediat 
la muncă. Desigur, că membrii Bisericii au dat jos zidul imediat ce au 
constatat rezidirea lui. Oprea Rusu și oamenii lui au construit din nou 
zidul, și acesta a fost iarăși dărâmat de membrii Bisericii. După a treia 
ridicare a zidului, noi l-am dat jos, dar am decis să tranșăm lucrurile 
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foarte precis. La ieșirea din clădirea Bisericii l-am prins pe Oprea Rusu 
de umeri, l-am strâns puternic, apoi l-am proiectat în gardul ce despărțea 
proprietatea Bisericii de a vecinului. Martoră a fost sora Maria Iela, care 
m-a auzit spunându-i: „Dacă mai o dată zidul este reconstruit o să ai de-a 
face cu mine!” Zidul nu a mai fost rezidit! De atunci omul mă saluta 
foarte respectuos când mă întâlnea și niciodată nu s-a mai opus lucrărilor 
comunității noastre bisericești.
 Am mai avut o altercațiune cu Oprea Rusu în fața primarului 
Caransebeșului. Acesta fusese informat de Oprea Rusu că eu țin Biserica 
în ascultare cu forța. I-am reamintit primarului că în Biserica din 
Caransebeș oamenii nu acționează sub impulsul forței, ci sub impulsul 
ascultării de Dumnezeu. El știa foarte bine că Oprea Rusu și ceilalți 
informatori mințeau pentru a explica incapacitatea lor de a mai influența 
realitățile din Biserică. M-am întors spre Oprea Rusu și i-am spus: “Dacă 
nu încetezi cu minciunile, să știi că poți să te ascunzi unde vrei, că tot te 
voi găsi! În iad dacă te bagi, și de acolo te voi  scoate trăgându-te de păr 
ca să te pedepsesc!” La care primarul, râzând a remarcat: „Nu poți să îl 
scoți de păr, că este chel!”
I-am spus primarului următoarele: „Oprea a cerut 10.000 de lei de la 
Biserică pentru a-i da primarului ca să reducă amenda de 100.000 de 
lei pe care acesta ne-a dat-o! Prin urmare Oprea știa că primarul era 
coruptibil!” La care primarul a ripostat: „Vrei să te pun pe tine primarul 
orașului?” „Da, pune-mă, că mâine îl invit pe Liviu Olah să predice în 
centrul orașului!” – i-am răspuns eu imediat. I-am amintit primarului 
și tuturor celor prezenți de decretul 212 care ne dă voie să facem 
evanghelizare oriunde. Enervat, el mi-a răspuns că o să ne arate un alt 
decret, 150 care nu dă voie oamenilor să facă propagandă religioasă. 
Fără să șovăiesc i-am răspuns: „Noi îl știm pe cel care ne favorizează și 
pe acesta îl invocăm.”
 El insista să promit că nu îl mai chem pe Olah la Caransebeș. 
Prezenți erau împuternicitul Cultelor de la Reșița, Pârneci, secretarul 
de partid al orașului, M. Andreiș. Din partea Comitetului nostru erau 
prezenți: Achim Negrei, Ion Teleagă, Ioan Madina, Petre Cocârțeu și alți 
câțiva. În fața lor am declarat: „Am fost un neînțelept, și am ascultat de 
voi să nu îl mai invit pe Liviu Olah în Biserica Baptistă din Caransebeș. 
Nu mai fac niciodată un așa târg cum am făcut cu voi. Pentru niște 
gunoaie am acceptat să vă ascult în ceea ce mi-ați cerut! Vă spun că de 
azi înainte el va fi mereu invitat aici, indiferent cum veți reacționa!” 
 Primarul a strigat: „El nu are autorizație!” I-am răspuns: „Nici 
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nu îi trebuie. Decretul 212 îi dă voie să predice oriunde fără autorizație!” 
Ei îmi cereau mereu să promit că nu îl voi mai invita pe Liviu Olah la 
Caransebeș. M-am ridicat iritat de insistențele lor și am plecat fără să îmi 
iau pălăria. Secretarul de partid, Mandriș, a luat pălăria și mi-a întins-o: 
„Ia-ți pălăria de oier!” I-am răspuns: „Ține-o dumneata!” La care el mi-a 
ripostat: „Nu o vreau, că miroase a oi!” Credea că mă înjosește, dar eu 
nu m-am rușinat niciodată de faptul că eram păstor. Dimpotrivă, am 
considerat întotdeauna că prin munca ce am depus-o în viață ca oier am 
avut atât de multe lucruri de învățat.

Un nou Comitet în Biserică

De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini 
de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceas-
ta.        Fapte 6:3

 La alegerile pentru Comitet de la începutul anului 1978, Biserica, 
în Adunarea Generală condusă de seminaristul Belciu Busuioc, a refuzat 
să mai aleagă pe acei oameni compromiși în fruntea ei. În schimb, prin 
vot secret, a ales un Comitet care era hotărât să procedeze după Cuvântul 
Domnului în relațiile cu autoritățile comuniste. Așa am ajuns în Comitetul 
Bisericii Baptiste din Caransebeș. Comitetul era în cea mai mare parte 
compus din tineri inimoși gata să lupte și să se sacrifice pentru dreptate, 
dar avea și unii frați mai în vârstă, cum a fost fratele Martin Mihuț, care 
ne-a fost de mare ajutor cu sfaturile sale înțelepte pe care ni le-a dat în 
momentele de criză.
 Alegerea noului Comitet a fost imediat semnalizată la Comunitatea 
Bisericilor Baptiste din Timișoara, care a reacționat scriind Bisericii din 
Caransebeș că ei nu recunosc noul Comitet. Membrii Comitetului au 
răspuns celor de la Timișoara că nici ei nu recunosc pe cei puși în fruntea  
Comunității de comuniști.

O constatare tristă – pretindeau că ne reprezintă,  dar 
reprezentau interesele autorităților comuniste

În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi 
învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se 
vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat...  2 Petru 2:1
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... Mai sunt și astăzi, nu s-au stins, și chiar de vor pleca din lume
 Credința lor rămâne Far, la generația ce vine.

Unii s-au dus, dar au lăsat, în urma lor trăire sfântă.
Prin  închisori, pentru Hristos, purtat-au steagul spre izbândă.

Și când călăul îi lovea, zdrobind  ades, mâini și picioare
 Inima lor, şi-atunci bătea, pentru a Domnului lucrare.

Purtat-au steagul lui Hristos, din biruință-n biruință
Zdrobiți, loviți, târâți pe jos, au mers cu Domnul prin credință.

Adesea au fost umiliți, de cei cu care-și legau rana
Și n-au știut că cei iubiți, făcură pactul cu Satana
În camerele de tortură, în care moartea-i aștepta

 Lipsiți de orice mângâiere, doar EL ISUS la ei venea.

... O, voi care-ați rămas în viață, strigați, vorbiți, mărturisiți.
 Să vă călcăm și noi pe urme, tari în credință și sfințiți

 Voi n-ați trădat Mântuitorul, și nici Mireasa Lui Hristos
 Și pentru tot ce îndurat-aţi, v-așteptă cerul luminos.

 Voi, care-ați mers tot înainte, și NU ați dat nicicând-napoi
 Rămâneți pentru totdeauna, -“ O pildă sfântă” pentru noi ...

        
 De fapt se semnaliza o ruptură tot mai pronunțată între cei puși 
de către comuniști la conducerea Comunităților Bisericilor Baptiste și 
credincioșii Bisericilor ce făceau parte din acele comunități. De pildă, 
periodic, când păstorii din Comunitatea de Banat se întruneau  la 
Timișoara, întrunirile acestea erau acaparate de împuterniciți (oameni 
desemnați special de către autorități să supravegheze Bisericile Baptiste 
și să stopeze progresul acestora) și de păstorii vânduți regimului.
 Împuternicitul a spus la una din aceste întruniri cu vădit dispreț: 
„Biblia voastră spune să dați Cezarului ce este al Cezarului și apoi să 
dați lui Dumnezeu... Mai întâi este Cezarul, apoi vine și Dumnezeul 
vostru...” Niciunul din păstorii prezenți nu a ripostat la insultele pe care 
împuternicitul le aducea Domnului nostru! Nu de puține ori cuvântul era 
dat unor nulități care preamăreau Partidul în luările lor de cuvânt.
 Un membru din Comitetul nostru ce a participat la unele întruniri 
ale Comunității Baptiste din Banat, fratele Viorel Vuc, a înregistrat 
odată discursurile ținute de păstorii Comunității din Banat la o astfel de 
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întrunire la care participa și împuternicitul regiunii, și a demonstrat că 
acele discursuri erau pline de elogii și lingușiri la adresa președintelui 
Ceaușescu (Anexa VIII, p. 337). Apologiile acestora concurau cu cele ce 
se ofereau președintelui la Congresele Partidului Comunist. Am constatat 
astfel, că Bisericile Baptiste din Banat au ajuns conduse de oameni de 
nimic care înjoseau pe Domnul nostru și se întreceau în a aduce laude 
partidului.

Batjocoritorii sângelui lui Christos

Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare 
pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost 
sfinţit, şi va batjocori pe Domnul harului?   Evrei 10:29

 Nu sunt păgânii, nici ateii. Batjocoritorii sângelui Domnului 
nostru sunt cei care cunoscând Evanghelia Harului, totuşi îşi permit să 
trăiască în păcate oribile la uşa Cortului Întâlnirii! Nu trebuie să îi căutăm 
departe în timp sau în spaţiu. Ei sunt printre noi, în Bisericile Domnului 
Isus, uneori cu funcţii importante în conducerea Bisericilor. Vă voi da 
două cazuri pe care le-am cunoscut în anii de după întoarcerea mea la 
Domnul.

Valeriu Seracin – activistul de partid

Voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim.
   Neemia 2:20

 Unul se numea Valeriu Seracin. Despre slugărnicia lui faţă de 
autorităţile comuniste aţi citit în procesul verbal al lui Viorel Vuc redactat 
la 23 februarie 1978 la Timişoara (Anexa VIII, p. 337). Dacă ar fi fost 
numai acest păcat al slugărniciei, probabil că nu ar fi fost atât de tragic. 
El însă era un lup în piele de oaie. De fapt s-a lăudat că şi el şi nevasta sa 
au fost activişti de partid, el scriind programele culturale ale echipelor ce 
ţineau spectacole la Căminul Cultural al satului. Dar tovarăşul Seracin 
avea şi alte îndeletniciri, pe lângă faptul că “păstorea” Biserica Baptistă 
din satul Vălişoara. Una din îndeletniciri era să discrediteze pe Domnul 
Isus, Mântuitorul nostru. O făcea prin târgurile de animale pe unde găsea 
mulţimi gata să îl asculte. 
 Odată l-am surprins la târgul de cai al zonei, unde spunea celor 
adunaţi în jurul lui că Isus a fost un hipnotizor. În grupul de oameni care 
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se strânsese în jurul lui erau şi câţiva credincioşi baptişti, dar nimeni nu a 
avut curajul să îl contrazică în public. Eu l-am oprit imediat din vorbire şi 
i-am spus că eram foarte supărat, deoarece el batjocorea pe Mântuitorul 
meu, Cel care Își jertfise viața  pentru mine. Apoi l-am avertizat, că dacă 
îl voi vedea undeva la amvonul vreunei Biserici, eu îl voi da jos de acolo, 
deoarece el nu poate vorbi celor credincioşi, din moment ce crede că Isus 
a fost un hipnotizor. 
 După o vreme ne aflam la o nuntă în satul Borlova, unde păstor 
era socrul lui Valeriu Seracin, fratele Pavel Rădula. Cei doi erau la 
amvon. Când Seracin s-a sculat să vorbească, eu am intervenit şi i-am 
spus: “Vrei să stai jos?” În adunare era prezentă şi familia Arnăut, care 
la ora actuală se află la Los Angeles, iar pe băncile Bisericii se aflau 
câţiva din credincioşii care îl auziseră în piaţă şi ştiau de ameninţarea 
pe care i-am adresat-o atunci. El s-a uitat peste mulţime, a constatat că 
aveam martori, şi a zis cu voce joasă: “Stau jos, pentru că aşa a zis fratele 
Rădoi.”
 Cei prezenţi au aşteptat cu nerăbdare să se termine serviciul 
religios pentru a afla cauza acţiunii mele şi a răspunsului lui neaşteptat. 
Martorii au relatat întâmplarea din piaţă şi au arătat cum şi-a bătut joc 
de Mântuitorul nostru. În urma explicaţiei, toţi cei prezenţi, revoltaţi, au 
concluzionat cu vorbele: “Bine a făcut că l-a dat jos!” Pe atunci membrii 
Bisericilor Baptiste se mai revoltau încă la constatarea prezenţei păcatului 
în adunările Domnului. 

Ion Mihai – lupul plin de pofte

Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua-n ameaza mare. Ca niște 
întinați și spurcați, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când 
ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de preacurvie și nu se 
satură de păcătuit...     1 Petru 2:13-14

 O să vă dau un alt caz. Se numea Ion Mihai şi pretindea că păstoreşte 
Biserica Domnului din Băuţari în jurul anului 1960. A fost denunţat de 
o familie din Biserică pentru faptul că a încercat să necinstească pe fiica 
lor. Conducerea Comunităţii cu păstorul Ieremia Găvăgină s-a deplasat 
la faţa locului pentru a lua apărarea acelui fiu al lui Belial. În loc să 
excludă lupul în piei de oaie din turma Domnului, Ieremia Găvăgină l-a 
scos nevinovat, declarând mincinos pe tatăl fetei, şi i-a exclus pe părinţii 
fetei din Biserică! 
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 Dar cum năravul din fire nu are lecuire, lupul nu a putut să stea 
multă vreme pe lângă mieluşele fără să încerce din nou să pună laba 
lui păroasă pe ele. Printre cele pe care le-a abordat a fost şi viitoarea 
mea nevastă şi o verişoară de a ei. Din nou scandal. Biserica întreagă 
l-a dat afară. Conducerea Comunităţii (în frunte cu Ieremia Găvăgină), 
credincioasă pactului cu haita, a venit din nou în ajutorul lupului, şi de 
data asta l-a mutat cu păstorirea în alt sat, la Feneş. Cum ghearele îi erau 
prea mari (nu stăteau acasă, ci voiau să se aşeze pe umerii curaţi ai altor 
fete), Biserica din Feneş a procedat la fel ca Biserica din Băuţari, adică 
l-a dat pe uşă afară. Pe atunci, păcătoşii nu puteau sta în adunarea celor 
neprihăniţi!
 În faţa acestei situaţii Comunitatea l-a făcut diacon la o Biserică 
din Reşiţa, unde se pare că nimeni nu ştia de poftele lupului (în afară de 
păstorul con-frate). Acolo şi-a permis să împartă Cina Domnului! După 
ce m-am căsătorit, şi am aflat de la soţia mea de poftele lui necurate, am 
promis în sinea mea că îl voi da jos de la amvon oriunde îl voi întâlni. 
 Situaţia s-a ivit la nunta fratelui Petre Cocârţeu în satul Bolvaşniţa. 
L-am găsit în momentul în care voia să se urce la amvon împreună cu 
păstorul Nicolae Dragomir, căruia i-am spus:
- Frate Nicolae, dacă îl pui la amvon, eu o să îl dau jos!
Văzând hotărârea mea, lupul s-a dat îndărăt şi nu s-a mai urcat la amvon. 
Dar de vorbit în public tot nu i-a trecut pofta. La masă, a cerut să i se dea 
microfonul. Eu i-am prins mâna ce ţinea microfonul şi i-am strâns-o tare, 
spunându-i:
- Tu vrei să vorbeşti? Tu care trăieşti în poftele firii pământeşti? Niciodată!
 A plecat imediat de acolo. Toţi sătenii s-au bucurat că lupul 
prădător a fost demascat şi veselia nunţii a continuat cu mai multă 
intensitate. La procesul nostru de la Reşiţa a venit să asiste și s-a strecurat 
printre cei prezenţi. Cert este că şi-a încărcat numele de ocară. 

Cei vânduți partidului erau promovați 
ca păstori de suflete

„Vai de păstorii... care se pasc pe ei înșiși!”   Ezechiel 34:2

 Ticăloșia predicatorilor vânduți Partidului nu se manifesta doar la 
întrunirile Comunității, ci și în Bisericile pe care, chipurile, le păstoreau 
și pe care le privau de binecuvântările Domnului. Într-o instanță am adus 
la Timișoara pe frații Liviu Olah și Pavel Nicolescu în vizită la Biserica 
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unde păstor era Ioan Stanca. În ciuda faptului că membrii Bisericii ar fi 
vrut să asculte pe cei doi predicatori, Ioan Stanca i-a ținut pe bancă. 
 Noi eram profund întristați de realitățile ce le constatam în sânul 
comunității Bisericilor Baptiste din Banat. De fapt, lucrurile nu erau mai 
roze în celelalte comunități. Am decis ca în măsura în care Dumnezeu ne 
va ajuta, să schimbăm situația în Biserica Baptistă din Caransebeș și de 
asemenea în Comunitatea de la Timișoara. Nu bănuiam atunci amploarea 
luptei ce se va declanșa între noi, pocăiții din Caransebeș, și colosul 
comunist pornit să stingă credința biblică în România. 
 Pentru prima dată sub comuniști o Biserică (nu întâmplător era 
una baptistă; baptiștii au susținut de la începuturi că Biserica lui Christos 
este autonomă, și nu trebuie să accepte controlul autorităților seculare) 
nu permitea Guvernului să se amestece în problemele interne și dădea un 
exemplu și celorlalte Biserici cum să cinstească pe Mântuitorul, care era 
Capul real al Bisericilor Sale. 
 Autoritățile comuniste au înțeles bine pericolul ce îl reprezenta 
pentru Guvernul totalitar o astfel de Biserică autonomă, hotărâtă să 
aplice principiile Cuvântului în trăire și organizare. Decizia imediată a 
autorităților a fost să elimine Comitetul ales prin vot secret și să readucă la 
supunere Biserica Baptistă din Caransebeș prin impunerea la conducerea 
ei a elementelor slugarnice care fuseseră în Comitetul Bisericii înainte. 
Inițial autoritățile au decis să se folosească de uneltele lor credincioase 
pe care le plasaseră la conducerea Comunităților Baptiste regionale și la 
conducerea Uniunii Baptiste de la București.

Primul Rund

Lupta cu vânduții de la Timișoara 

Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, cari zic că sunt Iudei 
și nu sunt, ci mint.     Apocalipsa 3:9

 Conducătorii Comunității Baptiste din Timișoara au primit 
ordin să suprime autonomia Bisericii Baptiste din Caransebeș. Primul 
lor act a fost să declare alegerile de Comitet nule și să someze Biserica 
Baptistă din Caransebeș să repună în autoritate vechiul Comitet. Cei 
din conducerea Comunității au declarat că ei nu recunosc noul Comitet 
al Bisericii și de aceea insistau să fie dat la o parte. Pretenția lor era 
o încălcare gravă a principiilor după care era organizată o Biserică 
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Baptistă, unde congregația își alege slujitorii și nimeni din afară nu are 
dreptul să impună ceva Bisericii. Dar pentru vânduții de la Timișoara, 
principiile de organizare și funcționare a Bisericilor Baptiste nu contau 
deloc, deoarece ei ascultau nu de Cuvântul Domnului, ci de ordinele 
primite de la autoritățile comuniste!
 În lunile ce au urmat Biserica a hotărât să nu mai trimită bani la 
Sediul Comunității din Timișoara (oricum, acela nu ne recunoștea ca for 
de autoritate valid în Biserică), ci mai degrabă să folosească banii pentru 
misiune și ajutorarea celor săraci, și nu erau puțini cei ce aveau nevoie 
de asistență. 
 Alertați, cei de la Comunitate au hotărât să trimită o delegație de 
păstori la Caransebeș pentru a remedia lucrurile. Prin iulie cei mari de la 
Timișoara (Ieremia Găvăgină, Ioan Stanca, Gheorghe Băleanu etc.) au 
sosit la Caransebeș pentru a participa la serviciul de închinare de peste 
săptămână a Bisericii și a schimba lucrurile din Biserica noastră. 
 Înainte de slujbă au dorit să stea de vorbă cu Comitetul Bisericii 
și să ceară banii pentru cele opt luni cât noi nu le trimisesem contribuțiile. 
Noi i-am poftit într-o cameră anexă și am pus magnetofonul pe masă să 
înregistrăm ceea ce vom vorbi. Ioan Stanca s-a îndreptat spre magnetofon 
cu scopul de a-l opri, dar unul din Comitet i-a spus că magnetofonul este 
al lui Rădoi. Ca ars, Stanca și-a tras mâna înapoi și nu a mai avut curajul 
să oprească înregistrarea.
 Noi le-am pregătit mai multe surprize pentru seara aceea. 
Am invitat pe frații Liviu Olah și Pavel Nicolescu să predice în seara 
respectivă. Conducătorii de la Comunitatea de Timișoara, care au pretins 
să fie lăsați să ocupe amvonul și să predice, au trebuit să stea pe bancă 
și să asculte predicând Cuvântul Domnului pe predicatorii pe care ei îi 
disprețuiau. 
 Primul a vorbit fratele Olah. A descris binecuvântările ce vin 
peste cei ce ascultă de Domnul și se expun riscului (Șadrac, Meșac și 
Abednego). Apoi a expus pierderile celor ce trădează pe frații lor. După 
terminarea închinării, după terminarea predicii fratelui Nicolescu, 
vânduții au încercat să ia cuvântul să se adreseze Bisericii cu scopul de a 
da la o parte Comitetul legal al acesteia. Biserica nu a vrut să îi audă, ci 
mai degrabă să asculte o orchestră de frați țigani care ne vizita în seara 
aceea. Vânduții de la Timișoara au scos vorbe că Nicolae Rădoi a pus 
o orchestră de țigani să cânte peste ei, și astfel au fost împiedecați să ia 
cuvântul! 
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 La plecarea din Biserică și din Caransebeș “Iuzile” Comunității 
de la Timișoara au avut o nouă surpriză. Cauciucurile mașinilor lor 
fuseseră împunse cu o sulă, așa că aceștia au avut de lucru cu repararea 
anvelopelor în timpul nopții. Am trecut cu mașina mea pe lângă ei și 
le-am spus: „Să vă ajute stăpânul vostru până dimineață să le terminați! 
Domnul să binecuvânteze pe cel ce v-a împuns cauciucurile!”
 Pesemne, cei de la Timișoara au semnalizat autorităților că nu au 
fost capabili să remedieze situația de la Caransebeș în acord cu ordinele 
primite. S-au mișcat atunci alte forțe în direcția aceluiași scop.

Rundul Doi

Încercările de intimidare

Nu vă temeți de ei! Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșător, 
și luptați pentru frații voștrii, pentru fiii voștri și fetele voastre!”  
        Neemia 4:14

 Autoritățile comuniste au trecut la amenințări directe. Unele mai 
voalate, altele mai puțin discrete. Am fost chemați de mai multe ori la 
sediul Securității pentru a ni se pune în vedere că vom avea de suferit 
dacă nu renunțăm la poziția noastră în Comitet și dacă nu abandonăm 
lupta pentru autonomia Bisericii.
 Cei care ne-au avertizat au fost primarul orașului, secretarul de 
partid al regiunii, ofițeri superiori de Securitate etc. Amenințările erau 
dure și nevoalate. Noi nu am dat importanță avertizărilor lor, știind că 
ascultam de Domnul Isus care a promis că își va proteja turma mică și îi 
va da cu plăcere Împărăția.

Rundul Trei

Intervenția liderilor de la Uniunea Baptistă din București 

Știu necazul tău și sărăcia ta (dar ești bogat) și batjocurile din partea 
celor ce zic că sunt Iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei.

Apocalipsa 2:9

 Autoritățile au mobilizat în grabă pe toți cei care puteau să le ofere 
ajutor în lupta ce o declanșaseră cu Biserica Baptistă din Caransebeș. Au 
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asmuțit împotriva noastră pe trădătorii din interiorul Bisericii. Aceștia 
complotau mereu și raportau tot ce se întâmpla în congregația noastră. 
Au planificat apoi să aducă la Caransebeș pe conducătorii Cultului 
Baptist din București pentru a organiza alegeri noi de Comitet. Aceștia 
s-au înființat la adresa Bisericii aducând cu ei securiști, milițieni, 
secretari de partid, elemente declasate și în cursul a două servicii divine 
au încercat zadarnic să pună mâna pe amvonul Bisericii și să demită 
Comitetul ales prin vot secret. Toate acestea au eșuat în fața acțiunilor 
noastre de a menține autonomia Bisericii și a nu ne pleca capul în jugul 
robiei. După arestarea și condamnarea noastră au trecut la apărarea și 
cosmetizarea abuzurilor lor și au capacitat pe unii păstori baptiști să scrie 
împotriva noastră epistole prin care aceștia justificau acțiunea represivă a 
autorităților.
 În tot acest timp Biserica Baptistă din Caransebeș cunoștea 
o trezire fără precedent. Evanghelia era vestită la amvonul nostru de 
oameni dedicați ai lui Dumnezeu ca Liviu Olah, Aurel Popescu, Pavel 
Nicolescu etc. și oamenii orașului se converteau de la o credință moartă, 
bazată pe tradiții și obiceiuri strămoșești la credința biblică. Urma ca 
în 15 octombrie 1978 să avem un mare botez cu o parte din ei care se 
alăturaseră Domnului prin pocăință.

O altă bătălie
Comitetul Creștin pentru Apărarea Libertășii Religioase 
și de Conștiință

 În același timp în care Biserica Baptistă din Caransebeș era 
angajată în luptă pentru cucerirea sufletelor pierdute și cunoștea o trezire 
spirituală fără precedent, a început o altă luptă a credincioșilor baptiști 
din oraș, lupta cu autoritățile comuniste. Lupta aceasta nu se rezuma la 
rezistența în fața încercărilor Partidului Comunist de a controla Bisericile 
prin oameni slugarnici plasați în conducere, ci trecea la formarea unui 
for reprezentativ al celor persecutați și la redactarea unor memorii 
oficiale adresate autorităților cu cererea de a înceta prigoana Bisericilor 
evanghelice din România și a celor considerați disidenți. Organizația ce 
s-a format în primăvara anului 1978 s-a numit ALRC și a avut ca scop 
declarat apărarea libertății religioase în România.
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Înființarea Comitetului

Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap,  zice Domnul.
    Ieremia 1:8

 În primăvara anului 1978 câțiva credincioși baptiști din România 
exasperați de hărțuiala la care erau expuși credincioșii protestanți și 
neoprotestanți în România au trecut la constituirea unei organizații ce 
urma să apere libertatea religioasă garantată de Constituția țării, dar 
călcată în picioare de reprezentanții Guvernului comunist. Discuții despre 
înființarea unui asemenea Comitet începuseră din toamna anului 1977, 
dar procesul nu s-a cristalizat decât în primăvara anului 1978. Am fost 
contactat și eu și mi-am dat imediat consimțământul să mă alătur acestei 
lupte pe care o credeam foarte importantă pentru viitorul Bisericilor 
Baptiste din România. 

Începutul activității în ALRC

Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier și un zid 
de aramă împotriva... căpeteniilor...    Ieremia 1:18

 Fraţii din nucleul ce urma să proclame înființarea Comitetului 
ALRC (Asociaţia pentru Libertatea Religioasă şi de Conştiinţă) m-au 
contactat şi mi-au cerut să mă înscriu asigurându-mă că nu mă pun în 
linia întâi, ci în linia a doua, unde eram mai scutit de persecuţie. Le-am 
răspuns că locul meu este în linia întâi, din moment ce Domnul m-a 
vindecat şi mi-a redat viaţa. Aşa am ajuns să mă înscriu în eşalonul celor 
ce luptau pentru libertate religioasă în România. 
 Cunoșteam riscurile la care mă expuneam, dar nu voiam să ignor 
faptul că Domnul şi-a arătat bunătatea faţă de mine izbăvindu-mă de la 
moarte, şi mai ales de vinovăţia laşităţii în lucrarea Lui. Curând au urmat 
evenimentele din vara şi toamna anului 1978 când Biserica Baptistă 
din Caransebeş cu Comitetul ales prin vot secret a ajuns ţinta atacurilor 
Securităţii şi a “fraţilor” din Conducerea Cultului Baptist. Am ajuns 
bătut, torturat, închis în temniţa morţii, dar nu am regretat niciodată că 
am rămas credincios Domnului meu care mi-a salvat sufletul de la moarte 
şi viaţa de la mormânt. 

Documentul de înființare datat în 2 aprilie 1978 suna astfel:
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DECLARAȚIE

privind constituirea Comitetului Creștin Român „Pentru apărarea 
libertății religioase și de conștiință“ (ALRC) și de aderare a Comitetului 
la organizația „Christian Solidarity International – International 
Christian Association for Freedom of Belief“, Lenggastrasse 71, Zürich, 
Elvetia.
Un grup de credincioși evanghelici (baptiști) din România,

1. din dorința de a-i ajuta pe frații lor de orice confesiune creștină, care 
sunt prigoniți pentru credința lor în Dumnezeu;
2. înțelegând că ierarhii și conducătorii lor oficiali nu-i reprezintă în 
mod demn și nu le apără interesele cultice;
3. văzând că atitudinea Departamentului Cultelor față de fenomenul 
religios îmbracă forme din ce in ce mai subtile și mai represive, iar ierarhii 
și liderii religioși devin instrumente tot mai docile ale Departamentului 
Cultelor împotriva credincioșilor și a instituțiilor religioase;
4. convinși în mod sincer că religia în țara noastră joacă un rol din ce 
în ce mai important ca factor moral, social și spiritual, că, departe de a 
fi „opiu“ pentru popor, este ferment în lupta pentru apărarea demnității 
umane, pentru libertate și pentru respectarea drepturilor omului;
5. încredințați fiind că prin această acțiune a noastră slujim atât Bisericii 
Creștine, cât și patriei, în conformitate cu:

a. Constituția R.S.R. potrivit căreia: „Cetățenii Republicii Socialiste 
România au dreptul de a se asocia în... organizații obștești de masă“, 
„Statul sprijină activitatea organizațiilor de masă... (art. 37)“, 
„Cetăţenilor R.S.R.-ului li se garantează libertatea cuvântului, a presei, 
a întrunirilor... (art. 28)“;

b. Declarația Universală a Drepturilor Omului, potrivit căreia: „Orice 
persoană are dreptul la libertatea de întrunire și de asociere pașnică 
(art. 20.1)“;

c. Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice, potrivit 
căruia: „Orice persoană are dreptul de a se asocia în mod liber cu 
altele... pentru ocrotirea intereselor sale (art. 22.1)“;

d. Actul final de la Helsinki al Conferinței pentru Securitate și Cooperare 



Nicolae Rădoi

101

în Europa, potrivit căruia: „Statele participante vor respecta drepturile 
omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de gândire, 
conștiință, religie, fără deosebire de rasă, sex, limba sau religie“ (art. 14/
VII par. 1)“ și „Statele participante vor recunoaște și respecta libertatea 
individului de a-și profesa și practica singur sau în comun religia sau 
convingerea acționând după imperativele propriei sale conștiințe (1A/
VII-XX par. 3)“,

se constituie în România Comitetul Creștin Român „Apărarea libertății 
religioase și de conștiință – ALRC“.

Scopul ALRC este următorul: 1. Afirmarea valorilor morale și spirituale 
ale religiei creștine. 2. Apărarea libertății religioase și de conștiință. 3. 
Apărarea și ajutorarea tuturor celor persecutați din cauza convingerilor 
religioase. 4. Promovarea legăturilor interconfesionale între creștinii din 
România și cei din străinătate. 5. Informarea opiniei publice din țară și 
străinătate în privința persecuției religioase din România. 6. Analizarea 
fenomenului religios în contextul societății socialiste.

Comitetul este format din următorii:
1. Pavel Niculescu (București);
2. Dimitrie Ianculovici (Timișoara)
3. Ioan Moldovan (Timișoara);
4. Petru Cocârțeu (Caransebeș);
5. Ioan Brisc (Timișoara);
6. Emerich Iuhasz (Timișoara);
7. Nicolaie Traian Bogdan (Timișoara);
8. Nicolaie Rădoi (Caransebeș);
9. Ludovic Osvath (Zalău);
Membrii Comitetului ALRC solicită a fi primiți în rândurile organizației
„Internaționala Solidarității Creștine“, aderând și susținând documentul 
„Petition“ adresat conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa 
privind libertatea religioasă și de conștiință în toate statele semnatare 
ale Acordului de la Helsinki, document elaborat de susmenționata 
organizație. Comitetul ALRC desemnează ca purtători de cuvânt ai săi 
pe următorii: 
1. Pavel Niculescu; 
2. Dimitrie Ianculovici.
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Memoriile înaintate autorităților

Dar tu, încingeți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce-ți voi porunci. 
Nu tremura înaintea lor...     Ieremia 1:17

 Declarația de constituire a fost comunicată autorităților comuniste 
de la București și publicată la Radio Europa Liberă. Primul memoriu 
adresat autorităților comuniste odată cu declarația de constituire se 
numea Încetați prigoana! (Anexa 3). Documentul certifica magnitudinea 
persecuțiilor religioase din România socialistă și oferea cazuri concrete. 
 Publicarea acestui document a făcut ca autoritățile comuniste să 
treacă la represalii. Între timp multe alte persoane au aderat la Comitet, 
deși erau conștienți de pericolul mare la care se expuneau. În urma unor 
deliberări am decis ca unii să fim în linia întâi iar alții să fie mai protejați, 
urmând să activeze în cadrul Comitetului în linia a doua.
 Am început să recrutez în zona orașului Caransebeș persoane 
care ar fi dorit să fie în linia a doua a organizației și am găsit vreo 50 de 
persoane. Ne-am întâlnit în casa fratelui Toșitiu din Timișoara (soția lui, 
Lidia, este în prezent în California). În casa lor făceam documentele. 
La una din întrunirile Comitetului fratele Pavel Nicolescu a fost arestat 
înainte de a ajunge la casa Toșitiu. Imediat ne-am hotărât să facem un 
protest în fața Miliției timișorene pentru a-l scoate din arest pe fratele 
nostru Nicolescu. 
 Zis și făcut! Am început să strigăm în fața Miliției: „Nu plecăm de 
aici până nu îl eliberați pe Pavel Nicolescu!” Un ofițer ne-a luat înlăuntru 
și ne-a asigurat că Nicolescu nu mai era sub arest, ci plecase cu trenul la 
București. Mulțumiți de rezultatul obținut am plecat acasă. 

Începe prigoana membrilor ALRC

„Nu te teme nicidecum de ceea ce ai să suferi. Iată că diavolul are să 
arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un ne-
caz.... Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții.”
    Apocalipsa 2:10

 Toți semnatarii declarației de constituire am fost luați în 
colimatorul Securității, dar  interogatoriul a început cu mine. Timp de 
patru zile am fost ținut în arest și chestionat cu privire la constituirea și 
activitatea Comitetului. Se pare că informatorii organelor de Securitate 
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au transmis ideea că eu eram cel mai hotărât membru al Comitetului și 
responsabil de înființarea sa. Eu am declarat că ideea Comitetului a fost 
a mea și eu sunt cel respondalbil de constituirea lui, ședințele fiind ținute 
în casa mea. 
 Dosarul Securității ce se constituise cu scopul urmăririi 
informative avea declarații ale vecinilor mei și ale altor persoane ce 
discutau cu mine. Aceștia transmiseseră Securității în declarațiile lor că 
eu eram hotărât și să îmi dau viața, dacă va fi nevoie, dar nu voi  înceta 
activitatea de expunere a persecuțiilor din România. De exemplu, un 
raport întocmit de Securitate la 6 septembrie 1978 conține următoarele 
fraze prin care sunt caracterizat ca iremediabil recalcitrant.

Declarația ce am dat-o la înființarea Comitetului ALRC

Dar tu, încinge-ți coapsele, scoală-te, și spune-le tot ce-ți voi porunci!
Ieremia 1:17

 În momentul în care Europa Liberă a difuzat declarația de 
înființare a Comitetului Creștin de Apărare a Libertății Religioase și de 
Conștiință, doi securiști s-au prezentat la ușa casei mele și mi-au cerut 
să îi urmez. M-au luat în mașina lor să mă ducă la sediul Securității. Eu 
știam de ce eram arestat. Vorbeam foarte vesel cu ei și fluieram cântări 
de la Biserică.
 În urma acelei  arestări pe parcursul a patru zile au fost transcrise 
aceste declarații pe care le-am dat verbal. Dorința lor era să afle cine a fost 
responsabil de înființare și în casa cui s-a luat inițiativa. Eu mi-am asumat 
toată răspunderea și nu am lăsat să fie alții bănuiți de resposabilitatea 
înființării, deși nu eu am fost cel care am înființat Comitetul. În timpul 
celor patru zile de cercetare am fost pus în fața robotului ce bătea 
mecanic pe arestați. Pentru a mă intimida au pus robotul pe un țigan din 
Caransebeș. Robotul era programat să lovească părțile sensibile. Țiganul 
țipa în gura mare... În fața amenințării am declarat: „Domnule colonel, 
eu îți demonstrez că sunt român și creștin. Eu nu voi schimba nimic din 
ceea ce am declarat și poți să îmi tai mânile aici...” Și am pus mâinile 
pe masă. Omul a rămas consternat și a înțeles că nimic nu mă putea 
determina să colaborez cu ei pentru a le da informațiile ce le cereau.
Eram filmați. Printre cei chemați la interogatoriul meu erau și securiști 
chemați de la București. Pe cei locali îi cunoșteam. Spre sfârșitul celor 
patru zile ușa celulei s-a deschis, un securist îmbrăcat civil, de vreo 45 de 
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ani, mi s-a adresat și a zis cu voce înceată: „Rădoi, dacă ai sânge rece, vei 
învinge,” și apoi a plecat așa cum a venit fără să lase vreo urmă.
 La plecarea de la sediul Securității am fost dus acasă cu mașina 
lor. Când am coborât, mi-au spus: „Rădoi, să trăiești și să ai noroc!” În 
urma acestui interogatoriu ceilalți membri ai ALRC au fost lăsați în pace. 
Niciunul nu a fost arestat atunci și nici interogat cu privire la felul în care 
a fost fondat Comitetul ALRC.

Declarațiea ce au dat-o ofițerii ce au efectuat interogarea 
mea

Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci Eu sunt cu tine... 
Fapte 18:9-10

 Securitatea a întocmit o dare de seamă despre interogatoriul la 
care m-au supus, conținutul căruia poate fi citit mai jos.
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Trezirea de la Caransebeș ia amploare

Și un mare har era peste toți.     Fapte 4:33

 Din momentul în care am început să invităm la Caransebeș 
pe fratele Liviu Olah, Ieremia Găvăgină, păstorul Bisericii, a devenit 
suspicios și a pretins să încetăm cu invitațiile, lucru pe care eu am 
refuzat să îl fac. Îmi dădeam seama că Biserica are nevoie de un Cuvânt 
sănătos. Lucrurile se mișcau în direcția bună a unei treziri spirituale tot 
mai accentuate. La începutul anului 1978 la orizontul Bisericii Baptiste 
din Caransebeș s-a profilat un pericol. Comitetul Bisericii s-a dat de 
partea lui Ieremia Găvăgină care insista să renunțăm la Olah. Biserica 
a insistat ca Ieremia să renunțe la poziția lui, și în ripostă el a plecat din 
Caransebeș. Comitetul insista să fie rechemat, dar Biserica a trecut la 
alegerea unui alt Comitet în februarie 1978. Noul Comitet a fost ales 
prin vot secret. Biserica își spusese cuvântul arătând că este sătulă de 
oamenii Partidului care nu făcuseră altceva decât să frâneze lucrarea lui 
Dumnezeu în Caransebeș.  
 Imediat ce noul Comitet a preluat conducerea Bisericii o serie 
de predicatori ce aveau chemarea lui Dumnezeu au fost invitați la 
Caransebeș. Printre aceștia erau Liviu Olah, Pavel Nicolescu, Aurel 
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Popescu, Vasile Taloș etc. Iosif Țon era bine văzut în vremea aceea și 
era și el mereu invitat să predice la amvonul Bisericii din Caransebeș. În 
vremea aceea, după toate aparențele, el lupta sincer împotriva influenței 
Guvernului asupra Bisericilor Baptiste, dar se pare că Securitatea făcea 
eforturi speciale de a-l aduce înapoi la cooperare și înregimentare. Una din 
momelile pe care Securitatea le folosea pentru a-l corupe era promisiunea 
că va fi promovat profesor la Seminarul Baptist din București. Noi ne 
rugam pentru el și îl invitam des la Caransebeș.
 Membrii Bisericii erau foarte activi în mărturisirea lor. Invitau 
mereu la Casa Domnului pe vecini, cunoscuți și necunoscuți. La masa 
noastră ședeau duminica la amiază întotdeauna între 20 și 50 de persoane. 
Erau predicatorii invitați, dar și prietenii Evangheliei, care experimentau 
pentru prima dată în viață apreciere și dragoste creștinească. Se formaseră 
și câteva grupuri de rugăciune care prin mijlociri și post cereau Domnului 
să se îndure de Biserică și orașul  Caransebeș.
 În timp ce Mărioara și cu mine luam în fiecare duminică oaspeți 
cu zecile în casa noastră la prânz, alți membri refuzau să mănânce în ziua 
Domnului și stăteau la Casa lui Dumnezeu în post și rugăciune duminică 
de duminică. Rezultatul a fost că Biserica din Caransebeș a experimentat 
o trezire spirituală foarte mare. Am avut mai multe botezuri în anul 1978 
fiecare cu zeci de persoane. Ultimul a fost cel din luna octombrie oficiat 
de fratele Pavel Gavrilovici după care a avut loc arestarea noastră.
 Bineînțeles că autoritățile s-au alertat imediat. Durerea mare a 
autorităților era că Biserica din Caransebeș luase drumul independenței și 
nu mai permitea amestecul autorităților în problemele Bisericii. Comitetul 
avea ședințe de lucru fără atotprezența împuterniciților. Exemplul 
acestei Bisericii era foarte primejdios pentru România comunistă. De 
aceea Securitatea a pus în mișcare toate forțele de care dispunea și le-a 
mobilizat împotriva noastră.

Lupta Bisericii Baptiste din Caransebeș pentru libertate 
religioasă

Știu faptele tale: iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nime-
ni n-o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit Cuvântul Meu, și 
n-ai tăgăduit Numele Meu.    Apocalipsa 3:8

 Timp de un an de zile Biserica Baptistă din Caransebeș s-a 
aflat singură în lupta cu autoritățile ce voiau să suprime atât autonomia 
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Bisericii, cât și trezirea ce avea loc acolo. Marele har de care Domnul 
ne-a făcut parte în Biserica din Caransebeș a fost însoțit de o mare 
persecuție. La această persecuție au participat, așa cum am menționat, 
atât autoritățile comuniste, cât și conducătorii Cultului Baptist. 
 Curând am înțeles că așa cum febra tifoidă îmi amenințase viața 
tot așa, mașinațiile autorităților în cârdășie cu trădătorii din interiorul 
Bisericii amenințau interesul lucrării lui Dumnezeu din Caransebeș, 
amenințare ce se extindea inclusiv la viața mea și a celorlați oameni din 
Comitet hotărâți să trăiască în ascultare de Dumnezeu.
 Când a sosit momentul confruntării decisive cu autoritățile și cu 
vânduții din fruntea Cultului, Biserica a rămas pe poziție, a afirmat cu 
demnitate că refuză orice amestec al autorităților în problemele ei și a 
suportat valul de abuzuri și ilegalități ce s-au dezlănțuit atunci împotriva 
Comitetului și a altor membri dedicați lucrării Domnului. Trei membri 
din Comitet eram pe lista neagră a Securității. Știam acest lucru, dar nu 
puteam fi reduși la tăcere.

E Domnul același?

Ceea ce mă face să sufăr este este că dreapta Celui Prea Înalt nu mai 
este aceeași...Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc 
aminte de minunile Tale de odinioară.   Psalmul 77:10-11

 Am fost în porțile locuinței morților, dar Dumnezeu m-a ridicat 
de acolo și mi-a dat harul să Îl laud în porțile Sionului! Am fost urât și 
denunțat de liderii trădători ai Cultului Baptist, am fost pus pe lista de 
exterminare a autorităților comuniste, dar Dumnezeu mi-a dat tăria să 
îi înfrunt fără frică! Lucrurile acestea îmi reveneau cu forță în minte în 
timp ce sufeream acea debilitate fizică în Orașul Îngerilor. Mă gândeam 
că dacă îngerii L-au slujit pe Fiul lui Dumnezeu în pustie, mă puteam 
aștepta la rândul meu să mă slujească și pe mine în orașul ce le purta 
numele. S-a scurtat mâna Domnului? M-a uitat Dumnezeu? Oare de ce 
boala ce îmi sugea vlaga vieții continua să mă țină în mreaja ei de un an 
de zile? Nu mai eram ocrotit de puterea Celui Prea Înalt? Mi-am adus din  
nou aminte de ocrotirea puternică de care mi-a făcut parte pe când luptam 
în mișcarea de disidență din România din ultimii ani ai decadei 1970 în 
Comitetul ALRC, așa că voi expune mai pe larg activitățile acestuia.
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ALRC 
Un comitet hotărât să schimbe tratamenul credincioșilor 
evanghelici din România

 De îndată ce a fost constituit Comitetul ALRC a trecut imediat 
la expunerea persecuțiilor la care erau supuși credincioșii evanghelici 
și la revendicarea prin memorii a libertăților ce ne erau garantate prin 
Constituție, dar în practică erau încălcate de oficialii Guvernului român 
la toate nivelele. Un lucru care era clar pentru securiști era că dacă vor 
reduce la tăcere sau vor corupe pe cei mai curajoşi și vocali ceilalți se vor 
risipi de la sine și Comitetul își va încheia astfel activitatea. 
 Lupta Securității împotriva mea se ducea pe două planuri. Unul 
era cel al Bisericii. Se cerea demiterea Comitetului și instaurarea celui 
anterior ce fusese credincios Partidului. Apoi se ducea lupta împotriva 
mea pe plan politic, fiind atacat din pricina activității mele în cadrul 
Comitetului ALRC.
 Am fost declarat un indezirabil pentru Guvernul comunist din 
România, de aceea expus celor mai mari pericole, dar mâna bună a 
Dumnezeului nostru m-a apărat!
 Dumnezeu m-a păzit de multe lucruri rele, dar mai ales m-a păzit 
de vinovăţia laşităţii în lucrarea Lui. Curând au urmat evenimentele 
din vara şi toamna anului 1978 când Biserica Baptistă din Caransebeş 
cu Comitetul ales prin vot secret a ajuns ţinta atacurilor Securităţii şi a 
“fraţilor” din conducerea Cultului Baptist. Am ajuns bătut, torturat, închis 
în temniţa morţii, dar nu am regretat niciodată că am rămas credincios 
Domnului meu, care mi-a salvat sufletul şi viaţa.

Sfatul unuia care cunoștea realitățile 

S-au unit toți împreună să vină împotrivă...   Neemia 4:8

 După înființarea ALRC-ului am fost vizitat de unchiul meu, Niță 
Cocârlă, secretar la Seminarul Ortodox din Caransebeș, care era prieten 
cu episcopul Nicolae Corneanu. Împreună cu unchiul Cocârlă a venit și 
protopopul Grama, și amândoi au pledat să ne dezangajăm din ALRC, 
deoarece nu vom avea sorți de izbândă, ci vom fi sacrificați. Din partea 
episcopului Corneanu ne-au transmis că acesta ne admiră pentru curajul 
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nostru, dar este cazul să abandonăm lupta, deoarece nu avem sorți de 
izbândă. 
 Cei trei insistau să ne retragem din luptă, deoarece cazul nostru este 
similar cu cel al partizanilor ce s-au opus instalării regimului comunist, 
și prin aceasta s-au condamnat singuri la distrugere. Printre altele mi 
s-a adus aminte de luptătorul Pemu, care împreună cu alți partizani, a 
rezistat câțiva ani în munții din împrejurimile Caransebeșului, ca în cele 
din urmă, după ce colegii lui au fost împușcați și el a ajuns lipsit de  
muniție, să folosească ultimul glonț pentru a-și pune capăt zilelor de 
teama de a nu cădea viu în mâinile comuniștilor. „Nici voi nu veți reuși!” 
a fost pronosticul pe care cei trei ni-l ofereau și ne rugau în același timp 
să ne cruțăm viața și familiile.
 Am plâns, dar am declarat  celor doi care erau de față că nu vom 
da înapoi! „Oricum voi muri, am spus eu. Că mor acum sau peste câțiva 
ani, nu contează! Dar vreau să mor cu fruntea sus și să pot sta la fel în 
fața Mântuitorului meu, care m-a salvat de două ori. M-a mântuit de 
osânda pentru păcat și a doua oară mi-a salvat viața de tifosul dizenteric 
ce amenințase să mă răspună cu câtva timp înainte.” M-au privit cu 
compătimire, și apoi ne-am despărțit. Alături de mine era fratele Petre 
Cocârțeu, ce le-a comunicat și el aceiași decizie de a ne sacrifica, dacă 
este nevoie, dar de abandonat, nu vom abandona lupta începută.
 Multă vreme nu am știut dacă cei doi și episcopul Corneanu au 
fost bine intenționați sau au fost montați de autoritățile comuniste să 
ne moaie inima și să ne determine să renunțăm la poziția hotărâtă ce o 
aveam. Dosarul pe care l-am scos din arhivele Securității mi-a adeverit că 
ei erau în slujba Securității, dar în inima lor erau anti-comuniști convinși. 
Ne admirau pentru curajul nostru și determinarea chiar de a plăti cu viața 
pentru cauza în care credeam. 

Renunțând de dragul lui Christos

De altfel, toţi ceice voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi 
prigoniţi.       2 Timotei 3:12

 Pe la începutul anului 1977 am fost transferat la Reșița ca șofer 
pe un TIR nou. Era un fel de avansare, deoarece șefii au ajuns să vadă 
că se puteau bizui pe mine din toate punctele de vedere. Unul din șefi 
declarase că „nici un șofer nu este în stare să treacă Oituzul iarna, decât 
Rădoi”. Pentru că eram foarte apreciat de șefi, în același an, 1977, am 
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fost propus să devin șofer pe TIR pentru transporturi în străinătate. Mi s-a 
întocmit dosarul și toate declarațiile strânse despre mine erau pozitive. 
Dosarul a fost aprobat. Dar între timp eu mă înscrisesem în ALRC. Doi 
ofițeri de Securitate m-au chemat să stăm de vorbă la un restaurant în 
Reșița. Am luat cu mine și pe Petru Cocârțeu.
 „Rădoi, a spus unul, ai toate recomandările pentru a fi șofer pe 
TIR și a călători în străinătate, nu știu de ce te-ai băgat în ALRC! Retrage-
te și vei fi promovat. Vei face transporturi în Germania, poți aduce ca și 
ceilalți șoferi marfă pentru tine și rudeniile tale. Dacă renunți vei pierde 
atât de mult!” În mine se dădea o luptă. Propunerea era așa de tentantă, 
dar în minte mi-a venit promisiunea ce am făcut-o Domnului când m-a 
vindecat, că nu voi mai face compromisuri, și voi fi gata să îmi dau viața 
pentru El.
 „Domnilor, nu am nevoie de nimic!” am spus eu hotărât. Ei au 
continuat: „Poți fi activ în Biserică, dar nu e bine să fii membru într-o 
organizație politică potrivnică Guvernului! Fii înțelept, și retrage-te!” 
Le-am răspuns imediat: „Am o conștiință, și nu voi trăda pe frații mei pe 
care i-am asigurat că voi sta în luptă până la capăt.” Astfel am renunțat la 
promovarea ce mi se promisese și la călătoriile în țările apusene. 

Prelucrat la locul de muncă

Cine lucrează cu o mînă leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici 
îmbogăţeşte.       Proverbe 10:4

 În vara lui 1978 s-a hotărât să fiu chemat în fața unei adunări 
a oamenilor muncii din întreprinderea unde lucram ca șofer. În fața 
celor adunați reprezentanții bazelor de autocamioane s-au adunat să mă 
condamne și voiau să se folosească de masa muncitorilor pentru a-și 
atinge scopurile. Toți membrii ALRC-ului eram chemați în fața oamenilor 
muncii pentru a fi criticați și eventual prin ceea ce se va realiza la locul 
de muncă (adunarea de mărturii false și incriminatorii) să se construiască 
cazul de acuzare pe mai târziu.
 Niște fete tinere, ce lucrau ca și contabile, s-au ridicat să mă acuze 
de speculă (cu brânză, caș, miei, etc., că vând mașini, etc.).Am ripostat 
că specula o făceau cei ce cumpărau marfă de la unii și o vindeau la alții 
pentru profit fără să depună nici un fel de muncă. Ori eu produceam 
produsele lactate pe care le vindeam! Au tăcut mâlc.
 S-au sculat apoi muncitori care mă cunoșteau și au depus mărturie 
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în favoarea mea, de exemplu, unul ce fusese martor că am avut 80 de 
costume în plus (haine confecționate la Reșița și trimise la București) la 
un transport. Cel ce le prelua voia să facem jumi-juma. Eu am refuzat și 
am declarat eroarea la cei din Reșița care o făcuseră. Cel ce lua cuvântul 
mărturisea că eram un om de cinste și onoare. S-au auzit voci care ziceau 
că dacă 20 de persoane ar fi ca Rădoi în regiune,  nu am duce lipsă de 
produse alimentare.
 Un altul s-a ridicat să spună că oridecâte ori se transportau băuturi 
alcoolice, mulți șoferi declarau că o parte din sticle s-au spart în timpul 
transportului (70 de sticle la un transport erau considerate perisaj), dar eu 
nu am avut nici o pierdere de acest fel la transporturile făcute. „Se vede 
că este un om cinstit, că deși putea declara și el o pierdere prin perisaj, 
nu a profitat niciodată de lucrul acesta.”
 Directorul de la baza auto Caransebeș, domnul Floroiu a declarat: 
„Rădoi a fost fruntaș 10 ani pe tabloul de onoare. A muncit corect și 
cinstit. Dacă a intrat în acel Comitet ALRC ar trebui să iasă afară! Nu 
sunt de acord cu poziția aceasta.” După el doi șoferi au luat cuvântul și 
mi-au luat apărarea susținând că sunt un om corect și că acuzațiile ce mi 
s-au adus sunt nefondate. 
 Directorul de la baza auto Reșița, unde începusem să lucrez din 
momentul în care fusesem aprobat ca șofer pe TIR, a spus: „Îl cunosc pe 
Rădoi din experiența mea cu el. Este un om cinstit.” Apoi a relatat și el 
incidentul cu cele 80 de costume și a arătat că Organizația de Partid din 
Reșița a cerut să îl aibă ca șofer numai pe Rădoi din moment ce nu avea 
pierderi de sticle în transport. 
 În urma acestor mărturii directorul Iacob pus peste toată regiunea 
(Caransebeș, Reșița, etc.), nu m-a destituit din funcția de șofer al bazei, 
și astfel am lucrat acolo până la arestare. Truckul meu era unul special 
făcut pentru transporturi speciale în Germania, și nu mi l-au luat.

Stegarul lui Christos

Ai dat celorce se tem de Tine un  steag ca să-l înalţe spre biruinţa 
adevărului.       Psalmul 60:4

 Am fost un stegar chemat să țină sus un stindard pentru a ralia 
pe ceilalți ostași ai lui Christos. Lucru acesta l-am înțeles tot mai bine pe 
măsură ce trecea timpul. Stegarul este cel ce atrage atenția dușmanului 
și din această cauză este cel mai expus primejdiei. Poziția mea de stegar 
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a fost intuită imediat de Securitate. Când au efectuat interogatorii cu 
privire la cei care avuseseră inițiativa Comitetului ALRC, le-am spus 
că eu sunt cel vizat și am stat pe această poziție apărând pe toți ceilalți 
membri ai Comitetului.
 Toți au încercat să dea jos acest stegar. Miliția orașului, Securitatea, 
autoritățile Guvernamentale și de partid, Conducerea Cultului Baptist, 
spionii Securității furișați ca frați mincinoși (cei din Biserică ce lucrau 
pentru Securitate) sau frați transformați în trădători. Stegarul a rămas 
însă la datorie și nu a lăsat steagul din mâini, deși a intrat la închisoare, a 
fost pus în celula morții, a fost amenințat cu distrugerea fizică și psihică 
în repetate rânduri. 

Între frați apare și trădarea

În primejdii între frați mincinoși...   2 Corinteni 11:26

 Am ştiut atunci că vom avea de luptat cu autorităţile comuniste 
şi cu uneltele comuniste  din Biserică, dar nu ne-am închipuit că vom 
fi trădaţi şi de Iosif Ţon, cel care scrisese în 1973 lucrarea Cine își va 
pierde viața, în care pledase pentru rezistență până la sacrificiu suprem 
pentru salvgardarea autonomiei Bisericii. În mijlocul luptei ne-a părăsit 
și a trecut de partea persecutorilor scriind împotriva noastră și încercând 
să influențeze opinia publică împotriva acțiunilor de rezistență depuse de 
Comitetul Bisericii Baptiste din Caransebeș. Mă gândesc că dacă atunci 
frontul celor credincioşi ar fi rămas unit, am fi câştigat o mare victorie în 
lupta cu autorităţile comuniste şi amestecul lor în Bisericile Baptiste ar fi 
încetat, sau cel puțin ar fi fost extrem de redus.
 Victoria din Caransebeş (dacă ar fi fost fructificată și dusă până 
la capăt prin ralierea tuturor păstorilor la această luptă de stopare a 
imixtiunii organelor de stat comuniste în activitățile bisericești) ar fi dus 
la victorii similare în alte oraşe. Dar cei mai mulți au rămas pasivi și 
ca în orice război, au existat şi  trădători ce au avut impresia că au de 
câştigat de pe urma trădării. Printre aceștia cel mai proeminent a fost 
Iosif Țon. Mulţumim însă lui Dumnezeu că noi, cei din Caransebeș, 
am rămas credincioşi Lui în  prigoana care ne-a trecut prin bătăi, prin 
procese şi prin temniţă. Păstrez o amintire frumoasă a fraţilor cu care 
am colaborat în vremurile acelea şi care au rămas şi ei loiali Domnului. 
Victoriile noastre au fost de fapt victoriile Domnului. El să fie slăvit în 
veci.
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Activitatea ALRC

Pregătiți o cale poporului! Croiți, croiți  drum, dați pietrele la o parte! 
Ridicați un steag peste popoare!    Isaia 62:10

 Comitetul ALRC a preluat cu toată energia datoria luptei pentru 
drepturile religioase în România. Dovadă stau documentele Comitetului 
și memoriile curajoase înaintate Guvernului ceaușist. La procesul în care 
am fost condamnați la închisoare, Procuratura nu a scos nici un cuvânt 
despre activitatea ALRC, ci doar ne-a acuzat de ultraj la moravurile 
publice. Nici măcar în instanță Guvernul nu voia să recunoască faptul 
că cetățenii erau nemulțumiți de politica Partidului ce suprima libertățile 
civice și religioase ale cetățenilor.
 După eliberarea noastră din închisoare autoritățile au întreprins 
acțiuni de anvergură de a ne face să încetăm activitatea Comitetului. În 
acest sens au făcut presiuni asupra fiecărui membru de a se desprinde 
din Comitet sau de a înceta orice activitate de susținere. Noi, ca și 
disidenți politici și religioși eram în atenția Guvernului, Securității, a 
Departamentului Cultelor, Conducerii Cultului Baptist – toate împreună 
acționând pentru stoparea activității Comitetului.
 Iată cum însumează evenimentele zilelor acelea Daniel Mitrofan 
într-un document publicat în blogul său:
 „Istoria ALRC-ului și activitatea sa este stopată de Securitate, 
Departamentul Cultelor, conducerea Uniunii și unii păstori din 
Conducerea unor Comunități, în special ai celei din Timișoara. Securitatea 
prin aceste instrumente ale sale a creat mari presiuni astfel ca membrii 
ALRC-ului să fie excluși din membralitatea Bisericilor unde făceau parte 
și din Cultul Baptist. La Caransebeș Departamentul Cultelor și Uniunea 
intervine brutal în treburile interne ale Bisericii din loc în așa fel că în 
cele din urmă depun o plângere penală la Miliția Orașului Caransebeș 
împotriva fraților Cocârțeu Petru, Rădoi Nicolae și Munteanu Gheorghe, 
care s-au opus ferm, dar fără brutalitatea de care sunt învinuiți, încercării 
conducerii Comunității de Timișoara și Uniunii de a schimba Comitetul 
Bisericii și de a-i elimina pe membrii ALRC-ului care erau aleși în 
Comitet. Activitatea ALRC-ului se diminuează simțitor după plecarea 
definitivă a fratelui Pavel Nicolescu în Statele Unite, la aproximativ un 
an și jumătate de activitate. După plecarea sa, Securitatea i-a determinat 
pe ceilalți membri ai ALRC-ului să semneze o promisiune de încetare 
a activității în schimbul aprobării plecării lor definitive în străinătate. 
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Singurul care nu a semnat această hârtie a fost fratele Rădoi Nicolae 
(numit Lae de prieteni). Pentru unele detalii și documnete vezi ANEXA 
ALRC.”
 Nu doar că unii membri ai Comitetului au semnat o hârtie că nu 
vor mai acționa critic la adresa Guvernului ceaușist, dar unul dintre ei, 
după ce a pășit pe continentul american a devenit o unealtă a Securității și 
de atunci a slujit interesele Guvernului ceaușist și apoi PSD-ist. Personal, 
am avut satisfacția că până la sfârșit am rămas credincios cuvântului pe 
care mi l-am dat când m-am înscris în Comitet. Drumul meu și a altor 
doi frați trebuia să treacă prin închisoare și în anii pe care i-am petrecut 
în America am rememorat din nou și din nou ceea ce se întâmplase în 
1978 în Biserica Baptistă din Caransebeș. Mai ales criza în care mă aflam 
la sfârșitul anului 1999 în Los Angeles m-a determinat să fac o analiză 
amănunțită a evenimentelor ce au dus la încarcerarea noastră. 

În luptă cu Leviatanul
O cetate inexpugnabilă

Era o mică cetate, cu puţini oameni în ea; şi a venit asupra ei un 
împărat puternic, a împresurat-o, şi a ridicat mari întărituri împotriva 
ei. În ea se afla un om sărac dar înţelept, care a scăpat cetatea cu 
înţelepciunea lui. Şi nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci 
am zis: „Mai bună este înţelepciunea decât tăria!” Totuş înţelepciunea 
săracului este dispreţuită, şi nimeni nu-l ascultă. 

Eclesiastul 9:14-16

 Cred că mărturiile sunt foarte importante în stabilirea adevărului 
istoric, de aceea mă străduiesc să las în urmă mărturia lucrurilor pe care 
le-am trăit cu fraţii mei de credinţă în anii când în România stăpânea un 
Guvern comunist antrenat în acţiuni de distrugere a credinţei creştine. 
Ca mulţi alţi creştini, am avut harul să sufăr pentru Hristos, şi am 
privit lucrul acesta cu bucurie, dar ceea ce m-a durut foarte mult a fost 
colaborarea fraţilor noştri la persecuţia de care am avut parte. Uneori mă 
întreb cum ar fi fost istoria noastră dacă fraţii nu ar fi trecut de partea 
călăilor comunişti? Şi iarăşi mă întreb dacă nu cumva puteam să scriem 
împreună o altă istorie a baptiştilor români!?
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Un an important în istoria 
Bisericilor Baptiste din România

El schimbă vremurile și împrejurările...   Daniel 2:21
 
 Anul 1978 a fost unul de răscruce pentru credincioşii baptişti din 
România, şi nu numai pentru ei, ci şi pentru celelalte culte evanghelice. 
De ce cred acest lucru? A fost anul când Guvernul comunist al României 
era confruntat cu o mişcare reformatoare ce s-a răspândit în Bisericile 
Baptiste, în virtutea căreia membrii Bisericilor au început să manifeste 
iniţiativă şi responsabilitate. Mă refer la mişcarea ce a avut intenţia de a 
scoate Bisericile de sub controlul autorităţilor comuniste prin exercitarea 
dreptului de a alege în fruntea congregaţiilor oameni temători de 
Dumnezeu, care, se nădăjduia, vor refuza compromisul cu autorităţile.
 E cunoscut faptul că deceniul anilor şaptezeci a adus un suflu de 
trezire spirituală în Bisericile Baptiste din România. Această trezire a fost 
cunoscută mai ales prin efervescenţa creată de predicarea Cuvântului de 
către fratele Liviu Olah. Deşi i s-a luat carnetul de predicator, deşi a 
fost mutat de mai multe ori ca păstor de la o Biserică la alta, oriunde a 
mers şi oriunde a ajuns, Liviu Olah a adus cu sine acea adiere a Duhului 
Sfânt care trezea pe pocăiţi şi aducea la credinţă pe cei nepocăiţi. Astfel, 
la Timişoara, la Făget, la Jimbolia, la Oradea şi la Bujac - Arad, unde 
fratele Liviu Olah a fost consecutiv predicator, au avut loc deşteptări 
spirituale. 
 După ce a fost ales păstor în Timişoara (în ciuda faptului că 
opoziţia securiştilor din Biserică a fost acerbă), şi după ce Dumnezeu a 
început să lucreze miraculos acolo, Liviu Olah a fost transferat forţat (cu 
concursul celor din Comunitatea Baptistă de Timişoara) la Făget. Istoria 
s-a repetat şi acolo. De îndată ce trezirile s-au încins la Făget, fratele Liviu 
a fost mutat samavolnic la Jimbolia, şi apoi i s-a luat imediat carnetul de 
predicator. După o vreme, Biserica Baptistă  2 din Oradea l-a chemat ca 
păstor, şi ceea ce a urmat, ştim cu toţii. 
 Dumnezeu a zguduit nu numai Oradea, ci şi alte oraşe din România 
unde fralele Liviu Olah era invitat să predice. Astfel, trezirile spirituale 
nu s-au limitat numai la locurile unde Liviu Olah a fost păstor, ci s-au 
extins şi în alte oraşe din România, unde Duhul lui Dumnezeu a mişcat pe 
păstorii Bisericilor locale. Mulţi predicatori au stat în rugăciune înaintea 
Domnului şi au fost binecuvântaţi în Bisericile pe care le păstoreau cu 
treziri.
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Treziri şi transformări

El dă înțelepciune...      Daniel 2:21

 Aceste treziri nu puteau rămâne fără consecinţe, mai ales în ce 
priveşte observarea reglementărilor ce limitau dreptul de închinare a 
credincioşilor. Cei treziţi nu mai voiau să ţină cont de regulile venite 
de la Departamentul Cultelor prin Uniunea Baptistă de la Bucureşti şi 
implementate de Comitetele Comunităţilor Baptiste regionale. 
 Astfel de reguli opreau pe credincioşi de la închinare şi de la 
practicarea credinţei conform cerinţelor Sfintelor Scripturi, limitând 
timpul şi numărul întrunirilor săptămânale, reducând numărul de păstori 
dintr-un oraş şi lăsând Biserici fără slujitori, ţinând închise unele Case de 
rugăciune şi forţând pe credincioşii acestora să îşi mute membralitatea 
la Biserici aflate la o distanţă mare astfel încât frecventarea să fie foarte 
inconvenientă, etc, etc. Aşa se face că pe lângă protestele concretizate în 
încălcarea acelor reguli, au apărut şi proteste scrise cum a fost broşura 
lui Iosif Ţon, „Cine îşi va pierde viaţa” şi „Memoriul” celor 50 de păstori 
baptişti adresat preşedintelui României, Nicolae Ceauşescu. 
 Memoriul a fost redactat în anul 1973 şi în el s-au semnalizat 
abuzurile autorităţilor comuniste înfăptuite prin instrucţiuni nescrise în 
ce priveşte reglementarea modului de funcţionare a Bisericilor Baptiste. 
Se semnala astfel, amestecul autorităţilor în procesul de alegerea a 
păstorilor şi a Comitetelor, interferenţa în ce priveşte aprobarea unor 
persoane pentru botez, refuzul aprobării cererilor de construire de locaşe 
de cult, neaprobarea cererilor de reparare a celor ce erau vechi şi în 
nevoie de reparaţii, arogarea dreptului de a impune cine să vorbească şi 
cine să nu vorbească la amvonul unei Biserici, etc, etc. 
 O copie a Memoriului a fost depusă şi la sediul Uniunii Baptiste 
din Bucureşti, care ar fi trebuit să aibă iniţiativa în această luptă 
pentru drepturile credincioşilor. Regretabil, că nici în ceasul acela cei 
din conducerea Uniunii Baptiste din Bucureşti nu a trecut de partea 
Bisericilor şi a credincioşilor pe care, chipurile, îi reprezentau, ci au 
încercat suprimarea acestei mişcări, la cererea autorităţilor comuniste. 
 Prima reacţie a autorităţilor comuniste a fost să determine pe 
semnatari să îşi retragă semnătura, şi în acest scop au solicitat pe cei din 
conducerea Cultului Baptist să încerce tot ce puteau în această direcţie. 
Conducătorii zeloşi ai Cultului Baptist s-au pus imediat pe lucru şi au 
exercitat presiune constantă asuprea semnatarilor să declare că lucrurile 
spuse în Memoriu nu erau adevărate.
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 Majoritatea semnatarilor a rămas însă pe poziţie, şi după ce 
câţiva păstori (Iosif Sărac, Pascu Geabou, Vasile Taloş) au documentat 
toate abuzurile menţionate, autorităţile au schimbat macazul. În locul 
amenințărilor au fost oferite gesturi de înțelegere și bunăvoință. Era o altă 
fațetă a politicii de învăluire practicată de Partidul Comunist împotriva 
cultelor creștine evanghelice.

Concesii şi coliziuni noi

El știe ce este în întuneric...     Daniel 2:22

 Au urmat concesii din partea Guvernului, mai ales că memoriul 
ajunsese cunoscut şi în străinătate. Rezultatul memoriului a fost că 
autorităţile comuniste au slăbit controlul strâns de până atunci, permiţând 
Bisericilor (nu numai celor baptiste, ci şi Bisericilor celorlalte culte 
evanghelice), să îşi organizeze serviciile religioase în mai mare libertate 
şi să boteze pe cine voiau. Controlul s-a menţinut însă efectiv în ce 
priveşte alegerea persoanelor în Comitetul de conducere a Bisericilor. 
 În acest punct organele comuniste au rămas pe poziţie, deoarece 
îşi dădeau seama că alegerea în Comitet a unor persoane integre şi 
nedispuse la compromisuri însemna pierderea totală a controlului 
Bisericilor şi al păstorilor acestora, inclusiv a forurilor superioare 
(conducerile Comunităţilor Baptiste şi a Uniunii Baptiste) care erau 
manipulate de autorităţile comuniste după bunul plac.
 După câștigarea concesiilor menționate anterior următorul pas în 
lupta pentru respectarea drepturilor religioase ale credincioşilor baptişti 
trebuia făcut prin refuzul Bisericilor locale de a mai permite împuterniciţilor 
de a impune la conducerea Bisericilor oameni ai compromisului. În 
momentul în care Bisericile şi-ar fi putut alege în Comitet oameni integri, 
aceştia ar fi schimbat atât realităţile triste de la nivelul Comunităţilor 
Baptiste regionale (unde se instalaseră oamenii Guvernului şi executau 
slugarnic comenzile primite atât de la Departamentul Cultelor), cât şi de 
la nivelul Uniunii Baptiste de la Bucureşti condusă de „Iuzile” Cultului 
Baptist. Alegerile libere în Biserici însemnau sfârşitul controlului 
Guvernului în Cultul Baptist. Dacă Bisericile Baptiste şi-ar fi ales liber 
oamenii în Comitet, aceşti oameni integri nu ar mai fi ales la Comunităţi 
şi la Uniune oameni corupţi, şi astfel controlul Guvernului comunist în 
Cultul Baptist prin forurile reprezentative ar fi încetat.
 Acest nou câmp de bătălie a fost inaugurat după 1975 cu 
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încercări mai timide în unele Biserici, sau mai îndrăzneţe în altele. 
La începutul anului 1978 Biserica Baptistă din Caransebeş a trecut la 
alegeri cu vot secret şi a ales un Comitet format din oameni ce credeau în 
responsabilitatea lor de a guverna Biserica în conformitate cu principiile 
biblice, şi nu în concordanţă cu cerinţele împuterniciţilor şi a altor 
funcţionari de la Departamentul Cultelor din Bucureşti. 
 Noul Comitet a trecut imediat la schimbări majore în funcţionarea 
Bisericii. Nimeni nu a înţeles atât de bine importanţa alegerilor libere 
din Biserica Baptistă din Caransebeş cum au înţeles-o comuniştii. 
Experimentul de la Caransebeş ar fi fost urmat de alte şi alte Biserici 
până când autorităţile comuniste s-ar fi trezit în faţa unei realităţi ce ar 
fi adus schimbări la nivelul superior, şi atunci ar fi fost confruntaţi cu 
o situaţie pe care nu o mai puteau controla. Autorităţile comuniste ar fi 
pierdut controlul conducerilor de la Comunităţi şi de la Uniune.

Care a fost miza?

La El locuiește lumina...     Daniel 2:22

 Mulţi credincioşi baptişti nu au înţeles ce s-a petrecut la Caransebeş 
şi unii nu înţeleg nici azi ce s-a întâmplat în realitate acolo. Unii au crezut 
propaganda Uniunii şi a lui Iosif Ţon că la Caransebeş s-au manifestat 
firesc vreo câţiva fraţi, şi astfel, au ajuns în conflict cu autorităţile care 
i-au pus în închisoare. De fapt şi Comunitatea de la Timişoara, şi Uniunea 
de la Bucureşti, şi Iosif Ţon şi autorităţile comuniste ştiau ce este în 
joc atunci când Biserica Baptistă din Caransebeş a ales un Comitet de 
oameni integri hotărâţi să pună capăt amestecului autorităţilor comuniste 
în acea Biserică.
 La Caransebeş se aprinsese un foc (nu doar cel al trezirilor) ce 
urma să se extindă în toată ţara. Era focul iscat de hotărârea de a cârmui 
Biserica după principiile Cuvântului fără a lăsa pe cei netăiaţi împrejur 
(Tobia şi Sambalat) să aibă un cuvânt de spus!
 Ferm hotărâţi să evite o astfel de realitate, autorităţile au cerut 
Comunităţii Baptiste de la Timişoara să demită noul Comitet şi să 
readucă Biserica Baptistă din Caransebeş la starea dinainte. Cei din 
conducerea Comunităţii Baptiste din Timişoara (Ieremia Găvăgină, 
Gheorghe Băleanu, Ioan Stanca şi alţi trădători) au declarat alegerile 
de Comitet nule, şi au cerut în mod samavolnic Bisericii să repună în 
funcțiune vechiul Comitet. Biserica (ce alesese cu o majoritate de peste 
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90% Comitetul nou) a refuzat să se conformeze cererii Comunităţii. Timp 
de opt luni Biserica Baptistă din Caransebeş a funcţionat cu noul Comitet 
şi pentru întâia oară s-au realizat lucruri ce înainte fuseseră imposibile. 
 Ca unul care am fost în Comitetul nou al Bisericii pot depune 
mărturie despre evenimentele anului 1978 petrecute în Biserica Baptistă 
din Caransebeş. Împuternicitului regional, domnului Pârneci, care 
insista în mod obraznic să participe la întrunirile de Comitet şi să ne 
dea directive ce să facem, i s-a spus să îşi ia gândul de la participarea la 
şedinţele Comitetului. Când el insista să participe ca şi înainte la şedinţe, 
noi l-am întrebat: „Crezi în Dumnezeu?” La răspunsul lui negativ, i-am 
spus: „Atunci nu ai ce căuta să participi la lucrările Comitetului Bisericii 
Domnului Isus Hristos!”

Presiuni şi planuri punitive

El dă... pricepere celor pricepuți...    Daniel 2:21

  Au urmat alte presiuni şi maşinaţii. La îndemnurile 
Partidului, cei din conducerea Comunităţii Baptiste de la Timişoara au 
cerut să vină să facă o verificare a casieriei Bisericii. Intenţia lor era să 
încerce să ne discrediteze prin răspândirea unor zvonuri că nu mânuim 
corect finanţele Bisericii. Noi am acceptat, cu condiţia să fie prezenţi doi 
fraţi integri din alt oraş, oameni imparţiali, care să supravegehze pe cei 
de la Comunitate în timpul verificării actelor. Bineînţeles, că cei de la 
Comunitate nu au mai vrut să facă verificare în aceste condiţii. De atunci 
Biserica Baptistă din Caransebeş a refuzat să mai contribuie cu bani la 
susţinerea acelei conduceri corupte de la Timişoara. Precedentele se 
înmulţeau, şi autorităţile erau tot mai agitate. Experimentul Caransebeş 
începea să fie cunoscut în toată ţara şi să dea mari dureri de cap autorităţilor 
comuniste.
 Aceste autorităţi acţionau pe mai multe planuri. Disidenţii – 
aşa eram numiţi noi – trebuiau opriţi cu orice preţ, deoarece Biserica 
din Caransebeş devenea un fel de Biserică deschizătoare de drumuri. 
Evanghelizările nu mai conteneau, oameni tot mai mulţi veneau la 
pocăinţă. Biserica era susţinută în situaţia dificilă în care se afla de 
fraţi bine cunoscuţi atât în ţară, ca Liviu Olah, Pavel Nicolescu, Aurel 
Popescu, Iosif Ţon, etc., cât şi peste hotare.
 Vizitele dese ale acestor fraţi şi renumele lor făcea imposibilă 
suprimarea mişcării de la Caransebeş în condiţiile acelea. De aceea 
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autorităţile au încercat izolarea Bisericii Baptiste din Caransebeş. 
Astfel, pe fratele Liviu Olah l-au capacitat să plece, la îndemnurile lui 
Iosif Ţon. La fel au procedat cu fraţii Aurel Popescu şi Pavel Nicolescu. 
Îşi dădeau seama că atâta vreme cât aceşti fraţi erau în ţară nu puteau 
înăbuşi cu succes autonomia Bisericii din Caransebeş. De îndată ce au 
văzut pe aceşti credincioşi vajnici afară din ţară, autorităţile au trecut la 
represalii. În ofensiva care urma să o dea împotriva Bisericii Baptiste din 
Caransebeș, Guvernul comunist a înrolat toate forțele de care dispunea.

O cooperare tacită

El descopere ce este adânc...     Daniel 2:22

 A fost solicitată Conducerea Uniunii Baptiste să intervină pentru 
a da la o parte noul Comitet. Cei de la Uniune au cerut Bisericii să 
aibă o altă Adunare Generală şi să aleagă un alt Comitet. Noi ne-am 
consultat cu Iosif Ţon ce era de făcut, şi el a susţinut că ar trebui să avem 
o altă Adunare Generală aşa cum sugera Uniunea. Deşi nu aveam nici o 
obligaţie să ţinem o altă Adunare Generală, noi am hotărât să avem totuşi 
o astfel de întrunire, dar nu în data când cei de la Uniune îşi propuseseră 
să vină la Caransebeş (13-15 octombrie), ci în data în care Biserica a 
văzut că este bine, 24 septembrie 1978. 
 La acea Adunare Generală, Biserica (printr-o majoritate 
covârşitoare) a reconfirmat în Comitet pe toţi cei ce îi alesese la 
începutul anului. Fratele păstor Belciu Busuioc a confirmat că Adunarea 
Generală şi hotărârile au fost statutare. „Nu a existat o Adunare Generală 
mai democratică și mai statutară decât aceea. Rezultatele ei au fost 
consemnate în procesul verbal care poate sta înaintea oamenilor și 
înaintea lui Dumnezeu!” Declarația aceasta a făcut-o Belciu Busuioc 
față de Iosif Țon în aceeași duminică, și i-am reamintit-o în întâlnirea 
ce am avut-o cu Iosif Țon la Los Angeles în 1994. Avem înregistrată pe 
CD declarația păstorului Belciu Busuioc, ceea ce dă peste cap minciuna 
promovată de Iosif Țon și cei din fruntea Cultului Baptist care au pretins 
că Adunarea aceea Generală a Bisericii Baptiste din Caransebeș nu a 
fost valabilă. Cei de la Conducerea Uniunii de la București l-au acuzat 
ulterior pe păstorul Belciu Busuioc că ar fi fost autorul moral al realegerii 
sau al reconfirmării Comitetului Bisericii Baptiste din Caransebeș. În 
aceeaşi duminică, seara, Iosif Ţon a venit la Biserica din Caransebeş, şi 
a încercat să declare deciziile Adunării Generale nule, propunând să se 
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ţină o altă Adunare Generală peste trei săptămâni. El ştia că atunci vor 
veni de la Bucureşti cei din conducerea Uniunii cu intenţia de a rezolva 
situaţia în favoarea cerinţei autorităţilor, şi anume, ca noi să fim daţi la o 
parte. Iosif Ţon urmărea atunci un post la Seminarul Baptist şi încerca să 
intre în graţiile Uniunii. Biserica însă, a refuzat să îi asculte „sfatul”.

Fericirea de a fi prigonit

Căci cu privire la Christos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți 
în El, ci să și pătimiți  pentu El.    Filipeni 1:29

 În tot timpul acesta Biserica Baptistă din Caransebeș experimenta 
creştere numerică prin pocăinţa multor oameni, şi de aceea s-a stabilit să 
avem un botez în data din 15 octombrie. Cei de la conducerea Uniunii din 
Bucureşti şi-au anunţat venirea la Caransebeş pe data de 13 octombrie, 
pentru că programaseră să aibe o Adunare Generală cu Biserica noastră! 
 Statutul Bisericii spunea că Biserica hotărăşte când, şi în ce 
condiţii să aibe Adunări Generale, dar lucrul acesta nu i-a împiedicat 
pe cei de la Uniune să stabilească ei o dată pentru Adunarea Generală a 
Bisericii, fără să consulte Biserica, deoarece trebuiau să execute ordinele 
de sus. Aşa se face că în 13 octombrie, vineri seara, când Biserica 
Baptistă din Caransebeş avea un serviciu divin, cei de la Uniune şi cu 
reprezentanţii Departamentului Cultelor s-au înfăţişat la Biserică, şi 
au cerut să treacă în faţă cu intenţia să preia conducerea Bisericii şi să 
procedeze la schimbarea Comitetului!
 De fapt cei din conducerea Uniunii Bisericilor Baptiste (Cornel 
Mara, Paul Bărbătei, Traian Grec, Ioan Bunaciu etc.) şi cei de la 
Comunitatea de Timişoara (Ieremia Găvăgină, Ioan Stanca, Gheorghe 
Băleanu etc.), sosiseră cu o zi înainte şi avuseseră o întrunire la Primăria 
oraşului la care au participat împuterniciţii (cel local din Reşiţa – Pârneci, 
şi cel de la Bucureşti - Cristoiu), cei câţiva indivizi ce erau în opoziţie în 
Biserica noastră (vreo 30), apoi păstori din zonă care erau şi ei credincioşi 
Partidului, şi în sfârşit, primarul cu alţi reprezentanţi ai puterii locale care 
au pus Primăria la dispoziţia fraţilor falşi. 
 Scopul acelei întruniri era să se sfătuiască cu privire la modul 
de acţiune de a doua zi, aşa încât să obţină controlul Bisericii. Primarul 
oraşului ne declarase cu câtva timp înainte că el va schimba Comitetul 
Bisericii! Însă planurile lor de „acasă” nu s-au potrivit cu cel din Biserică, 
loc pe care ei îl considerau un târg unde să îşi facă jocul şi mendrele. 
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Vedem cum Conducerea Cultului Baptist s-a unit cu duşmanii poporului 
lui Dumnezeu şi toţi împreună au ţinut sfat cum să aducă Biserica 
Baptistă din Caransebeş sub „îndrumarea Partidului”.

Tâlharii în Casa Domnului

„Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi aţi 
făcut din ea o peşteră de tâlhari.”    Matei 21:13

 Toţi aceştia au venit vineri seara la Casa de rugăciune, şi cei din 
Conducerea Uniunii au încercat să pună mâna pe amvonul Bisericii. Eu 
eram însărcinat de Comitetul Bisericii să conduc serviciul de închinare, 
și nu le-am dat voie. Frăţietatea le-a spus că pot să stea în bancă, dar 
la amvon nu pot să urce. Insistenţele lor au fost foarte mari. „Cum, au 
spus ei, cinsprezece păstori să stea pe bancă şi să nu li se permită să ia 
cuvântul în Biserică?” La amvon erau fraţi care dovediseră că nu fac 
compromisuri cu autorităţile comuniste, Octavian Doboş şi alţii. 
 Cei din conducerea Uniunii deranjau tot timpul serviciul divin 
încercând să se urce la amvon. Ioan Bunaciu a început să se plângă că lui 
nu i s-a întâmplat niciodată aşa ceva în ultimii 25 de ani (de construcţie 
socialistă), să nu i se permită să urce la amvonul unei Biserici! Mulţimea 
i-a sugerat să se pocăiască de colaborarea cu duşmanii poporului lui 
Dumnezeu, şi atunci va avea dreptul la amvon. 
Atunci Cornel Mara a strigat cerând să i se dea voie domnului inspector 
Cristoiu să vorbească, să fie lăsat măcar el la amvon să vorbească Bisericii: 
„Lăsaţi Biserica să voteze dacă vrea să îl audă pe domnul Cristoiu!” – a 
spus el. Eu am răspuns în numele Comitetului: „Domnul Cristoiu nu 
poate fi pus la votul Bisericii, şi nici nu poate urca la amvonul Bisericii din 
moment ce este un ateu şi amvonul este un loc sfânt!” Astfel, consecvenţi 
principiului biblic, noi nu le-am dat voie celor netăiaţi împrejur să preia 
conducerea adunării lui Dumnezeu.
 Merită relatat aici un incident interesant. Când s-au citit Scripturile 
tot poporul a fost invitat să se ridice pentru a da cinste Cuvântului. 
Împuterniciţii şi ceilalţi reprezentanţi ai Guvernului comunist s-au ridicat 
în picioare, dar „fraţii” de la conducerea Comunităţii şi ai Uniunii nu 
s-au sculat de loc! 
 Văzând că nu pot pune mâna pe amvon în nici un fel, Paul 
Bărbătei, secretarul Cultului, şi ceilaţi au declarat în gura mare: „Nu 
vrem să vă recunoaştem ca şi Comitet!” La care eu le-am răspuns în 
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numele Comitetului: „Favorul este reciproc. Nici noi nu vă recunoaştem. 
Nu aveţi nici un drept să vă amestecaţi în problemele Bisericii!”

Mașinațiile uneltelor Securității

Să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi; căci nu suntem în 
necunoștință despre planurile lui.   2 Corinteni 2:11

În fața zidului de nepătruns făcut de membrii Comitetului Bisericii 
Baptiste din Caransebeș, conducerea coruptă a Cultului a încercat câteva 
tertipuri pentru a pune mâna pe amvonul Bisericii și a dicta de acolo ce 
se va face de aici încolo în Biserică.
 Câțiva (Gheorghe Băleanu, Cornel Mara și Paul Bărbătei) s-au 
ridicat de pe scaune și au încercat să se suie la amvonul Bisericii, deși 
li s-a spus că sunt indezirabili. Eu eram postat în fața amvonului și îi 
întorceam înapoi. Gheorghe Băleanu a încercat să producă dezordine 
când i-am pus mâna pe umăr și i-am cerut hotărât să stea jos. A început 
să strige că îl strâng de gât. I-am spus să stea liniștit pe bancă dacă nu 
vrea să fie scos afară din adunare. S-a potolit imediat.
În timp ce îl linișteam pe Gheorghe Băleanu, Ioan Bunaciu a încercat să 
se strecoare pe lângă mine spre amvon. L-am interceptat și el a început 
să se văicărească cu cuvintele: „De 25 de ani de când predic nimeni nu 
m-a oprit să urc la un amvon ca acesta!” Adunarea i-a spus că trebuie 
să se pocăiască dacă vrea să se urce la amvonul Bisericii Baptiste din 
Caransebeș. I-am spus cu aceeași voce autoritară să stea jos dacă vrea 
să participe la serviciul Bisericii. Cornel Mara, președintele vândut 
al Cultului s-a ridicat și a strigat: „Eu sunt președintele Cultului! Noi 
decidem aici, pentru că noi suntem conducătorii Cultului!” La care 
eu i-am spus că în Biserica lui Christos forul suprem este Adunarea 
credincioșilor, și comunitatea acestora decide lucrurile, nu cei ce au fost 
promovați în funcții de Departamentul Cultelor! Nu putea să se împace 
cu ideea că el, președintele, trebuie să stea pe bancă! I-am spus că la 
Caransebeș Biserica nu joacă după dorințele Partidului Comunist, ci se 
organizează și funcționează după Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu.
 Ei au solicitat atunci ca Biserica să se pronunțe dacă vrea să îi 
audă sau nu. Am dat voie lui Gheorghe Băleanu să întrebe direct Biserica, 
ceea ce a făcut-o, dar cei prezenți au spus într-un glas că nu sunt de acord 
să li se dea cuvântul. A urmat la rând Paul Bărbătei care a crezut că dacă 
el apelează la Biserică va fi ascultat. El a cerut ca Biserica să îl lase pe 
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el să conducă serviciul și să se facă o nouă Adunare Generală în care 
Comitetul să fie destituit și un altul să fie ales (cu oamenii Securității, 
așa cum doreau autoritățile). Biserica i-a spus că are un Comitet ales 
statutar și nimeni nu are autoritatea să îl schimbe. La acest punct Paul 
Bărbătei a declarat: „Ne vom adresa autorităților să ia măsuri împotriva 
voastră! Dacă nu vă supuneți, noi aducem autoritățile!! După care a zis: 
”Declarăm Biserica Baptistă din Caransebeș desființată și facem o listă 
cu noi membri care vor să fie sub aripa Uniunii Baptiste de la București.”
 Frățietatea nu a cedat în fața acestor intimidări și ilegalități 
întreprinse de cozile de topor ale Cultului Baptist. A urmat predica 
ținută de fratele Octavian Doboș. Reproduc vreo câteva citate care arată 
spiritul de jertfă ce îi caracteriza pe credincioși în acele lupte cu balaurul 
roșu: „În privința reprezentării în fața autorităților ei au un cuvânt, 
dar în privința activităților și stăpânirii în Biserică, aceasta o are în 
exclusivitate numai Domnul Isus... Și noi știm că acești frați dacă sunt 
animați de Duhul lui Dumnezeu, vor ține piept pentru apărarea Bisericii, 
vor sta în fața șuvoaielor care sunt gata să dărâme Biserica.” De câteva 
ori Cornel Mara și acoliții săi au încercat să conturbe serviciul divin cu 
diferite interjecții și cuvinte aruncate către cel care predica Evanghelia! 
 La sfârșitul serviciului Paul Bărbătei flutura lista lui și cerea 
membrilor să se înscrie pe acea listă dacă vor să mai facă parte din 
Biserica Baptistă din Caransebeș. Din cei aproximativ 450 de membri 
ai Bisericii au găsit vreo 130 care să se înscrie pe lista lor. Dar nu erau 
toți membri ai Bisericii. Printre cei înscriși se afla, de pildă, o femeie 
stricată a orașului, care nu avea nimic de-a face cu credința baptistă, și 
alte elemente ce nu erau legal membri ai Bisericii. 
 În aceeași seară, la încheierea serviciului divin, domnul Cristoiu 
a declarat: „Nu veţi avea botez duminică!” Iar noi am răspuns: „Dacă 
vom muri până duminică, nu îl vom avea, dar dacă vom trăi, vom avea 
botezul!” După părăsirea locaşului de închinare, duşmanii noştri au făcut 
un alt plan de bătaie. S-au hotărât să țină ei botezul programat de noi.
 Lucrurile menționate în acest capitol sunt întegistrate și păstrate 
pe CD, fiecare vorbă spusă de reprezentanții Cultului, fiecare întrerupere 
de predică a acestora. Cele întâmplate în Biserica Baptistă din Caransebeș 
la 13 octombrie 1978 au rămas în istoria Cultului Baptist din România 
ca un capitol rușinos înregistrat de elementele din conducerea Cultului 
Baptist ce se vânduseră cu totul autorităților ca să facă rău, și a căror 
nume vor zace în infamie pentru totdeauna.
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Un mandat de arestare pe numele meu

Deseori am fost... în primejdii... în osteneli și necazuri...
    2 Corinteni 11:26-27

 Şefii m-au chemat de urgenţă la serviciu şi mi-au dat o cursă 
de camion la Bucureşti, chiar a doua zi, sâmbătă, de dimineață. Astfel, 
urmau să mă îndepărteze de Biserică pentru a nu fi prezent la botez. 
După plecarea mea la București, Miliția orașului Caransebeș a emis un 
mandat de arestare pe numele meu. Intenția era ca atunci când sosesc în 
oraș să fiu arestat. 
 Apoi, miliţienii au fost chemaţi la Casa de rugăciune, şi toată 
noaptea de sâmbătă spre duminică, sub supravegherea securiștilor, au 
păzit baptistierul şi au asistat pe cei care umpleau bazinul cu apă caldă, 
urmând ca serviciul de botez să fie înfăptuit de Ieremia Găvăgină şi 
acoliţii săi.
 Eu am condus zi și noapte și duminică dimineața am fost înapoi în 
Caransebeș. Autoritățile nu știau acest lucru și nici nu îl credeau posibil.

15 octombrie 1978

Căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și 
trufaș, împotriva oricărui se înalță ca să fie plecat... Numai Domnul va 
fi înălțat în ziua aceea.     Isaia 2:12, 17

 Ziua de duminică, 15 octombrie 1978, a rămas memorabilă nu 
numai în istoria Bisericii Baptiste din Caransebeș, ci și în istoria luptei 
pentru recunoașterea drepturilor religioase ale baptiștilor și ale altor 
grupări evanghelice din România ceaușistă. De peste șapte luni Biserica 
Baptistă din Caransebeș, care alesese în luna februarie un Comitet după 
principiile Scripturii, refuza orice amestec al autorităților în problemele 
interne ale congregației. 
 Așa cum am relatat, în 13 octombrie au venit toți greii la 
Caransebeș pentru a pune la punct Comitetul Bisericii. Printre grei se 
numărau cei din conducerea Uniunii Cultului Baptist, cei din conducerea 
Comunității Baptiste din Timișoara, precum și secretarul de partid al 
orașului, inspectorul de culte alături de milițieni și securiști aduși din 
multe părți pentru că pe localnici nu se puteau bizui în lupta de reprimare 
a Bisericii Baptiste. Toți au jurat că nu ne vor permite să avem botez 
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în duminica aceea cu slujitorii desemnați de Biserică, ci au planificat 
în amănunt ca botezul să fie înfăptuit de oamenii partidului. Cel ales 
pentru a oficia botezul a fost păstorul Ieremia Găvăgină, șeful de la 
Timișoara, fostul păstor al Bisericii Baptiste din Caransebeș, care slujea 
cu devotament cauza partidului în Cultul Baptist.
 Începând de sâmbătă seara până spre dumincă dimineață 
milițienii și securiștii adunați de autorități au supravegheat umplerea 
bazinul baptistierului cu apă caldă pentru botez. Haina de botez a 
păstorului a fost spălată, apretată și călcată pentru ca Ieremia Găvăgină 
să o poată folosi la botezul pentru care fusese desemnat. În jurul orei 
nouă dimineața, drumurile spre Biserică și ușa Bisericii erau păzite de 
milițieni și securiști ca nici un membru al Comitetului Bisericii să nu poată 
intra și să schimbe ceva din cele hotărâte la ședința de partid. Înlăuntru 
erau organele de ordine comuniste precum și 15 păstori ai Cultului ce 
slujeau cu scumpătate cauza partidului și jubilau în așteptarea umilirii 
Comitetului. Numai că Dumnezeu are surprize mari pentru cei ce se tem 
de oameni și nu de El.

Omul propune, dar Dumnezeu dispune

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea 
se împlinește.      Proverbe 19:21

 Vineri seara, la terminarea serviciului de închinare în care 
autoritățile și conducătorii Cultului Baptist nu putuseră schimba 
Comitetul Bisericii, împuternicitul Cultelor ne-a declarat solemn: „Nu 
veți avea nici un botez duminică!” Noi i-am răspuns: ”Dacă vom muri, 
nu vom avea botez; dar dacă vom trăi, botezul va avea loc după cum l-am 
anunțat!”
 După plecarea noastră de la Biserică oamenii partidului au 
stabilit tactica ce o vor aplica pentru duminică dimineața. S-a stabilit că 
serviciul divin de dimineață  va fi ținut de către păstorii ce veniseră de la 
Timișoara și București să schimbe Comitetul. Ei vor ocupa amvonul, iar 
Ieremia Găvăgină va efectua botezul. 
 În aceeași dimineață, la ora opt, după ce mă întorsesem din cursa 
făcută cu camionul la București, ne-am întâlnit la casa mea mai mulți 
frați pentru a stabili cum vom proceda în ziua aceea când se anunțase 
botezul și autoritățile au promis că oamenii lor (păstorii corupți ai 
Cultului Baptist) vor conduce serviciile religioase și vor efectua botezul. 
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Mai mulți frați erau de părere să renunțăm și să îi lăsăm pe cei veniți 
de aiurea să conducă serviciile Bisericii. Ei ziceau: „Nu avem șanse de 
izbândă! Nu se poate!” Eu le răspundeam: „Cu Dumnezeu totul este 
posibil!” 
 Îmi aduceam aminte de felul în care stătusem de vorbă cu Domnul 
în cursa făcută la București când mă rugam și ziceam: „Doamne, arată 
acestor netăiați împrejur că Tu ești stăpânul, că tu hotărăști lucrurile!” 
Făcusem o rugăciune atât de pasionată! Știam că Domnul poate să 
netezească drumul înaintea picioarelor noastre! 
 Da, știam că s-a emis mandatul nostru de arestare (al lui Petre 
Cocârțeu și al meu). Știam că întreprinderea îmi ceruse să fac un transport 
de la București numai din dorința de a fi eliminat din zonă în duminica 
respectivă. Dar mai știam că dacă Domnul hotărăște să ne sprijinească 
vom birui! 
 Unii frați din Comitet erau timorați și obosiți de hărțuielile de 
care avuseseră parte până atunci, și sugerau să ne retragem și să renunțăm 
la pretenția de a conduce noi serviciul de botez. Le-am spus că Domnul 
este de partea noastră și vom efectua botezul, așa cum am promis vineri 
seara. Am adus aminte fraților că vineri seara noi am promis că dacă vom 
fi în viață vom ține noi botezul! Frații m-au întrebat: „Cine va predica, și 
cine va efectua botezul?” din moment ce între noi nu era nici un bărbat 
ordinat. Am răspuns că Dumnezeu va purta de grijă, și El ne va trimite 
un om. În minutul următor în casă a intrat fratele Pavel Gavrilovici sosit 
în acea dimineață la Caransebeș pentru a fi alături de frații săi ce treceau 
prin persecuție, și eu am spus celor prezenți: „Iată omul care va efectua 
botezul!” Apoi l-am întrebat pe fratele Pavel dacă este gata de acțiune. 
Răspunsul lui a fost pozitiv.  Toți au rămas impresionați de felul în care 
Domnul răspunsese rugăciunilor noastre și ne trimisese ajutorul Său!
 Sosise vremea să ne deplasăm la Casa Domnului. Înainte de a 
pleca ne-am rugat și am cerut binecuvântarea Domnului peste cele ce 
urmau să se desfășoare în serviciul divin al Bisericii. Apoi i-am spus 
soției: „Mărioară, nu știu dacă ne vom mai vedea. Dar să știi că Domnul 
ne va purta de grijă!” Mama mea era și ea de față și a spus: „Lae, văd că 
Domnul te-a chemat și te-a îndemnat să lucrezi în acest fel în Biserica 
Lui! Du-te înainte fără frică, noi vom striga către Domnul pentru tine, și 
voia Lui să se facă în viața noastră!” 
 Mai rămâneau două probleme: Cum vom intra în Biserică, și cum 
vom obține haina de botez? Frații mei erau sceptici că vom putea intra. 
Eu le-am spus că Domnul se va îngriji să ne dea accesul în Casa de 
Rugăciune. Intervenția Domnului a fost din nou impresionantă.
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Un botez memorabil

 Doi milițieni fuseseră postați în fața Bisericii Baptiste pentru a 
opri intrarea membrilor din Comitetul nesupus autorităților. În jurul orei 
nouă, văzând că totul decurge în liniște, și fiind convinși că eu eram la 
București, cei doi milițieni și-au părăsit postul și s-au deplasat la bufetul 
din apropiere pentru a se cinsti cu ceva băutură.

Rocada la care autoritățile nu s-au așteptat

Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. 
   Geneza 25:23

 Noi am venit pe lateralul Bisericii și am intrat în sala din spate 
a Casei de Rugăciune unde era haina de botez. Acolo erau adunați toți 
candidații de botez și Ieremia Găvăgină, stând alături de  un alt trădător 
al Domnului, Sima Boșneag, le comunica faptul că el va fi cel ce va ține 
botezul. În momentul în care am intrat în sală candidații s-au luminat de 
bucurie. Am cerut unuia din cei prezenți să îmi dea haina, dar Ieremia 
Găvăgină a strigat: „Chem Miliția!”  „Poți să o chemi din toată inima!” – 
i-am răspuns eu! „Ai fi făcut mai bine dacă ai fi chemat Numele Domnului 
să aibă milă de tine!” Am dat haina de botez fratelui Pavel Gavrilovici, și 
l-am rugat să țină și predica de botez.
 În momentul în care a început serviciul divin, din spate au urcat la 
amvon, nu Ieremia Găvăgină cu amicii lui, ci păstorul Pavel Gavrilovici 
cu alți frați oaspeți, lucrători necompromişi, cum erau fratele Medrea de 
la Hunedoara şi fratele Dimitrie Ianculovici. Ieremia Găvăgină a trebuit 
să ocupe loc în banca membrilor alături de ceilalți aserviți ai Guvernului, 
care nu pricepeau ce s-a întâmplat și făceau fețe fețe uitându-se 
consternați spre securiști și spre celelalte organe comuniste. Toți priveau 
neputincioși la cele ce se petreceau sub ochii lor. 
 Scena care a urmat a fost una de neuitat. Cei 15 păstori erau 
nervoși. Securiștii și milițienii înțelegeau că situația le-a scăpat din mână 
și vor trebui să răspundă în curând pentru incapacitatea lor de a fi stopat 
lucrurile.  Secretarul de partid și împuternicitul spumegau de furie, dar 
nu puteau întreprinde nimic pentru a opri serviciul divin. Așa că toți au 
ascultat la predica fratelui Pavel Gavrilovici, care nu s-a sfiit să le spună 
tuturor că cei ce sunt de partea Domnului au victoria finală. Aceștia au 
viața veșnică, nu se tem de moarte și de prigoane, căci se bucură de 
ocrotirea lui Dumnezeu.
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 Cu ani în urmă Ieremia Găvăgină, la cererea autorităților 
comuniste, îl destituise din pastorat pe fratele Pavel Gavrilovici. Acum 
Dumnezeu îl punea în bancă pe Ieremia Găvăgină și îi oferea amvonul 
păstorului Pavel Gavrilovici, arătând celor prezenți că nu planurile celor 
răi izbutesc, ci planurile Sale care le-a stabilit din vecii. A fost o lecție 
usturătoare pentru toți vânduții, și un îndemn pentru cei neprihăniți să se 
încreadă în Domnul care conduce toate lucrurile după buna Lui plăcere.

Două cântări programatice

După ce au cântat cântările au ieșit...   Marcu 14:26

 Cu toată Biserica am cântat plini de însufleţire cântarea: M-am 
hotărât să-L urmez pe Isus, și înapoi eu nu voi da; În faţă-i Isus, în 
spate-i lumea, şi înapoi noi nu vom da; Renunț la lume, dar nu la Isus, 
și înapoi eu nu voi da! Era o cântare a hotărârii de a rămâne credincioși 
Domnului știind că vom suferi pentru El.
 Duşmanii noştri au rămas de rușine şi nu au mai putut schimba 
nimic. Aşa se face că pentru întâia oară de când comuniştii au pus mâna 
pe putere în România şi au eliberat carnete de păstori, 15 păstori cu 
carnetele în buzunar şi cu note de bună purtare de la Partidul Comunist, 
au stat pe bancă, şi alţi păstori, care nu aveau recunoaşterea autorităţilor, 
dar aveau chemarea Domnului, au condus serviciul divin şi au efectuat 
botezul! 
 Biserica din Caransebeş dădea un exemplu altor Biserici ce anume 
înseamnă să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni! Lucrul 
cel mai impresionant a fost faptul că acei candidaţi la botez înţelegeau 
primejdia la care se expuneau alăturându-se prin botez Bisericii Baptiste 
din Caransebeş, şi totuşi, au făcut lucrul acesta cu bucurie, fiind gata să 
sufere persecuţia, dacă era necesar!
 Ultima cântare pe care am cântat-o împreună cu toată Biserica în 
dimineața aceea de botez a fost Biruitori spre biruință. Cântarea proclama 
victoria Domnului Isus Christos și a celor ce îl urmează cu credință.

Două scrisori

...ca să-i zădărnicească lucrarea ...au scris o pâră împotriva locuito-
rilor Ierusalimului.      Ezra 4:5-6
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 Ceea ce a urmat, se ştie. În drum spre casă am fost arestaţi, bătuţi 
şi în final încarceraţi... După arestarea noastră Guvernul nu ştia cum să 
procedeze. Condamnarea noastră ar fi produs proteste în Apus, de aceea 
înainte de a ne condamna autorităţile şi-au asigurat o colaborare ce 
credeau ei că o să îi disculpe în faţa Apusului.
 S-au pus în circulaţie două scrisori: Una de la conducerea Uniunii 
Baptiste din Bucureşti în care eram acuzaţi de producerea de dezordine 
(tocmai cei care au vrut să facă dezordine la Caransebeş ne acuzau pe noi 
de dezordine!), şi una de la Iosif Ţon (Poziția mea în Uniunea Baptistă 
și cu privire la unele evenimente și tendințe din cadrul Uniunii Baptiste, 
redactată la Oradea la 26 noiembrie 1978, Anexa 5), care era încă bine 
văzut în străinătate. Cei de la conducerea Uniunii au cerut autorităţilor să 
ne condamne la închisoare.
 Iosif Ţon s-a limitat la faptul că a justificat acţiunile autorităţilor 
aruncând vina pe noi. El nu a cerut direct condamnarea noastră, dar a 
afirmat că eram vinovaţi şi Guvernul avea dreptul să ne judece şi să ne 
condamne. Se împlineau spusele Domnului Isus când zicea că cei din 
conducerea soboarelor ne vor da la moarte şi vor crede că fac o slujbă lui 
Dumnezeu!
 Mai relatez un episod care mi s-a adus la cunoştinţă ulterior. În 
după-masa zilei de 15 octombrie, Iosif Ţon l-a sunat pe fratele Teodor 
Vereş, care era păstor la Arad, Micălaca, şi i-a cerut să meargă imediat 
la Caransebeş pentru a culege informaţii la faţa locului cu privire la 
ceea ce s-a întâmplat acolo în urma serviciului de botez. Fratele Teodor 
Vereş a venit imediat la Caransebeş şi s-a informat despre tot ceea ce se 
întâmplase acolo, vorbind cu martori oculari. Imediat a plecat la Oradea 
pentru a relata cele aflate lui Iosif Ţon. L-a găsit la biroul Bisericii 
Baptiste numărul 2 cu alţi fraţi. Acolo, i-a relatat tot ceea ce aflase la 
Caransebeş.
 În urma celor relatate, Iosif Ţon s-a uitat spre ceilalţi fraţi şi a 
declarat: „Fraţii noştri au acţionat exact aşa cum am scris în Cine îşi va 
pierde viaţa! Să mulţumim lui Dumnezeu pentru ei!” La o lună după acest 
incident, fratele Teodor Vereş l-a sunat pe Iosif Ţon şi i-a spus: „Frate 
Iosif, circulă prin ţară o scrisoare în numele dumneavoastră, în care cei de 
la Caransebeş sunt condamnaţi. Cred că e o lucrătură comunistă. Aceea 
nu poate fi scrisoarea dumeavoastră!” La care Iosif Ţon i-a răspuns: 
„Este scrisoarea mea, m-am convins că cei din Caransebeş nu au acţionat 
corect, şi prin urmare trebuia să iau atitudine faţă de ei!” Fratele Vereş 
i-a amintit de observaţia lui când a primit ştirile, cum ne-a lăudat că am 
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procedat corect, după cum el scrisese că trebuie să acţioneze credincioşii 
în faţa încercărilor de imixtiune a Guvernului, dar Iosif Ţon o ţinea una şi 
bună că are datoria să îi condamne pe cei arestaţi la Caransebeş. La urmă, 
fratele Vereş i-a spus un cuvânt greu, numindu-l „curvă” şi de atunci 
încoace a refuzat orice colaborare cu Iosif Ţon.

Școala temniței

Cu soția mea, Mărioara.

În închisoare pentru 
Christos
Arestarea în stradă

După ce le-au dat multe lovi-
turi, i-au aruncat în temniță...
 Faptele Apostolilor 16:23

 La plecarea noastră de la Casa de Rugăciune securiștii ne așteptau 
în stradă și au procedat la arestarea noastră. Intervenția lor a determinat 
o reacție foarte puternică din partea membrilor Bisericii ce erau de față, 
care ne-au înconjurat cu trupurile lor și au cerut o justificare a acțiunii 
de arestare. În loc de explicații, milițienii au început să ne lovească cu 
bastoanele. 
 Alături de mine se afla păstorul Pavel Gavrilovici, cel ce predicase 
și efectuase botezul. Domnica Teleagă, o femeie foarte curajoasă, 
a intervenit împotriva milițienilor ce împărțeau cu dărnicie lovituri 
puternice de bastoane. Loviturile aplicate peste față ne-au cauzat răni 
din care curgea sângele. Mama mea și cu mama lui Petrică Cocârțeu au 
acționat și ele pentru a stopa cruzimea milițienilor. 
 Eu nu am mișcat un deget, deoarece știam că în cazul în care mă 
voi apăra organele vor avea capăt de acuzare împotriva mea la proces. 
În timp ce eram bătuți de agenții Securității îmbrăcați în milițieni, a 
sosit de la Petroșani un autobuz cu călători și a oprit la fața locului unde 
eram maltratați, și văzând atacul sălbatic al milițienilor au intervenit în 
confruntare și cereau milițienilor să înceteze maltratarea noastră. Vecinii 
au deschis poarta și ne îndemnau să fugim prin curtea lor de milițieni. 
Noi am refuzat să fugim. Securiștii au chemat pe alții în ajutor și cei 
sosiți într-un IMS (un fel de SUV comunist) ne-au forțat să urcăm în 
mașină. Printre arestați era și fiul nostru cel mai mare, care avea 17 ani.
 Arestarea noastră a putut avea loc numai după ce au fost 
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mobilizate, pe lângă „miliţie”, şi forţe de la pompieri. În după amiaza 
acelei zile, vestea s-a răspândit în toată zona din jurul Caransebeşului 
că am fost arestaţi. Fraţi de ai noştri de la Băuţari, Obreja, Glimboca şi 
alte comune dimprejurul Caransebeşului, inclusiv de la Haţeg, au venit 
imediat la Caransebeș și alături de credincioşii din Biserica noastră s-au 
deplasat la sediul Miliţiei cerând eliberarea noastră. Printre cei veniţi să 
protesteze arestarea noastră au fost şi oameni nepocăiţi, care înţelegeau 
nedreptatea ce ni s-a făcut şi îşi manifestau solidaritatea cu noi.
 Milițienii au arestat pe cei pe care îi considerau mai vocali (Ionel 
Prejban și alții) și au folosit pompele de apă ale pompierilor pentru a 
împrăștia mulțimea adunată în fața porții. Pe cei arestați i-au forțat toată 
noaptea să crape lemne în curtea închisorii eliberându-i doar dimineața. 
Pe Ionel Prejban l-au ținut în arest, l-au bătut sălbatic smulgându-i 
părul de pe piept și i-au intentat un proces prin care a fost condamnat la 
închisoare alături de Petru Cocârțeu și de subsemnatul.

Tratamentul aplicat după arestare

Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în 
temnița dinlăuntru...    Faptele Apostolilor 16:24

 Imediat după ce am fost arestaţi la Caransebeş în 15 octombrie 
1978 și am fost duşi la sediul Miliţiei, miliţienii au fost gata să înceapă 
să execute ordinele şefilor care cereau să fim bătuţi din nou. De fapt 
toţi cei implicaţi în arestarea noastră nu prea ştiau cum să procedeze cu 
noi. Voiau să ne bată, dar se temeau de superiorii lor, care i-ar fi luat la 
întrebări mai târziu, dacă lucrurile se auzeau la Europa Liberă. 
 Eu şi cu fratele Emerich Iuhasz ne-am îndreptat spre locul unde 
îl băteau pe fratele Cocârţeu, cu intenţia de a-i opri din bătaie. Văzând 
intenţia noastră, căpitanul de miliţie Cucu, ne-a barat calea şi a început să 
ne ameninţe: „Vă bag la puşcărie, şi acolo o să muriţi!” Eu i-am răspuns 
politicos, dar hotărât: „Domnule căpitan, poate mori dumneata înaintea 
noastră!” La ieşirea mea din închisoare, am aflat că domnul Cucu, 
căpitanul care ne ameninţase cu moartea, era el însuşi mort! Mi-a părut 
rău de tinereţea lui! Se împlineau cuvintele Domnului care avertiza pe 
persecutori printr-o declaraţie de iubire faţă de credincioşii săi: „Cine se 
atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Mei!” 
 Comandantul secţiei din Caransebeş, numit Ciurel, a venit 
ameninţător la mine, şi a încercat să mă lovească cu pumnii. Eu aveam 
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un nerv foarte sensibil care în momentul în care era atins făceam o reacție 
involuntară. Soția mea știa acest lucru și era foarte atentă să nu mă atingă 
în acel loc. Din nefericire pentru el, comandantul Ciurel m-a atins tocmai 
în acel loc și reacția involuntară nu a întârziat să apară. Nu am făcut 
altceva decât să întind o mână şi să îl pun jos, la picioarele mesei lângă 
care eram. 

Procesul

Pavel a fost chemat, şi Tertul a început să-l pârască astfel: „Prea ale-
sule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare; şi neamul acesta 
a căpătat îmbunătăţiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl 
mărturisim cu toată mulţămita, în toată vremea şi în tot locul. Dar, ca 
să nu te ţin prea mult, te rog să asculţi, în bunătatea ta, câteva cuvinte. 
Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la cale răzvrătiri...
   Faptele Apostolilor 24:2-5

 După arestarea noastră Securitatea a adus în birourile sale o serie 
de persoane, în special pe cei din conducerea Bisericii, cărora le-a cerut 
să dea declarații împotriva noastră. Cei mai mulți au refuzat să le dea. Mi 
se cereau și mie declarații, dar refuzam. Avocatul Iuga adus cu scopul să 
ne ceară oficial să dăm declarații s-a ridicat în timp ce eram chestionat 
de Procurorul orașului, Timofte, și părăsind sala a declarat că nu vrea să 
comită o nedreptate și să fie dat la Europa Liberă! Un alt avocat a fost adus 
să reprezinte procuratura și cu vorbe mieroase încerca să mă convingă să 
semnez declarațiile cerute. Bineînțeles că am refuzat, deoarece ei voiau 
să semnez declarații deja întocmite de procurorul Timofte. Eu am spus 
că semnez declarații scrise de mâna mea, nicidecum pe cele formulate de 
securiști.
 Prima noastră înfățișare înaintea judecătorilor a fost în Caransebeș. 
În ziua procesului străzile au fost închise pentru a opri oamenii să vină la 
proces. Securitatea se temea de o răzmeriță a locuitorilor Caransebeșului. 
Eram foarte cunoscut în oraș. Cei din conducere îmi erau îndatorați 
deoarece îi servisem cu miei și alte produse alimentare. Mașina mea 
fusese la dispoziția tuturor celor ce aveau nevoie de transport. Săracii 
primiseră miei de la mine gratuit an după an. Securitatea se temea de o 
revoltă, mai ales că spusesem unui milițian ce mă întrebase după arest 
dacă voi sta liniștit sau nu în situația în care ajunsesem: „Caragioiule, 
numai un semn fac și toți sunteți la pământ!” Gluma mea fusese luată 
în serios de Securitate. La vorbele mele cei din Caransebeș ne-au pus 
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înapoi în celule și au cerut cătușe americane de la Reșița, cele care se 
strângeau pe mâini când încercai să te miști sau să te eliberezi din ele.
 În momentul în care am fost transportați de la Miliție la Tribunal 
pe marginea drumului erau plasați milițieni din loc în loc. Ajunși la 
Tribunal am constatat că prietenilor noștri nu li se dăduse acces în sala 
Tribunalului, ci ținuți pe culoar. Dar dușmanii noștri erau prezenți. 
Păstorul Trifu era acolo și nota tot ceea ce se întâmpla în camera 
procesului. În momentul acela am șoptit tatălui meu să deschidă ușa 
laterală, ceea ce a și făcut. Imediat frații din culoar au umplut sala. Unul 
din foștii diaconi ai Bisericii, Cuzma, era adus acolo să spună cum am 
încălcat legile țării. În celaltă parte era un alt martor, un militar de la 
forțele de pompieri care fuseseră chemați la fața locului în momentul 
arestării. Misiunea lui era să declare că eu l-am lovit pe comandantul 
Ciurel. Soldatul a declarat că nu a văzut deloc agresivitate din partea 
mea, că nu am lovit în niciunul din cei ce mă arestau. În fața acestei 
declarații Procurorul a rămas consternat. Judecătorului i-am declarat că 
noi am fost cei agresați și nici chiar hitleriștii nu au fost atât de cruzi cu 
cei pe care i-au condamnat și nu au schingiuit atât de barbar pe oponenții 
lor. Am amintit de Ionel Prejban căruia i s-a smuls părul de pe piept și 
de asemenea de cei arestați și puși o noapte întreagă să spargă lemne în 
curtea Securității.
 Judecata s-a amânat peste trei zile când din nou străzile au fost 
închise. Cauza amânării sentinței am ajuns să o cunosc mai târziu. 
Judecătorul Mustețea a mers între timp la București la Ministerul 
Justiției și a cerut să nu ni se dea pedeapsa de 20 de ani pe care o 
ceruseră reprezentanții Cultului Baptist din București, ci pedepse mult 
reduse (informația aceasta mi-a dat-o un alt judecător, Boșneag, șeful 
judecătorilor din Caransebeș la acea dată, pe care l-am întâlnit după 
revoluția din 1989 când l-am vizitat cu Nicu Șandru și Iancu Nicoluță). 
La următoarea înfățișare mi s-a dat sentința: O condamnare de zece luni 
pentru o infracțiune, o alta de un an și jumătate pentru o a altă infracțiune 
(Cod penal art. 239, aliniat 2, art. 33, lit. b și 34 lit. a). Acuzațiile pe 
baza cărora am fost condamnat au fost că adusesem ultraj la moravurile 
publice și avusesem un comportament dezordonat în spațiul public.
 Ce departe sunt aceste acuzații de cele pe care mi le aruncaseră 
cei de la Uniunea Baptistă de la București (Cornel Mara, Paul Bărbătei și 
Ioan Bunaciu) și de către Iosif Țon, care declaraseră că fusesem arestat și 
dat în judecată pentru faptul că bătusem milițieni sau mă încăierasem cu 
reprezentanții ordinii publice. Nici autoritățile comuniste nu m-au acuzat 
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oficial de aceste lucruri. E adevărat că inițial au răspândit zvonul că am 
agresat milițieni, dar în final au decis că este mai credibil să mă condamne 
pe baza unor articole obscure ce nu cereau dovezi incontestabile. Se 
vede că numiții de mai sus au luat de bune acuzațiile gratuite ce mi s-au 
adus și s-au grăbit să mă condamne lucrând de fapt pentru interesele 
Securității, ce hotărâse să îmi găsească capete de acuzare. Pilat și Irod 
s-au unit ca să mă condamne la cererea Securității. Ironic este faptul că 
autoritățile au abandonat acuzațiile ce ni s-au adus inițial, pe când Iosif 
Țon, după ce le-a publicat într-o scrisoare în care ne-a condamnat public, 
le-a menținut până astăzi, deși nu a fost martor ocular!

Legile țării sau legile lui Dumnezeu? 

Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm 
mai mult de voi decât de Dumnezeu; Faptele Apostolilor 4:19

 În timpul procesului procurorul Banda se străduia din răsputeri 
să prezinte cazul nostru ca fiind extrem de primejdios pentru Securitatea 
statului socialist, deoarece, spunea el, „aceşti oameni încalcă în mod 
sfidător legile ţării!” El voia să facă uz de afirmaţia mea făcută în faţa 
judecătorului pe când eram acuzat de încălcarea legilor, când spusesem 
că dacă Guvernul va da legi împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, eu nu 
voi asculta de acele legi. La a doua înfățișare la Caransebeș cu lanțurile pe 
mâini acuzat fiind că încalc legile țării am spus judecătorului: „Domnule 
judecător, să fie notat bine în procesul verbal. Declar că voi încălca 
întotdeauna orice lege dată de legiuitorii țării care încalcă Cuvântul lui 
Dumnezeu!” Procurorul Banda a încercat să folosească această afirmaţie 
a mea pentru a mă picta negru în faţa judecătorului şi a audienţei, şi 
a cere astfel o condamnare aspră, aşa cum pretinseseră conducătorii 
Uniunii Baptiste de la Bucureşti. 
 La o bucată de vreme după ce am ieşit din închisoare mi s-a 
spus că Procurorul Banda şi-a sfârşit zilele într-un accident urât. Legile 
lui Dumnezeu pe care el le încălca în mod sfidător l-au sancţionat. 
Dumnezeu a declarat solemn: „Nu vă atingeţi de aleşii mei!” (Psalmul 
105:15). „De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit 
şi te iubesc, dau oameni pentru tine...” Cuvântul Domnului este încercat, 
adică s-a dovedit a fi adevărat mereu şi mereu, din generaţie în generaţie. 
„Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, şi să 
păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii” (2 Petru 
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2:9). Dar, pentru a experimenta izbăviri mari din partea Domnului este 
necesar să ne asumăm riscuri mari cu Dumnezeul nostru.
 Am fost întrebat de judecător ce dorință am, la care am spus că 
nu am nici o dorință decât să fiu pus cu prietenul meu Petru Cocârțeu ca 
să îl ajut să își facă norma.

Recursul la Reșița

Cînd au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s’au mirat, în-
trucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că 
fuseseră cu Isus.      Fapte 4:13

 Pentru recurs am fost transportați de la Caransebeș la Reșița. Am 
fost aduși acolo în lanțuri grele. Mâinile mele erau învinețite de felul 
în care mi le strânseseră în cătușe. În fața Instanței am ridicat mâna cu 
lanțurile ce le aveam și am spus aceleași lucruri ca și la Caransebeș. Nu 
ne-am făcut vinovați de călcarea vreunei legi a țării, ci am acționat în 
cadrele libertății prevăzute de Constituția țării. Dar am spus din nou că 
dacă sunt promovate legi nedrepte care îmi cer să încalc Cuvântul lui 
Dumnezeu, eu am făcut de mult alegerea să păzesc Legile Domnului 
în dauna celor omenești. La părăsirea camerei unde a avut loc recursul, 
plutonierul Roman, ce ne adusese acolo și auzise mărturia mea, a înțeles 
că eram persecutați pentru credință și nu pentru agresarea unor persoane 
însărcinate cu păzirea ordinii publice, a declarat că ne va trata omenește 
de aici încolo. Ne-a luat lanțurile de la mâini si a spus ca le va pune 
criminalilor, întrucât noi nu eram oameni care trebuiau puși în lanțuri.

Avocatul apărării

...cercetam pricina celui necunoscut, rupeam falca celui nedrept.
   Iov 29:16-17

 La vestea că mai multe persoane aparținând Comitetului ALRC 
au fost arestate și li se intentează proces, doi avocați din Elveția s-au 
deplasat spre România cu gândul să ne apere în fața acuzatorilor noștri. 
Bineînțeles că nu li s-a permis să intre în țară! 
 Am fost apărați în proces de avocatul Zandomir, un tânăr ce se 
vedea că nu îi păsa de reputația ce și-o face prin apărarea noastră. De fapt 
tatăl lui era credincios baptist stabilit în America. Acest lucru ar putea 
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explica, în parte, curajul tânărului 
avocat. Domnul Zandomir a fost 
ajutat și sfătuit cu privire la felul 
în care urma să ne apere de către 
fratele Taloș Vasile, care s-a 
deplasat personal la Caransebeș cu 
acest scop.  
 După ieșirea din închisoare 
am rugat pe Zandomir să asiste 
pe cei condamnați fără motiv de 
autoritățile comuniste, și în unele 
cazuri intervenția a fost cu reușită. 

Cu soția și avocatul Zandomir după 
revoluția din 1989

Unul dintre cei eliberați prin intervenția avocatului Zandomir a venit să 
mă caute pe Muntele Mic pentru a-mi mulțumi că l-am ajutat să iasă din 
închisoare.
 Am ajutat pe cei din închisoare să primească pachete. Trimeteam 
șase-șapte pachete pe lună la condamnații ce sufereau pe nedrept în 
închisorile comuniste.

Pedeapsa cea mai grea, ni se reduce de către cei ce tre-
buiau să ne condamne

Nu mai necăjiți pe oamenii aceștia, și lăsați-i în pace.
   Faptele Apostolilor 5:38

 “Un judecător pământesc intervine pentru noi la Ministerul 
Justiției din București, să ni se reducă pedeapsa.”

 După revenirea noastră în România am ajuns să stau de vorbă cu 
judecătorul Boșneag, fostul șef al Tribunalului din Caransebeș în vremea 
procesului și condamnării noastre. De față erau Nicu Șandru, păstorul 
Bisericii Baptiste nr. 2 din Oțelul Roșu și Nicoluță Iancu, român ce a 
emigrat ulterior în America și s-a stabilit în Phoenix, Arizona. Judecătorul 
Boșneag ne-a mărturisit: „Măi Albai, vreau să îți spun anumite lucruri 
pe care tu nu le știi. Sentința voastră era pentru cel puțin 20 de ani, dar 
judecătorul alocat cazului vostru, domnul Mustețea, a refuzat să dea 
sentința cerută, a amânat rostirea sentinței pentru trei zile, timp în care a 
plecat la București și a pledat la forurile superioare pentru a se accepta 
o sentință mult mai ușoară, ceea ce s-a realizat.” Sentința mea a fost de 
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un an și jumătate, a lui Petru Cocârțeu de un an, și a lui Ionel Prejban de 
șapte luni.
 Judecătorul Mustețea a preluat și cazul meu în care eram acuzat 
de venituri ilicite, și a avut curajul să declare că acuzațiile erau nefondate. 
Cei optsprezece martori veniți la proces au depus o mărturie foarte 
convingătoare ce nu a putut fi negată sau contestată de procurori.   
   
Cum a ajutat Asociația Bisericilor Baptiste din America 
pe disidenții creștini din România?

Tu, care te fălești cu Legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea 
acestei Legi?       Romani 2:23

 Nu mai trebuie să argumentăm că protipendada instalată la 
conducerea Uniunii Bisericilor Baptiste din România era un instrument 
de persecuție a credincioșilor ce voiau să trăiască după îndemnurile 
Domnului Isus din Sfânta Scriptură. Noi, cei din Caransebeș, care am 
refuzat amestecul autorităților în problemele interne ale Bisericii Baptiste, 
am fost aspru persecutați de păstorii baptiști aflați în solda Partidului și în 
fruntea Cultului. Ei ne-au făcut proces de trimitere în judecată și au cerut 
condamnarea noastră la închisoare. Ei persecutau pe frații noștri care nu 
ascultau de ordinele Partidului de a fi tăcuți și supuși măsurilor menite de 
a reduce la tăcere mărturia creștină.
 Cazul nostru, al celor din Caransebeș a devenit cunoscut la Radio 
Europa Liberă și în Congresul Statelor Unite. Dar a ajuns cunoscut nu 
prin cei de la care ne așteptam la asistență frățească! Ne gândeam că 
frații noștri baptiști aflați în libertatea Americii erau dornici să intervină 
pentru noi atât la autoritățile americane cât și la cele ale României. Ei 
trăieseră în România și știau mai bine ca toți ceilalți ce însemna teroarea 
roșie. Acum trăiau în libertate și credeam că dau atenție cerinței Sfintei 
Scripturi din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei 13:3:
 Aduceţi-vă aminte de cei închişi, ca şi cum aţi fi închişi cu ei; 
aduceţi-vă aminte de cei ce îndură rele, întrucât şi voi sunteţi în trup.
 Am fost sincer dezamăgiți când am aflat că niciunul din „frații” 
noștri baptiști din America, cei care se aflau la cârma Asociației 
Bisericilor Baptiste Române din Statele Unite, nu a intervenit în favoarea 
noastră! Nu știam motivul: Nu ajunseseră să cunoască realitatea de la 
Caransebeș? Nu au fost încunoștințați de ceea ce survenise acolo?
 După eliberarea de la Popa Șapcă am ajuns cu familia în Statele 
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Unite. Din primul an am avut dorința să particip la Congresele Asociației, 
ca să motivez pe cei din conducerea Asociației să intervină pentru cei care 
rămăseseră în România și erau în continuare persecutați de comuniști! 
Știam că poziția lor și cuvântul lor era important pentru Guvernul de la 
București!
 Zis și făcut! M-am apropiat de cei din eșalonul superior al 
Asociației și i-am solicitat să acționeze de la nivelul poziției lor în 
folosul fraților persecutați. Știam că au la îndemână tribuna Radioului 
Europa Liberă și Transworld Radio din Monte Carlo. Știam că în fiecare 
an la finele Congresului se adresează rezoluții atât celor din Guvernul 
american cât și celor din Guvernul României! Credeam că pot să îi 
motivez să facă ceva pentru frații noștri și ai lor!
 Când am întrebat de ce până atunci nu s-a luat poziție în favoarea 
credincioșilor prigoniți din România și am solicitat ca măcar din acel 
moment să se facă ceva pozitiv pentru ei, mi s-a răspuns diplomatic: 
„Noi nu cerem drepturi! Noi nu facem politică!
Acest răspuns m-a descumpănit, deoarece am recunoscut imediat 
fățărnicia celor ce îl formulaseră. Ei își ceruseră dreptul să vină în 
America, dar considerau că ceilalți creștini din România nu au dreptul 
la a li se face dreptate! Cât fariseism! Câtă ipocrizie! Câtă lașitate și 
perversitate în felul în care își justificau inacțiunea! În schimb torționarii 
fraților noștri din România (cei din conducerea Uniunii Baptiste ce 
slujeau interesele Partidului) erau invitați la Congresele Asociației și 
primeau cuvântul de fiecare dată!
 Revoluția de Palat din decembrie 1989 nu a schimbat nimic 
la Cotroceni și nici în Cultul Baptist din România. Acolo (în Cult) 
nu au existat luptători care să ceară demiterea colaboraționiștilor și 
condamnarea lor publică. S-a sperat că timpul îi va înlătura fără a crea 
tulburare! După 25 de ani constatăm că nu s-a schimbat nimic. În locul 
tatălui colaboraționist a fost instalat fiul colaboraționist! Și în locul celor 
ce au fost în fruntea Asociației Bisericilor Baptiste din America și au 
fraternizat cu prigonitorii fraților lor din România pe vremea comuniștilor, 
au venit alții (din aceeași plămădeală) care recent au fraternizat și ei cu 
compromișii din fruntea Cultului Baptist din România.
 Nici aceștia nu cred că trebuie să facem politică. Bineînțeles este 
vorba de politică dreaptă. De aceea își permit să facă o politică murdară, 
prin care se fac una cu foștii și noii trădători ai fraților lor!
 Cum a ajutat Asociația Bisericilor Baptiste din America pe 
disidenții creștini din România în vremea regimului comunist? I-a ajutat 
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întorcând spatele acestora, fără să le pese de suferința lor! Cum a luat 
atitudine Asociația Bisericilor Baptiste din America față de cei din 
conducerea Cultului Baptist, care prigoneau pe frații lor? Exact așa cum 
a luat atitudine prezenta conducere a Asociației față de noii conducători, 
care la rândul lor, au în trecutul lor păcatul trădării de care nu s-au pocăit. 
I-au invitat pe aceștia la amvonul Asociației și i-au privit cu mare bucurie!

Ce face Asociația Bisericilor Române Baptiste din Ameri-
ca? Îl condamnă pe Ioan Botezatorul!

 Acum că penticostalii români din America au protestat împotriva 
deciziei Curţii Supreme a Statelor Unite de a legaliza căsătoriile 
sodomiţilor, asteptam ceva şi din partea Asociaţiei Bisericilor Baptiste 
din America. Ceva mai mult decât “Noi nu ne amestecăm în politică!” 
sau “Noi ne rugăm!”
 Mântuitorul a facut politică. Nu în ascuns, nu subversiv, ci deschis 
şi ne-a lăsat şi nouă o pildă să Îl urmăm. Un caz concret.
 Ioan Botezatorul a condamnat pe Irod pentru că “se căsătorise” 
cu Irodiada, nevasta fratelui său. Conform normelor romane divorţul 
şi recăsătoria erau acceptate, dar nu conform normelor lui Dumnezeu. 
Irod nu făcuse nimic ilegal din punct de vedere juridic, dar încălcase 
Cuvântul Legii lui Dumnezeu. Din pricina faptului că a luat poziţie faţă 
de cei puşi în dregătorii, Ioan a ajuns în temniţă. De acolo i-a adresat Lui 
Isus o întrebare ce arată într-un fel dezorientarea ce o experimenta.
 Isus nu l-a condamnat pe Ioan pentru că se amestecase în politică, 
aşa cum au făcut mai marii Bisericilor Baptiste cu luptătorii care sub 
Ceauşescu au condamnat păcatele săvârşite de politicienii ce încălcau 
Constituţia României şi suprimau astfel în cazul baptiştilor drepturile 
garantate constitutional.
 Isus nu a considerat că Botezătorul merita să fie pus în temniţă 
pentru că se amestecase în politică! Dimpotrivă, Fiul lui Dumnezeu 
l-a lăudat pe Ioan în acele momente pentru principialitatea lui, pentru 
spiritul lui de jertfă, pentru curajul lui şi pentru statornicia dovedită în 
persecuţie. Lăudându-l pe Ioan Botezătorul, Isus îi recomanda acţiunile 
în public, şi îl dădea de exemplu altora ce urmau să vină în urma lui 
Ioan în lucrarea lui Dumnezeu. Şi e păcat că predicatorii noştri nu vor să 
samene cu cel mai mare om născut din femeie, nici nu vor să primească 
laude din partea lui Isus aşa cum primise Ioan!
Ar trebui să căutăm cu lumânarea un caz ca al lui Ioan între cei care au 
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fost la conducerea Uniunii Baptiste din România sau la cârma Asociaţiei 
Bisericilor Baptiste din America în timp ce comuniştii dominau scena 
politică a României! Toţi cei care s-au perindat pe la conducerea celor 
două instituţii au fost laşi, şi de aceea au refuzat să apere drepturile 
credincioşilor ce trăiau în conformitate cu Scriptura şi intrau în conflict 
cu autorităţile comuniste. Nici măcar un preşedinte al Asociaţiei 
Bisericilor Baptiste din America nu a luat poziţie faţă de persecuţiile 
ce le sufereau fraţii lor în România ceauşistă. Ei organizau congrese, 
publicau reviste, ţineau conferinţe, dar nu pomeneau nimic de fraţii lor 
din temniţele comuniste! Când erau întrebaţi de ce nu iau poziţie, se 
scuzau cu formula: “Noi nu facem politică şi nu cerem drepturi!”
 Au uitat complet de faptul că Scriptura cere urmaşilor lui 
Christos să facă politică şi să îşi aducă aminte de cei din temniţă, ca 
şi cum şi ei ar fi acolo (a te solidariza cu cel pus în temniţă din pricina 
credinţei înseamnă a condamna pe conducătorii politici care persecută 
pe pocăiţi; înseamnă a condamna păcatul şi implicit a face politică!). 
Au uitat de faptul că Mântuitorul a stat alături de Ioan Botezătorul şi l-a 
apărat public când era la închisoare şi în acelaşi timp a condamnat public 
abuzurile lui Irod! Acesta a fost Domnul nostru pe care unii îl efeminează 
şi îl descriu ca fiind neinteresat de politică! Da, când a fost vorba de 
apărarea credincioşilor Săi, Isus a făcut politică! S-a solidarizat cu ei 
în persecuţie şi a condamnat autorităţile ce persecutau pe credincioşi! 
Exemplul lui Christos trebuia să fi fost urmat de cei ce s-au perindat la 
conducerea Cultului Baptist din România în perioada comunistă, sau de 
cei de la conducerea Asociaţiei Bisericilor Baptiste din lumea liberă! Nu 
au facut-o, în schimb au lăudat pe persecutori şi implicit au condamnat 
pe cei ce sufereau persecuţie.
 Istoria se repetă în alte sfere. La ora actuală sodomiţii din 
societatea vestică sunt antrenaţi (la fel ca şi comuniştii) în acţiunea de a 
suprima drepturile credincioşilor lui Isus şi de fapt încearcă să reducă la 
tăcere pe toţi cei ce gândesc diferit de ei! Ce fac cei mai mulţi predicatori? 
Tac şi refuză să ia atitudine! Le este frică să spună răului rău! Le este 
frică să nu ajungă în cuptorul persecuţiei! De fapt ei renunţă la a-L 
proclama pe Isus ca Domn şi Judecător al tuturor celor ce îi sfidează 
cerintele! Mântuitorul nu poate folosi în nici un fel pe oamenii care se 
tem de semenii lor mai mult decât de Dumnezeu! Şi aceasta este tragedia 
predicatorilor contemporani! Preferă să trăiască în securitate şi în puf 
mai degrabă decât să îşi primejduiască poziţiile luând atitudine faţă de 
pervertiţii care corup generaţiile ce trăiesc azi!                         
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 Probabil că ciurul ce va cerne cel mai bine pe cei ce se proclamă 
pocăiţi va fi atitudinea luată faţă de perversiunile practicate de sodomiţi 
şi de politicienii ce le dau apă la moara! Curajul de a condamna sodomia 
şi practicile asociate cu aceasta va fi un semn al verticalităţii, pe când 
tăcerea cu privire la sodomie şi “căsătoriile” sodomiţilor va fi percepută 
(corect) ca abandonul luptei pentru adevăr.

Cei care ne-au ajutat în mod real

Dați dreptate nenorocitului...  Psalmul 82:3

 Dintre cei care aveau o platformă de unde ne puteau ajuta, niciunul 
din predicatorii ce vorbeau la radio (Europa Liberă, Quito – Ecuador) nu 
au folosit microfonul pentru a interveni în favoarea noastră. Singurul care 
ne-a ajutat a fost păstorul Ieremia Hodoroabă care ne-a trimis $7.000 de 
dolari pentru familiile celor ce eram întemnițați. Singurul care a vorbit 
la Europa Liberă în favoarea noastră organizând chiar un protest pentru 
noi în Germania a fost autorul Sergiu Grossu, ce aparținea de Oastea 
Domnului. În rest, tăcere și inacțiune vinovată.

Trei colonei ce m-au simpatizat și ajutat

În Cezarea era... un centurion... cucernic și temător de Dumnezeu...  
   Fapte 10:1-2

 Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de mine și prin faptul că 
mi-a scos în cale ofițeri care în mod inexplicabil m-au simpatizat și m-au 
ocrotit în timpul când eram persecutat de frații mei și de autoritățile 
comuniste.
 Unul a fost colonelul Ionescu din Oradea pe care l-am avut în 
timpul când făceam armata. La un moment dat la întrunirile de orientare 
politică a început discuția dacă există Dumnezeu. Unul din căpitanii 
prezenți nega existența lui Dumnezeu, și eu am intervenit în discuție 
spunându-i căpitanului că ceea ce spunea este un neadevăr.  De față erau 
mulți militari, inclusiv baptiști. La un moment oarecare în dezbatere s-a 
ridicat un soldat ce a spus: „Și eu cred ceea ce spune Rădoi, că există 
Dumnezeu.” M-am bucurat că măcar un soldat era aliatul meu. Eu 
credeam că omul este unul dintre militarii baptiști sau penticostali, dar 
aceștia tăceau toți. Cel ce luase cuvântul era un credincios ortodox. 
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 Comandantul a promis că mă va scoate la raportul regimentului. 
Așa s-a întâmplat. Prezent era și colonelul Ionescu pe care l-am cunoscut 
cu acea ocazie. Ofițerii au concluzionat că eu eram pe această poziție 
deoarece nu avusesem acces la literatură ateistă. Eu le-am explicat de ce 
eram credincios, și le-am oferit mărturia convertirii mele: cum am intrat 
în Casa de rugăciune a pocăților, cum mi-a vorbit Dumnezeu la slujba 
aceea religioasă și nu mi-a vorbit niciodată prin preotul satului, unchiul 
meu ce cânta liturghiile, cum Dumnezeu mi-a schimbat deodată toate 
înclinațiile păcătoase și m-a făcut un om nou... 
 După ce m-au ascultat, ofițerii mi-au spus să mă retrag la cameră. 
După două zile am fost chemat la biroul colonelului și am fost pus șofer 
pe mașina de aprovizionare. De atunci am mâncat la masa ofițerilor. 
Colegii au rămas mirați. În loc să fiu pedepsit pentru că l-am contrazis pe 
căpitanul politic, eu am fost favorizat de conducerea regimentului.
 A mai fost un moment în care colonelul Ionescu a acționat în 
favoarea mea. Eram la capătul celor doi ani de armată și urma să ni se 
prelungească armata cu încă două luni din cauza muncilor agricole unde 
fuseserăm concentrați. La capătul primei zile eram epuizat și descurajat. 
În momentul acela a intrat în cameră un ofițer care a rostit numele meu 
și a cerut să îl urmez. Mă gândeam că nu îmi făcusem bine munca pe 
câmp și gânduri negre mă încercau în timp ce îl urmam. Dar ajunși la 
comandamentul locului, mi s-a comunicat că eu împreună cu un alt 
soldat am primit grațiere de cele două luni de muncă! Colonelul Ionescu 
intervenise în favoarea mea. I-am mulțumit și i-am urat să îl cunoască 
pe Domnul Isus și să aibă parte de viața veșnică. M-a îmbrățișat și mi-a 
urat numai bine. De multe ori în timpul armatei îl duceam cu camionul 
și îi vorbeam de Dumezeu și de mântuirea ce ne-a fost dată în Domnul 
Isus. Nădăjduiesc că Dumnezeu a continuat să îi atingă viața să îi dea 
mântuirea.
 Al doilea ofițer superior ce mi-a făcut bine a fost colonelul Matu, 
ce lucra în cadrul Securității cu sediul la Caransebeș. În urma faptului că 
aderasem la Comitetul creștin de Apărare a Libertății Religioase și de 
Conștiință, am intrat în vizorul Securității. Colonelul Matu mi-a spus că 
tot ce îmi cer este să nu îl mai invit pe fratele Liviu Olah la Caransebeș, 
deoarece aveam nevoie de pășune bună pentru oi. Nu am zis nimic, dar 
nu l-am mai invitat pe fratele Olah la Caransebeș. Am arătat în alt loc 
cum mi-am revenit din apatie și cum în cele din urmă am fost arestat și 
dat în judecată pentru activitățile mele religioase. Colonelul Matu a avut 
un rol în tot ceea ce s-a întâmplat cu mine în acele împrejurări, dar nu un 
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rol de persecutor, ci mai degrabă de ocrotitor.
 L-am întâlnit după revoulția din 1989, când m-a luat în brațe și 
mi-a zis: „Rădoi, ești fratele meu! Ți-aduci aminte de zilele când erai 
în proces. Eu am declarat că nu vreau să mânuiesc cazul vostru, ci l-am 
dat în seama partidului, care era mai mare ca Securitatea.” La partid 
prim secretar era unchiul meu, Firu Cotârlă. Acesta nu a vrut să facă 
nimic împotriva noastră.  De-abia după ce am fost reclamat de păstorii 
vânzători de la Comunitatea Baptistă din Timișoara și cei de la Uniunea 
Baptistă din București, de-abia atunci autoritățile locale au trecut la 
represalii și s-a ajuns la arestarea și condamnarea noastră! 
 Cu câteva luni în urmă am fost înștiințat că colonelul Matu este 
bolnav și ar vrea să stea de vorbă cu mine ca să îmi împărtășească anumite 
secrete ce trebuia să le știu. Când l-am sunat, deja plecase în veșnicii. 
Am regretat mult că nu am apucat să vorbesc cu el. Probabil că voise 
să îmi spună ceva despre dosarul meu din care am dedus că erau 48 de 
persoane dintre baptiști și penticostali, care mă urmăriseră, printre care 
mulți păstori. Se pare că Colonelul Matu și-a pus încrederea în Domnul 
Isus pentru mântuire. Aceasta în contrast cu păstorii care au murit și nu 
au avut curajul să recunoască trădările ce le-au făcut! Colonelul David 
m-a simpatizat din prima clipă când m-a văzut. Eram chemat la biroul 
lui la Reșița în urma faptului că organizasem o tabără cu tinerii baptiști 
la Muntele Mic unde invitasem pe fratele Liviu Olah să le vorbească. În 
urma acțiunii fusesem reclamat și colonelul David era însărcinat să mă 
interogheze. „De ce ești tu un om diferit?” - m-a întrebat el. Întâi i-am 
spus că eram un om schimbat de când Dumnezeu mă iertase și îmi dăduse 
în dar viața veșnică, că eram devotat Domnului de când îmi cruțase viața 
de febra tifoidă și apoi am adăugat că sunt un om ce nu poate suporta 
nedreptatea și de aceea am făcut toate lucrurile de care eram acuzat.
 El mi-a comunicat faptul că aveam trădători în Comitetul 
Bisericii și dacă voiam să nu se știe ce facem trebuia să ascundem de 
aceștia informațiile critice. Mi-a dat și numele a cinci oameni care erau 
în Comitetul Bisericii și totuși, acționau ca informatori ai Securității! 
Eu mi-am exprimat neîncrederea cu privire la cele ce îmi spunea, și am 
plecat convins că era o lucrătură ce urmărea să bage zâzanie între noi. 
I-am întrebat pe cei cinci dacă au dat declarații Securității, și toți au negat 
lucrul acesta. Data viitoare când am ajuns în biroul colonelului David 
i-am spus că cei cinci nu erau trădători. El a zâmbit și a spus: „Eu sunt 
mai sincer ca ei!” M-a sfătuit să cer o declarație celor vizați în care să 
spună deschis că nu au dat rapoarte la Securitate cu privire la tabăra de la 
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Muntele Mic. Am revenit la membrii Comitetului și le-am cerut să dea o 
astfel de declarație! Surpriza a fost că niciunul nu a vrut să dea declarația 
cerută, și apoi au recunoscut că dăduseră informații la Securitate!
 La următoarele alegeri de Comitet în Biserica Baptistă din 
Caransebeș, cei cinci nu au mai fost realeși în Comitet. Biserica știa 
deja ce hram purtau aceștia și nu le-a mai dat votul.  Discuțiile mele 
cu colonelul David au atins și tema convertirii mele și a credinței în 
Dumnezeu. I-am vorbit despre ordinea și cadența perfectă a universului 
ce arată deslușit că este guvernat de Dumnezeu. Când lucrurile s-au 
stricat și noi am ajuns la închisoare, apoi am ieșit de acolo cu reputația 
de disident, colonelul David m-a chemat și mi-a șoptit că este bine pentru 
mine să plec din țară, deoarece viața îmi era în pericol. M-a convins de 
lucrul acesta și în cele din urmă am acceptat să plec. Ajuns în Statele 
Unite am aflat că bunicii colonelului David erau credincioși baptiști din 
Clisura Dunării, ceea ce explica bunăvoința lui față de mine și față de 
lucrarea din Bisericile Baptiste.
 Printre altele am aflat că se pusese la cale uciderea mea într-
un accident ce urma să fie aranjat pe Dunăre. Urma să plec acolo cu 
un transport și să fiu ucis pe granița cu sârbii. Nu știam nimic, dar în 
momentul în care mi s-a cerut să plec pe graniță cu transportul respectiv, 
eu am avut o presimțire și am refuzat să merg. I-am spus colonelului 
David că nu voi merge acolo unde mă trimitea întreprinderea. El nu 
a zis nimic și nici nu a insistat să ascult de conducerea întreprinderii. 
Iată cum niște ofițeri din Securitatea comunistă au avut simpatie pentru 
credincioși, în timp ce frații noștri care trebuiau să ne apere ne-au săpat 
și ne-au trimis în pușcărie!  

Cu Domnul în temniță
Dușmani ce devin prieteni

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe 
vrăjmaşii lui.       Proverbe 16:7

 După ce am fost arestaţi, torturaţi, „judecaţi” şi condamnaţi, a 
urmat încarcerarea noastră oficială la Popa Șapcă. Eram adunaţi toţi cei 
condamnaţi într-un şir lung şi se proceda la perchiziţionarea noastră ce 
era însoţită de bătăi crunte. Eram ultimul din şir. Lângă mine se afla un 
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credincios adventist, condamnat pentru că nu voia să acţioneze sâmbăta, 
după cum cereau „regulile” armatei. Înaintea noastră câţiva indivizi 
au fost bătuţi sălbatic. Băiatul adventist era cam îngrozit de ceea ce va 
urma. Încercam să îl încurajez, dar scenele anterioare îşi făcuseră efectul. 
Mă gândeam însă și la soarta noastră, a celor trei de la Caransebeș. Noi 
fuseserăm condamnați pentru că “am bătut milițieni”. Deținuții care 
intrau la închisoare pentru că bătuseră milițieni, erau bătuți cu sălbăticie. 
Știam ce mă așteaptă.
 Fratele Cocârțău și cu fratele Prejban erau într-un țarc de unde 
vedeau cele ce se petreceau și ei ar fi urmat să intre în scenă în actul 
doi. Când a venit rândul la percheziţionare a fratelui adventist, au găsit 
asupra lui o Biblie. Acum „păcatul” lui era dintr-o dată mult mai grav. 
Ca să îşi bată joc de el, cei care îl anchetau i-au cerut să mănânce Biblia, 
promiţându-i că dacă acceptă, nu va fi bătut. Tânărul adventist stătea în 
faţa lor galben, fără să spună ceva, sau să facă ceva. Se vedea clar că este 
descumpănit şi îngrozit. Ofiţerii vedeau lucrul acesta şi stăruiau de el să 
înceapă să mănânce Biblia. 
 Nu ştiam cum se va sfârşi scena la care participam. Eram scos 
afară dezbrăcat total pentru a fi bătut. Mă gândeam că odată cu mine 
nu mai au nici un alt caz de analizat şi vor avea timp din belşug să mă 
bată. Îngrijorarea tânărului adventist era şi a mea în clipele acelea. La un 
moment dat unul din ofiţeri s-a apropiat şi a luat în mână corpul delict, 
Biblia, şi a deschis-o, curios să vadă ce scria în acea carte pentru care cei 
credincioşi erau gata să sufere atâta umilire şi maltratare. S-a aşternut 
o tăcere grea. Apoi ofiţerul a început să citească cu voce tare. Biblia se 
deschisese la Isaia, şi ceea ce i-a căzut sub ochi erau versetele 1-4 din 
capitolul 43. Fără să îşi dea seama ce face ofiţerul a citit: „Nu te teme, 
căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul 
tău; eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta 
Mea biruitoare.” Ce bine au venit pentru noi acele cuvinte! Nu ştiu dacă 
lucrul acesta a fost observat de cei care urmau să ne tortureze, dar atunci 
s-a petrecut o minune. Ofiţerul care a citit versetul a adăugat după ce şi-a 
ridicat ochii din Scriptură: „De ce te temi? Nu scrie aici să nu te temi, 
pentru că Dumnezeu este cu tine?” Era tăcere grea și eu stăteam gol în 
fața lor. Deodată m-am trezit că îi întreb: „Ce vreți să fac?” Plutonierul 
s-a întors spre ceilalţi, s-au înţeles din priviri şi au plecat cu toţi, fără să 
ne mai interogheze şi fără să pună să fim bătuţi! Se vedea că cercetarea 
lui Dumnezeu a venit peste ei! Noi nu știam că unul din ofițeri participase 
la procesul nostru și știa că acuzațiile ce ni s-au adus erau false.
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 În cele din urmă a venit unul care ne-a spus să ne îmbrăcăm 
și să plecăm la celulă. La fel s-a procedat și cu frații mei Cocârțeu și 
Prejban. Noi am fost singurii puși în pușcărie pentru “păcatul că am 
bătut milițieni” și care nu am fost torturați la intrarea în pușcărie! 
Milițienii  însărcinați cu supravegherea noastră au știut că acuzațiile au 
fost mincinoase și nu ne-au bătut. E trist că unii credincioși au crezut 
minciunile oficialilor, dar milițienii puși să ne facă viața amară nu le-au 
crezut. Aşa au început zilele oficiale de puşcărie. Dumnezeu a vegheat 
ca la începutul puşcăriei noastre să ne întărească dându-ne una din cele 
mai frumoase promisiuni ale Bibliei pe care să o tezaurizăm pentru zilele 
ce urmau. Mai mult, Dumnezeu a împlinit o promisiune făcută în altă 
parte a Scripturii (Proverbe 16:7): „Când sunt plăcute Domnului căile 
cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăşmaşii lui.” Plutonierul care a citit 
versetul din Isaia, a devenit din ceasul acela un prieten al nostru. Prin 
toate cele întâmplate în prima zi a detenţiei noastre oficiale, Dumnezeu 
ne-a comunicat că este cu noi şi ne putem bizui pe prezenţa Sa, un ajutor 
care nu lipseşte niciodată în nevoi.

Ierarhia închisorii

Domnul a fost cu Iosif, şi Şi-a întins bunătatea peste el...Şi mai marele 
temniţei a pus subt privegherea lui pe toţi întemniţaţii cari erau în 
temniţă. Şi nimic nu se făcea acolo decât prin el. Genesa 39: 21-22

 De îndată ce pășești în închisoare îți dai seama că acolo domnesc 
alte reguli decât cele cunoscute din viața privată. Se stabilește o ierarhie 
pe baza puterii, singura autoritate respectată de deținuți. Puterea fizică își 
spune cuvântul și aranjează pe indivizi în paliere distincte în funcție de 
forța brută deținută.
 Eram puși cu alți deținuți într-o cameră unde se aflau peste 40 de 
persoane. Imediat, la sosirea noastră văzându-mi ținuta impunătoare am 
fost provocat la o partidă de scandenberg. Nu înțelegeam în ce consta 
provocarea, dar Petru Cocârțeu mi-a explicat cum se dă întrecerea 
de scandenberg. Cel care mă provocase avea reputația de a fi cel mai 
puternic. Ne-am așezat la masă, am încleștat mânile și în câteva clipe 
i-am dat brațul jos. Omului nu îi venea să creadă. A cerut o a doua 
confruntare. Fără greutate l-am pus jos a doua oară. Toți deținuții mă 
priveau admirativ. I-am spus amicului ce mă provocase să aducă doi ca 
el la întrecerea următoare, deoarece cu unul singur nu simt că este o 
întrecere serioasă.
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Dumnezeu și deținuții

Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau, şi cântau cântări de laudă 
lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau. Faptele Apostolilor 16:25

 Din clipa aceea am putut lua cuvântul în dormitor să discutăm 
și să dezbatem diferite probleme, inclusiv cele legate de existența lui 
Dumnezeu. În conversație se antrenau chiar și unii profesori universitari 
ce fuseseră închiși pentru luare de mită. În fiecare seară se iscau discuţii 
aprinse, mai ales pe tema credinţei în Dumnezeu, din moment ce toţi 
ştiau că noi fuseserăm închişi pentru credinţă. Am avut acolo ocazia să le 
oferim mărturia noastră, să le spunem felul în care am ajuns să credem în 
Domnul Isus, şi cât de importantă era credinţa pentru noi. 
Unii ascultau în tăcere, alţii batjocoreau cele spuse de noi, iar alţii se 
împotriveau deschis. Fiecare acţiona în funcţie de interesele ce le avea. 
Unii credeau că dacă vor lua poziţie faţă de noi, cei închişi pentru 
credinţă, vor obţine clemenţă de la persecutori. Profesorii prezenți au 
avut în final curajul prin participarea la discuţii să aducă argumente în 
sprijinul existenţei lui Dumnezeu. Se vedea cum ceata împotrivitorilor se 
subţia în fiecare zi, până când nimeni nu a mai avut ce obiecta la mărturia 
noastră.
 Din acel moment, autorităţile observând că în loc să fim noi 
influenţaţi de atmosfera celulei, de fapt noi determinam atmosfera celulei 
prin discuţiile avute şi prin tonul optimist oferit de credinţa noastră în 
Dumnezeu, au hotărât transferarea noastră într-alt fel de celulă. Decizia 
lor a fost motivată oficial prin afirmaţia că exercitam o influenţă nocivă 
asupra celorlalţi deţinuţi.
 Așa am ajuns în celula morții.

Celula Morții

 În celula morții eram doar noi, cei trei arestați la Caransebeș 
pentru păcatul de a fi cerut ca Biserica Baptistă să fie lăsată în pace de 
autorități. Celula era foarte rece, geamul era spart intenționat și nereparat, 
de pe pereți se scurgeau picături de apă în continuu, și podeaua se umplea 
de apă ce trebuia mereu ștearsă cu cârpe. Ne rugam lui Dumnezeu să ne 
scoată de acolo, dar și să ne ajute să manifestăm o atitudine care să arate 
că ne încredem în El și așteptăm lucruri mari de la El.
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În legătură cu minerii greviști din Valea Jiului 

„Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci Eu sunt cu tine.”
   Faptele Apostolilor 18:9-10

 Unul din gardieni era mai omenos și când eram duși să facem 
baie odată pe săptămână, ne lăsa să comunicăm cu ceilalți deținuți închiși 
în celule similare cu cea în care noi fuseserăm plasați. Așa am intrat în 
legătură cu minerii greviști din Valea Jiului care fuseseră încarcerați la 
Popa Șapcă. Ei ne-au învățat cum să folosim cănile de metal pentru a 
comunica dintr-o celulă în alta, lucru ce l-am făcut imediat și timpul 
petrecut în celula morții a început să fie mai puțin apăsător deoarece 
puteam să îi evanghelizăm pe acei greviști. Le cântam cântări de ale 
noastre și le recitam versete din Scripturi. Dar faptul că puteam comunica 
cu alți deținuți nu îmbunătățea condițiile ce le aveam în celula morții.

Noi locuitori ai celulei morții - păduchii

Le-au făcut viața amară...     Exod 1:14

 În fiecare dimineață la raport expuneam faptul că geamul era spart 
și trebuia schimbat, dar nimeni nu lua aminte să schimbe situația. După 
alte zile de teroare am reclamat faptul că ne umpluserăm de păduchi. 
Cel care a consemnat reclamația noastră ne-a strigat că noi eram cei 
ce aduseserăm păduchii în celulă. Peste zi ne-au fost luate hainele, 
cearșafurile și saltelele pentru a fi dezinfectate – ni se spusese. De fapt 
era o răzbunare. 
 Seara nu am primit nimic înapoi, și nici nu ne-au fost aduse 
saltele sau cearșafuri curate. Noaptea aceea am consumat toate lemnele 
ce ne fuseseră date (două lemne și cinci cărbuni pe care le păstram de 
pe o zi pe alta și făceam focul odată la două zile), și ne-am pus pe foc 
ismenele pentru a nu îngheța de vii. Simțeam că dacă va mai trebui să 
mai stăm acolo vom pieri. Eram la capătul puterilor. Dumnezeu hotărâse 
însă timpul cât trebuia să stăm în celula morții, dar și lucrurile ce voia să 
le realizeze prin prezența noastră acolo. Nu pot să trec mai departe fără a 
relata câteva lucruri impresionante ce ni s-au întâmplat în celula morții.
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Închinare în celulă

...l-a ascultat cu privire la credința în Christos Isus.
   Faptele Apostolilor 24:24

 Geamul era spart și frigul era cumplit. Conform legii trebuia să 
ni se dea lemne de foc, dar de fapt ni se dădeau lemne foarte puține. De 
pe pereții celulei se scurgea mereu apă, până acolo că apa se ridica pe 
ciment. Pentru a nu sta cu picioarele în apă, noi trebuia mereu să luăm 
apa de pe ciment cu o cârpă și să o stoarcem într-un vas. 
 Acolo, în celula morții am început să cântăm și să avem servicii 
de închinare. Nu puteam citi Cuvântul, dar îl reproduceam din memorie. 
Acolo am avut așa mare bucurie, încât spuneam celor doi: Aș fi gata să 
mor acum pentru Domnul! E așa mare har să fii un martir! Așa am putea 
să arătăm ceva din dragostea noastră pentru Cel ce și-a dat viața pentru 
noi!

Convertirea unui criminal în închisoare

„Fie curând, fie târziu”, a răspuns Pavel, „să dea Dumnezeu ca nu 
numai tu, ci toţi ceice mă ascultă astăzi, să fiţi aşa cum sunt eu, afară 
de lanţurile acestea.”    Faptele Apostolilor 26:29

 Deoarece autoritățile au constatat că nici regimul din celula 
morții nu ne îngenunchiază, au introdus în celula noastră un criminal 
notoriu sperând într-o încăierare și probabil în înfăptuirea unei crime. La 
intrarea lui în celulă un plutonier mi-a spus că pot să îl bat, dacă vreau.
 Criminalul se numea Gârbaci, și era cunoscut în toată pușcăria. 
Fusese pus în închisoare pentru omor. Bătuse pe câțiva care avuseseră 
curajul să se ia la harță cu el. Avea renumele de a fi cel mai înrăit deținut. 
Toți se temeau de el. Avusese câteva tentative de evadare, sperând că 
va fi împușcat. A încercat de câteva ori să se sinucidă prin înghițirea 
a două cozi de lingură. I s-a făcut operație ca să fie scoase afară. Era 
pus permanent în lanțuri. Când a fost dus la noi în celulă, i-am spus că 
în celula noastră se practică închinarea de trei ori pe zi, dimineața, la 
amiază și seara. I-am spus ca nu e obligat să participe, și poate să facă 
orice, dar să nu deranjeze închinarea. El ne-a răspuns că este bucuros să 
fie în prezența unor oameni care se închină lui Dumnezeu. 
 În ciuda faptului că era un criminal, omul avea o sensibilitate 
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deosebită. Scria poezii. Nu văzusem până atunci creion în închisoare, dar 
el avea unul. Ei, bine, criminalul Gârbaci a devenit foarte interesat de o 
problemă, și anume, problema iertării. El nu credea că Dumnezeu poate 
ierta pe un individ care înfăptuise atâtea păcate, inclusiv crimă. Noi i-am 
spus că Sângele Domnului Isus Christos ne curățește de orice păcat, 
și i-am relatat mărturia întoarcerii noastre. A treia zi după ce Gârbaci a 
venit în celula noastră, în timp ce ne rugam, a început și el să strige către 
Dumnezeu: Doamne Dumnezeule, dacă este adevărat ce mi-au spus 
acești oameni despre bunătatea Ta și despre faptul că ierți pe oameni, 
vin și eu, cel care am comis crimă și am vrut să îmi iau viața de atâtea 
ori, vin să te rog să mă ierți și să mă primești! După această rugăciune 
Gârbaci nu a vrut să ne mai lase pe noi să scoatem apa cu cârpe din 
celulă, ci a ținut să facă el permanent această slujbă, deși lanțurile de la 
mâini și de la picioare îl incomodau foarte mult. Când a venit plutonierul 
a doua zi, și l-a văzut, nu a putut să creadă ceea ce observa și l-a întrebat 
pe Gârbaci ce s-a întâmplat? „Domnule plutonier, a spus el, eu nu mai 
sunt cel ce am fost. Gârbaci cel vechi nu mai există. Acum sunt un om 
nou! Oamenii cu care m-ați pus în celulă sunt sfinți! Eu o să fac tot 
timpul operația asta de scoatere a apei din celulă!
 După câteva zile, vrând să știe ce s-a întâmplat în realitate în 
grupul nostru, autoritățile au introdus în celulă pe un alt deținut. Acestuia 
i s-a promis că va fi eliberat de îndată ce face un raport despre cei închiși 
în celula noastră. A asistat la serviciile noastre de închinare, și după 
câteva zile a spus plutonierului: „Domnule, așteptați în zadar să dau 
un raport despre acești oameni, căci nu îl voi da. Aici în celulă este un 
colț de rai. Aș sta tot timpul într-o așa celulă! Nu am nevoie de raportul 
vostru pentru a mi se scurta detenția.” Noi l-am rugat să dea o declarație 
despre ceea ce a văzut în celula noastră, dacă lucrul acesta l-ar fi ajutat, 
deoarece nu era nimic care să ne incrimineze, dar el nu a voit să dea 
declarație despre noi, pentru că știa că declarația lui putea fi folosită 
împotriva noastră de autorități. 
 Mă gândesc câtă demnitate a avut acel om, nepocăit, și ce diferență 
între el și frații noștri care dădeau declarații prin care incriminau pe frații 
lor știind că acestea vor rezulta în  persecutarea fraților lor! Nu mai îmi 
amintesc decât faptul că numele acelui om era Costică, dar m-am rugat 
pentru el ca Dumnezeu să îi dea și lui pocăința și iertarea. Nădăjduiesc 
să îl văd odată în marea mulțime a celor răscumpărați.
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Întâi Dumnezeu 

Eu sunt Domnul Dumnezeul tău... 
Să nu ai alți dumnezei afară de mine!   Exod 20:2-3

 Într-una din zile, în timp ce ne rugam, fiind pe genunchi, a intrat 
în celulă un colonel, comandantul penitenciarului. Auzise cântările 
noastre și voia să ne oprească din închinare. Când a intrat în celulă 
(celula nu avea vizor) a strigat la noi să ne oprim din închinare. Împreună 
cu Gârbaci continuam să ne rugăm cu voce tare, fără să dăm atenţie la 
cele ce se petreceau în jur. Colonelul s-a apropiat de mine, şi am simțit o 
lovitură de cizmă în spate. Am continuat să ne rugăm. Când am încetat 
rugăciunea ne-am sculat şi am dat faţă cu ofiţerul ce se vedea clar că era 
foarte furios.  „Vreau să ştiu – mi-a strigat el – de ce nu v-ați ridicat când 
am intrat în cameră?” Noi i-am răspuns că ne rugam, şi prin urmare 
nu puteam să ne sculăm de pe genunchi atâta vreme cât ne  adresam 
lui Dumnezeu în rugăciune. El ne-a apostrofat spunând că regulamentul 
cere să ne oprim din orice acţiune şi să dăm atenţie la oficialii care intră 
în celulă! I-am răspuns că Dumnezeu este mai mare ca orice oficial, şi 
nu ne puteam opri din rugăciune pe motiv că cineva intra în cameră!  
Noi respectăm întâi pe Dumnezeu, și apoi respectăm pe ceilalți oameni. 
“Vă respectăm și pe dumneavoastră – i-am spus. Acum spuneți ce aveți 
de spus și vom executa”. Scos din minţi, colonelul a început să zbiere: 
„Aici eu sunt Dumnezeu! Aici eu sunt Dumnezeu! Am să vă bag într-un 
loc mult mai greu”  Noi am răspuns: „Nu contează unde suntem puși, noi 
rămânem cu Dumnezeu!” A plecat mânios.
 În timp ce avea loc această confruntare cu colonelul, pe holul 
clădirii, în fața celulei noastre un tinerel, Sever Ardelean, spăla cimentul 
pe coridor și asculta discuția noastră. Era și el printre cei condamnați 
de autoritățile ceaușiste pe baza “dreptății” comuniste. Atunci și acolo, 
Sever a hotărât să devină credincios, dându-și viața Domnului Isus. Când 
a ajuns acasă, a început să frecventeze Biserica Baptistă din Bujac, Arad, 
unde a mărturisit la botez că a auzit discuția dintre un deținut pocăit și un 
colonel care îl persecuta în celula morții. Fratele Doboș Octavian mi-a 
relatat acest episod și este înregistrat de asemenea pe DVD cu ocazia 
nunții băiatului meu mijlociu în Los Angeles. Mulțumesc lui Dumnezeu 
că timpul petrecut în celula morții nu a fost în zadar.
 Imediat ce s-a constatat convertirea lui Gârbaci, el a fost scos 
afară, și pus din nou între ceilalți deținuți. În câteva zile toată închisoarea 
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Popa Șapcă a știut că Gârbaci s-a pocăit și este un alt om. De frica de 
a nu contamina pe alți deținuți, care îl cunoscuseră și știau acum de 
schimbarea lui, autoritățile au hotărât să îl transfere în închisoare la 
Craiova. După 1989 fratele Cocârțeu l-a căutat și a intrat în legătură cu 
el, constatând că fratele nostru Gârbaci îl slujește pe Domnul nostru în 
satul lui din Moldova unde a înființat o Biserică.

Bine din rău

Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc 
pe Dumnezeu...      Romani 8:28

 Cum am ieșit din celula morții? Probabil că acolo ne putrezeau 
oasele, dar Dumnezeu a vrut să ne scoată și din acea situație disperată. 
A făcut lucrul acesta într-un mod care acum mă uimește, dar atunci m-a 
consternat. N-a fost de-ajuns că am fost pus în închisoare pentru acțiunea 
iluzorie că am bătut milițieni, ci mi s-a intentat și un alt proces, fiind 
acuzat de venituri ilicite. De aceea am fost scos din celula morții și dus 
în fața instanțelor pentru a da socoteală de averea mea. Procesul al doilea 
a fost ținut în Caransebeș. O serie de prieteni (optsprezece inși au avut 
curajul să vină să mărturisească în favoarea mea) au venit și au vorbit 
mărturisind despre integritatea mea, și despre faptul că nu am câștigat 
nimic necinstit. Oamenii care m-au ajutat să îmi reconstruiesc casa după 
incendiul prin care am trecut, au mărturisit că ei m-au ajutat cu lemn și 
alte materiale. Judecătorul a dat sentința că nu eram vinovat. 
 Dar s-a mai întâmplat ceva. În fața judecătorului am pus o 
întrebare:  „De ce suntem puși în celula morții, la un loc cu criminalii, 
noi care ne-am făcut “vinovați” doar de faptul că nu ne-am supus 
liderilor noștri religioși?” Când a auzit judecătorul că am fost puși în 
celula morții, a cerut imediat informații de la gardianul care era prezent, 
care i-a confirmat ceea ce spuneam. A fost revoltat să audă că într-adevăr 
am fost puși în celula morții. Pe drumul întoarcerii la pușcărie, gardianul 
ne-a spus că am făcut o mare greșală, spunând public despre regimul ce 
ni s-a aplicat în închisoare. Așa ceva nu se face, ne-a spus el, ceea ce ne 
dădea de înțeles că soarta noastră va fi și mai crudă. Mi-a cerut să nu 
spun nimic în închisoare din ceea ce am vorbit în fața judecătorului. Dar 
Dumnezeu a lucrat așa că de atunci nu am mai fost puși în celula morții. 
Un judecător „nedrept” a făcut un pic de dreptate! Era același judecător 
care a mers la București pentru a obține pentru noi o sentință mai 
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umană decât aceea pe care o cereau conducătorii noștri de la București 
din Conducerea Cultului Baptist. Ei au cerut să ni se dea 20 de ani, dar 
judecătorul Mustețea a reușit să obțină pentru noi sentințe între șase luni 
și un an și jumătate. Tot datorită intervenției lui se pare că am fost scoși 
din celula morții. Dumnezeu să îi binecuvinteze familia!

Alte peripeții la Popa Șapcă

Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Căci biruința 
este a Domnului.     1 Samuel 17:47

 După ce am fost scoși din celula morții m-am trezit repartizat 
într-o celulă cu doisprezece indivizi. Acolo era șef de celulă un zbir care 
teroriza pe cei din subordine. Era acolo un tânăr cioban care era terorizat 
mereu de șeful celulei. I se cerea ca în fiecare seară să lustruiască podeaua 
cu un cauciuc. Era evident că șeful își bătea joc și voia să îl epuizeze fizic 
și psihic pe acel tânăr. Mi-am făcut planul de acțiune. Într-o zi, venind 
spre seară în celulă, m-am așezat pe pat pentru a mă odihni o clipă. Zbirul 
a intrat și el în celulă, și văzându-mă așezat pe pat, m-a prins de gât și 
îmi spunea nervos că eu încalc regulile stând pe pat când nu era permis 
(regula era că înainte de culcare nu aveai voie să te așezi pe pat). Cu o 
mână l-am apucat de piept, l-am ridicat în sus și l-am aruncat până la 
nivelul celui de al treilea pat (paturile erau supra-etajate). De acolo l-am 
lăsat să cadă jos. De-abia trăgându-și respirația, omul nostru s-a sculat 
de jos spășit, și mi-a zis: „Credeam că ești pocăit!” „Da, sunt – i-am 
răspuns – și dacă nu te comporți bine, o să ai de-a face cu mine de azi 
înainte! Și niciodată să nu mai asuprești pe acest tânăr, că te trec prin 
gratii!
 Surprins de poziția și de răspunsul meu, și înțelegând că el nu 
mai poate face nimic în acea celulă, a cerut să fie transferat în alta, unde 
putea să facă pe zbirul în continuare. În acea celulă era fratele meu, Petru 
Cocârțeu. Știam că Petru primise o căciulă groasă de care aveau doar 
milițienii, ce îl ajuta așa de bine să îndure frigul iernii. L-am întrebat ce 
s-a întâmplat cu căciula lui, și mi-a spus că „șeful” dormitorului i-o luase 
cu forța după ce îi cărase și câteva picioare.  M-am dus direct la “șeful” 
celulei și i-am luat căciula fratelui meu de pe cap și i-am spus că dacă se 
mai întâmplă să aud că mi-a maltratat fratele, o să aibă de-a face cu mine. 
S-a scuzat, spunând că nu a știut că acela era fratele meu.
 Într-o altă zi, milițianul care ne supraveghea, plutonierul Balog, 
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a început să bată pe un tinerel firav pentru că nu știu ce i se năzărise 
lui că a făcut acel tânăr. S-a legat de faptul că tânărul era epuizat de 
nopțile nedormite în care făcuse planton schimbul trei și adormise când 
trebuia să dea deșteptarea! Văzând cruzimea milițianului m-am apropiat 
de el, am pus mâna pe baston cu hotărâre și i-am spus să înceteze să bată 
pe tânărul acela. Dacă vrei să bați pe cineva, i-am spus – bate-mă pe 
mine! Tot dormitorul stătea cu sufletul la gură să vadă cum va reacționa 
plutonierul și cum voi plăti pentru îndrăzneala mea. Milițianul și-a plecat 
ochii în jos, și-a luat bastonul și a plecat fără să spună o vorbă. De atunci 
încolo plutonierul îmi arăta un respect tacit. Nu mă împiedica să stau jos 
când nu era voie, nu îmi reproșa nici una din încălcările de reguli care se 
impuneau din când în când date fiind condițiile inumane din închisoare.
 Într-unul din atelierele închisorii se afla un șef, Jean criminalul, 
fost maior de Miliție, care bătea aspru pe cei care nu își făceau norma. 
Unul din deținuți, Ion Dragomirescu din Caransebeș, a venit la mine să 
mă roage să intervin pentru el ca să nu mai fie bătut, deoarece nu putea 
face norma. Am vorbit cu Jean și a promis că nu îl va mai oprima. După 
un timp Jean l-a pus șef de cameră și șef peste alți deținuți la locul de 
producție.
 Când Ioan Târziu a fost arestat și condamnat la închisoare pentru 
că dăduse un telefon prin care se interesa de progresul luptei pentru 
respectarea drepturilor credincioșilor în România și pomenise ceva 
despre un protest îndemnându-ne să nu ne temem, ci să mergem înainte, 
a fost trimis și el la Popa Șapcă. În pușcărie a fost repartizat în dormitorul 
unde șef era Ioan Dragomirescu, și acesta, după ce a înțeles cine este, l-a 
ajutat, deoarece a spus el, „și eu am fost ajutat la rândul meu de Nicolae 
Rădoi”. 

În producție și în lupte greco-romane

Domnul te va face să fii cap, nu coadă; totdeauna vei fi sus și niciodată 
nu vei fi jos.      Deuteronom 28:13

 În atelierul unde trebuia să lucrăm, s-a ajuns la respectarea tuturor 
deținuților, pentru că noi, cei pocăiți am intervenit pentru a elimina cât 
de cât nedreptățile. Puterea fizică pe care mi-a dat-o Dumnezeu a fost 
folosită pentru a impune respect celor ce dominau prin forță și teroare. 
În atelierul unde lucram renumit era un criminal ce fusese luptător și 
teroriza pe ceilalți deținuți. M-a provocat la luptă, deoarece voia să își 
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impună dominația și după sosirea noastră în atelier. M-am sfătuit cu un 
prieten numit Mon Bran, și i-am mărturisit că nu știu să lupt. El mi-a spus 
să nu mă tem, ci să îl apuc și să nu îl mai las din mână, că altfel luptătorul 
îmi va pune piedică și va folosi alte tertipuri pentru a mă dezechilibra. 
I-am urmat sfatul și după ce l-am apucat de mijloc, l-am trântit la pământ 
și nu l-am mai lăsat din încleștare. A trebuit să se declare învins, dar a 
cerut a doua partidă. De data asta eram mai încrezător în forțele proprii, 
deoarece îl avusesem în mână și bănuiam ce vrea să facă. L-am apucat 
de mijloc și l-am ridicat în sus, după care l-am aruncat într-o grămadă de 
fiare vechi dintr-un colț al atelierului. Cu spatele tot jupuit de căzătură, 
omul nostru s-a dat învins. Cei prezenți jubilau, deoarece îi terorizase cu 
abilitățile lui de luptător.
 În loc ca deținuții care nu puteau face norma să fie bătuți, așa 
cum se obișnuia înainte, s-a ajuns la colaborare și cei mai iuți ajutau 
pe cei mai puțin iuți, așa ca nimeni să nu mai fie bătut. Personal am 
depășit norma uneori cu sute de piese. Când printre piesele pe care le 
făceam au fost strecurate piese defecte pentru a fi acuzat de sabotaj, 
subofițerul care era prieten cu plutonierul  care citise din Biblie Isaia 
41:10 mi-a luat apărarea și a dovedit că eu nu puteam întreprinde acțiuni 
de sabotaj, deoarece întreceam cu mult norma care ne era dată. Astfel, 
acțiunea prin care se încerca să mi se prelungească timpul detenției a fost 
deturnată. Toți cei ce erau în conducerea închisorii și aveau putere de 
decizie, au luat poziție în favoarea mea. Comandantul închisorii, domnul 
Kiraly, a refuzat orice prelungire a detenției mele. Mă gândesc iarăși la 
cei din conducerea Cultului Baptist, care voiau să fim ținuți 20 de ani în 
închisoare!
 După o vreme autoritățile închisorii au observat că singurii care 
puteau ține ordine între deținuți erau pocăiții. Pe mine m-au însărcinat să 
opresc orice încăierare dintre deținuți. Aceștia cunoșteau atât puterea mea 
fizică, cât și faptul că eram drept și nu lăsam nedreptatea să domnească 
în relațiile dintre deținuți. Așa se face că cei bătăuși și cei nedrepți au 
încetat multe din acțiunile lor pe timpul cât am fost acolo.
 Relația noastră cu plutonierul Roman, cel ce ne-a citit Isaia 
41:10 la începutul detenției, a continuat și după ce ne-am eliberat. După 
revoluție m-am întâlnit cu colonelul Mato, care a fost însărcinat cu 
ancheta noastră în 1978. El m-a luat în brațe, și mi-a spus că a refuzat să 
continue ancheta, și de aceea a fost dată celor din partidul local, și mi-a 
spus că este fratele meu. Cred că multe alte surprize legate de experiența 
întemnițării noastre, chiar dacă nu vor  continua să mai transpară aici, le 
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vom cunoaște odată când vom sta la masă în Împărăția veșnică la care am 
fost invitați prin grația Mielului.

Machiavelism
LUPTA CU ARMELE DEZINFORMĂRII

Cele două scrisori ce aveau ca scop defăimarea noastră

 Am arătat că imediat ce am fost arestați reprezentanții Uniunii 
Baptiste din București, Cornel Mara, Paul Bărbătei și Ioan Bunaciu au 
cerut printr-o scrisoare adresată autorităților arestarea și condamnarea 
noastră la ani grei de închisoare. Nu s-au temut de Dumnezeu să ne acuze 
de lucruri de care nu eram vinovați.
 Cântând pe aceeași strună a dorinței de a ajunge pe placul 
autorităților, Iosif Țon a scris și el o scrisoare ce a publicat-o la sfârșitul 
lunii noiembrie în care ne acuza de conturbarea liniștii publice și de acte 
dușmănoase la adresa organelor de întreținere a ordinii publice. Deși știa 
care este relalitatea și că sufeream pentru integritatea de care dăduserăm 
dovadă în lupta noastră cu cei ce voiau să suprime autonomia Bisericii, 
el a decis să câștige bunăvoința autorităților și poziții în Cultul Baptist 
prin trădarea noastră. Ce conținea scrisoarea lui? Scuze nenumărate la 
adresa celor din Conducerea Cultului și a organelor de Securitate în 
analiza comportamentului cărora, chipurile nu voia să intre, și acuzații la 
adresa noastră. Luase aceste acuzații din rumorile ce circulau ca urmare 
a zvonurilor răspândite de Securitate cum că am bătut niște milițieni 
pașnici ce veniseră să ne legitimeze în drum spre casă după serviciul 
divin al Bisericii Baptiste din Caransebeș la 15 octombrie 1978!
 Ambele scrisori aveau intenția să ne defăimeze în ochii frățietății 
din România, dar nu și-au atins scopul. Rezutatul a fost dezastruos 
pentru cei care ne-au atacat prin cele două scrisori. A reieșit clar că Paul 
Bărbătei s-a unit în faptele păcătoase cu cei care erau la Conducerea 
Cultului Baptist de  multă vreme, ca și Mara Cornel și Ioan Bunaciu, 
cunoscuți ca și colaboratori fideli ai Securității. 
 La alegerea lui ca Secretar General, Paul Bărbătei a promis că va 
lupta pentru libertățile religioase ale creștinilor baptiști din România. După 
alegeri, a făcut tocmai opusul acestui lucru. A început să suprime libertatea 
religioasă, cum a făcut la Caransebeș și în alte locuri. Iosif Țon a ieșit din 
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această afacere cu reputația total stricată, cu renumele de „uite popa, nu 
e popa!” S-a dovedit că este gata să își trădeze tovarășii de luptă dacă i 
se oferă un ciolan gras. De atunci Aurel Popescu, Pavel Nicolescu și alți 
disidenți l-au condamnat și nu au mai vrut să știe de colaborarea cu el.

Fraţii Domnului suferă, trădătorii sunt promovaţi

Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de 
noi.        3 Ioan 9

 În aceeaşi toamnă, Iosif Ţon l-a sacrificat pe seminaristul Filip 
Dincă, cel care a luptat, mobilizând pe toţi seminariştii, ca Iosif Ţon să 
fie chemat profesor la Seminar, deşi Uniunea nu îl dorea acolo. Într-o 
întrevedere între patru ochi i-a comunicat fratelui Filip că el, Iosif Ţon, 
a fost acceptat ca profesor la Seminar, dar că Filip va fi dat afară din 
Seminar dacă nu acceptă să colaboreze cu autorităţile. Plin de demnitate, 
fratele Filip Dincă a refuzat compromisul pe care îl sugera Iosif Ţon. De 
prisos să spunem că Iosif Ţon nu l-a apărat atunci pe fratele Filip, aşa 
cum ar fi fost de aşteptat ştiind că fratele Filip a luptat, atunci când a fost 
cazul, pentru Iosif Ţon periclitându-şi statutul de student la Seminar. 
 De asemenea, Iosif Ţon a încercat să îl cumpere pe fratele Filip 
Dincă după venirea în Statele Unite, când scrisoarea redactată de fratele 
Dincă în 1978 în care avertiza de trădarea lui Iosif Ţon, a fost postată 
pe internet. Iosif Ţon a insistat de fratele Filip Dincă să retragă acea 
scrisoare (deşi nu acesta o postase), promiţându-i recompensă!
 Mai sunt şi alte surse din care putem deduce că Iosif Ţon a 
schimbat macazul în toamna anului 1978 (după ce o vreme a oscilat), şi 
a pactizat cu duşmanii poporului lui Dumnezeu. În vara anului 1978 s-au 
pornit interogări ale celor pe care Guvernul îi credea responsabili pentru 
ceea ce se petrecea în ţară. La Bucureşti au fost investigaţi şi interogaţi, 
printre alţii, Iosif Ţon, Aurel Popescu şi Pavel Nicolescu. Toţi trei au fost 
ameninţaţi cu excluderea din Cultul Baptist. La sfârşitul interogărilor, 
într-o seară, când Iosif Ţon a venit acasă la fratele Popescu, acesta i-a 
spus că tocmai fusese dat afară din Cult. Aceeaşi acţiune fusese luată 
şi în cazul lui Pavel Nicolescu. Acum se aştepta ca Iosif Ţon să aibă o 
soartă similară. Spre surprinderea fratelui Aurel Popescu, Iosif Ţon l-a 
anunţat că a fost numit profesor la Seminarul Baptist! Dezamăgirea lui 
Aurel Popescu nu a cunoscut margini, şi i-a spus următoarele: „Bine, 
frate Iosif, noi suntem bătuţi de Securitate şi dumneata eşti avansat, şi 
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accepţi aşa ceva?!” Fratele Aurel Popescu l-a declarat pe Iosif Ţon ca 
trădător, şi apoi, după ce i-a servit cina, l-a dus în dormitorul unde urma 
să se culce şi i-a urat „Noapte bună!” 
 Dimineaţa, fratele Aurel Popescu l-a invitat la micul dejun, şi 
i-a citit scrisoarea „Cine eşti dumneata, domnule Iosif Ţon?” După ce 
a auzit conţinutul, Iosif Ţon l-a implorat pe fratele Aurel Popescu să nu 
dea scrisoarea publicităţii, deoarece acest lucru îi va distruge reputaţia. 
Iosif Ţon a promis fratelui Aurel Popescu, înainte ca acesta să plece din 
ţară, că îşi va schimba orientarea şi nu va mai face nici un compromis 
cu autorităţile. Crezând ceea ce a auzit, fratele Aurel Popescu a plecat 
liniştit din România. Ajuns în Italia, i s-a comunicat lui Aurel Popescu 
faptul că Iosif Ţon a emis o scrisoare împotriva fraţilor de la Caransebeş 
care luptau pentru autonomia Bisericii, condamnându-i pe aceştia în loc 
să condamne samavolnicia autorităţilor şi a celor de la Uniunea Baptistă 
care s-au asistat reciproc în acţiunea de suprimare a autonomiei Bisericii 
Baptiste din Caransebeş. În urma primirii acestei ştiri, văzând că Iosif 
Ţon şi-a încălcat promisiunea, fratele Aurel Popescu a dat imediat 
publicităţii scrisoarea: „Cine eşti dumneata, domnule Iosif Ţon?”

Campanie de dezinformare

...îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu 
vorbe rele.       3 Ioan 

 După arestarea noastră, Uniunea Baptistă şi autorităţile comuniste 
au trecut la o campanie de dezinformare în care s-au folosit de Iosif Ţon, 
de Ioan Bunaciu, şi de alţi aserviţi ai regimului comunist. Pe Iosif Ţon l-au 
capacitat să scrie acea scrisoare în care el declara vinovaţi în conflictul de 
la Caransebeş pe fraţii care au acţionat principial respingând amestecul 
autorităţilor în Biserica lui Hristos! Iosif Ţon nu a vrut să analizeze 
niciodată cât de legale şi principiale au fost acţiunile celor de la Comunitate 
şi ale celor de la Uniune în afacerea respectivă! Oare nu ar fi trebuit să ia 
în discuţie faptele lor şi să îi măsoare cu principiile pe care le-a postulat în 
Cine îşi va pierde viaţa? Dar, corb la corb nu-şi scoate ochii.
 Atitudinea duplicitară a lui Iosif Ţon, cel care scrisese „Cine 
îşi va pierde viaţa” a derutat pe păstorii din România. Cei care au fost 
înclinaţi să se angajeze în lupta pentru obţinerea autonomiei Bisericilor ce 
le păstoreau, au înţeles că nu pot conta pe sprijinul lui Iosif Ţon în această 
luptă, ba mai mult, că pot fi trădaţi ca şi cei din Caransebeş. Drept urmare, 
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lupta pentru autonomia Bisericilor a fost scurtcircuitată, şi apoi cu succes 
suprimată de Guvernul comunist.
 Autorităţile care s-au folosit de Iosif Ţon pentru condamnarea 
noastră, l-au folosit în aceleaşi scopuri denigratoare pe Ioan Bunaciu, care a 
scris o scrisoare de şase pagini agentului comunist din comunitatea Baptistă 
Română din America, Arsenie Lucaciu, în care ne condamna vehement şi 
spunea că 95% din membrii Bisericii au fost împotriva noului Comitet! 
De ce oare Ioan Bunaciu, care se crede şi istoric (pe lângă pretenţia, tot 
atât de „fundamentată,” că este teolog), ignoră faptul că toată Biserica 
Baptistă din Caransebeş (vreo 400 de persoane) a venit duminică seara în 
faţa sediului Miliţiei cerând elibererea noastră, dacă doar 5% din Biserică 
era de partea noului Comitet? Şi cum poate Ioan Bunaciu explica faptul că 
la procesul nostru la Timişoara străzile oraşului ce duceau la Tribunal au 
fost închise, deoarece autorităţile ştiau că fraţii noştri în număr foarte mare 
voiau să fie prezenţi şi să îşi arate solidaritatea cu noi? Se pare că adevărul 
este străin de Ioan Bunaciu, care nu ştie, sau nu vrea să facă deosebire între 
subiectivismul impregnat de interese care îl caracterizează, şi realitatea 
istorică obiectivă. 
 De fapt oricine poate verifica lucrurile ce le declar aici. Generaţia 
de atunci este încă în viaţă şi poate să confirme ceea ce am spus. Dar Ioan 
Bunaciu nu este interesat de istoria reală a baptiştilor, ci mai degrabă cum 
să îşi apere laşitatea şi colaborarea cu duşmanii Evangheliei. Mai mult, 
după ce decenii întregi a slujit cu fidelitate autorităţile comuniste şi a 
apăsat pe credincioşii baptişti, aşa cum a făcut cu noi la Caransebeş, acum, 
Ioan Bunaciu îşi permite să scrie în „memoriile” sale lucruri total opuse 
realităţii, pretinzând că el a fost un luptător pentru drepturile credincioşilor 
baptişti din România! De fapt, trimiterea lui la studii în străinătate de către 
comunişti, promovarea lui la Seminar (în ciuda incapacităţii intelectuale 
de care a dat dovadă), documentele şi declaraţiile ieşite la iveală prin 
cercetarea efectuată de fratele Daniel Mitrofan în dosarele Securităţii, 
colaborarea lui cu Arsenie Lucaciu, agentul comunist din America, toate 
dovedesc clar că a fost în solda Securităţii comuniste. Acel agent, Arsenie, 
pomenit şi în lucrarea lui Pacepa, Orizonturi Roşii, ca fiind în slujba celor 
de la Bucureşti, a fost folosit de Ioan Bunaciu şi implicit de Securitatea 
română pentru a influenţa opinia publică a credincioşilor români baptişti 
din America în defavoarea noastră, a celor ce am fost condamnaţi la 
închisoare pentru că am ţinut la principiul autonomiei Bisericii.
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Două principii, două mărturii, două destine

Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua 
parte la Masa Domnului și la masa dracilor. 1 Corinteni 11:21

 Liviu Olah a refuzat să aibe un dialog cu Securitatea României 
Socialiste. De aceea a avut putere spirituală și a proclamat Evanghelia 
fără frică, având convertiți cu sutele și miile. De aceea a fost în stare 
să rămână principial într-o perioadă când era la modă compromisul în 
schimbul unor avantaje cum era carnetul de păstor, un loc de muncă fără 
probleme, sau deplasarea în străinătate cu grupele de trădători ai Cultului 
Baptist. Sfatul fratelui Liviu Olah pentru noi și toți ceilalți credincioși din 
România era: „Nu stați de vorbă cu securiștii sau politrucii Partidului. 
Întotdeauna dialogul cu ei va aduce pierdere pentru cei credincioși.”
 Iosif Țon a avut un alt principiu. Să stea de vorbă la o cafea cu 
securiștii, convins că îl poate aduce pe Christos în socialism! De aceea a 
apostaziat de la credință în anii 1950, de aceea a intrat în solda Securității 
ca informator în anii 1960, de aceea a primit pașaport să meargă în Austria 
ca să adune informații despre indezirabilii Guvernului ceaușist, de aceea 
în anii 1970 a oscilat mereu între a o rupe cu Securitatea sau a continua să 
slujească acesteia, de aceea a primit voie să meargă în Thailanda în 1980, 
de aceea i s-a promis un pașaport să plece în America în 1981, de aceea a 
scris scrisori de informare a Securității pe când se afla în SUA, etc.
 În ce mă privește am primit ca bun sfatul fratelui Olah, înțelegând 
că nu pot rămâne tare dacă stau de vorbă cu persecutorii fraților mei. 
Lucrul acesta m-a ferit de a face compromisuri, deși autoritățile mi-au 
propus de multe ori să o las mai moale cu lupta pentru libertăți religioase 
promițându-mi că voi avea de câștigat. În timpul frământărilor din preajma 
botezului din 15 octombrie 1978 domnul inspector Cristoiu ne-a invitat 
la București să stăm de vorbă în liniște cu el în biroul său, la care eu i-am 
răspuns că nu avem ce discuta. O discuție cu reprezentanții Guvernului 
asupritor este din capul locului o pierdere pentru cei persecutați.
 Mai târziu am dat de o declarație a lui Petre Dugulescu privind 
compromisurile celor ce au primit dreptul să facă vizite în străinătate. 
„Toți tinerii păstori ce au beneficiat de pașaport și călătorii în străinătate 
au fost racolați ca agenți ai Securității! Altfel nu puteau beneficia de studii 
și de contacte cu personalități din Apus.” Prin aceasta se scuza pe sine. 
Ne-a solicitat de mai multe ori să cerem autorităților prin petițiile noastre 
aprobarea de construcție nouă pentru Biserica Baptistă din Hațeg, unde 
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era păstor. Noi i-am spus să își pună și el numele pe petițiile pe care le 
făceam noi în acest sens, dar el ne-a ripostat că în cazul în care ar face-o, 
nu ar mai putea pleca în străinătate. Când pleca în Apus nu se plângea 
nimănui de faptul că nu i se permitea să ridice o clădire nouă pentru 
Biserica ce o păstorea. Noi îi spuneam să vorbească în America despre 
problemele ce le avea la Hațeg, dacă în țară nu era dispus să își pună 
semnătura pe cererile noastre, dar el ne spunea că nu poate face așa ceva, 
decât dacă renunță să mai călătorească în străinătate. 
 Concluzia este că nimeni nu poate rămâne cu șira spinării dreaptă 
dacă acceptă dialogul cu autoritățile comuniste. Iată de ce cei care 
acceptaseră să dea declarații la Securitate au ajuns fără să își dea seama 
să facă tot felul de compromisuri care au dus la trădarea fraților lor!  

Evidențe ce incriminează

Un colonel de securitate simpatizează cu disidenții și 
deconspirează pe trădătorii de frați

Ei au răspuns: „Vedem lămurit că Domnul este cu tine...”   
Geneza 26:28

 Necazul autorităților comuniste cu pocăiții era nu numai că aceștia 
perpetuau credința în Dumnezeu, despre care prorocii marxismului 
preziseseră că va dispare odată cu construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate ci și că erau deosebit de activi în pregătirea 
noii generații pentru a prelua cu seriozitate datoria facerii de ucenici ai 
Nazarineanului.
 Noi, la Caransebeș, organizam în fiecare an o tabără de tineret în 
munții Banatului, unde invitam predicatori capabili cu scopul să petreacă 
timp cu tinerii noștri și să îi întărească în umblarea pe terenul minat al 
societății comuniste. Printre cei invitați erau Aurel Popescu, Pavel 
Nicolescu, Vasile Taloș, Iosif Țon, Aurel Tanc, etc. Mare mi-a fost mirarea 
când unul din coloneii de Securitate din Reșița m-a chemat la el și mi-a 
spus că trebuie să bag bine de seamă cu cine lucrez și pe cine invit la 
taberele de tineret, deoarece sunt trădat de unii din colaboratori. Am luat 
aceast sfat ca o intenție de a băga zâzanie între noi, de aceea nu am acționat 
în nici un fel. Colonelul David, căci așa îi era numele, m-a chemat din 
nou și mi-a spus că îi pare rău de noi, disidenții Cultului Baptist, deoarece 
suntem turnați de frați de ai noștri. Când i-am ripostat că spusele lui au 
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scopul să ne dezbine, mi-a dat numele a cinci oameni din Biserica Baptistă 
din Caransebeș care au dat declarații împotriva mea și a fraților mei care 
eram puși pe fapte mari în schimbarea lucrurilor din Biserică și din Cult. 
„Ești trădat de cinci oameni din Biserică” mi-a spus el. 
 Nu știam ce să cred. Colonelul părea sincer în cele ce ne comunica 
despre trădarea unor frați. Am confruntat pe cei cinci cu întrebarea dacă 
au dat declarații la Securitate în legătură cu noi, cei activi în mișcarea de 
primenire a apelor stătute din Biserică. Toți cei cinci au negat că ar fi dat 
declarație la Securitate. M-am întors la colonelul David și i-am spus că 
îmi este clară intenția lui de a mă deruta și a mă pune în conflict cu frații 
mei folosindu-se de acuzații gratuite la adresa lor. Omul, binevoitor, 
m-a sfătuit să cer celor cinci să dea o declarație cum că ei nu au dat 
niciodată informații la Securitate! Zis și făcut. În fața cererii mele, cei 
cinci au recunoscut că au dat declarații despre mine și alți frați activi din 
Biserică. Biserica a fost informată de acțiunile trădătoare ale celor cinci, 
și în februarie 1978 s-a ales un nou Comitet al Bisericii, în care erau mai 
mulți membri ALRC, Comitet care i-a disciplinat pe cei cinci.
 Ajutorul colonelului David nu s-a rezumat la deconspirarea celor 
cinci trădători din Biserica Baptistă din Caransebeș. Odată mi-a spus: 
„Uite, Rădoi, voi invitați la taberele de tineret predicatori care credeți că 
vor educa și vor forma noua generație ce o aveți în Biserică. Dar să știți 
că între cei pe care îi invitați unul este un drac. Se vedea că omul cunoștea 
textul Scripturii făcând aluzie la cuvintele Domnului Isus despre Iuda. 
Nu știam ce să cred. Văzând că stau pe gânduri, colonelul mi-a șoptit că 
Iuda care se ascundea printre păstorii baptiști ce noi îi chemam la slujirea 
tineretului era de fapt Iosif Țon. Nu l-am crezut atunci, dar după ce Iosif 
Țon a intervenit în conflictul nostru cu conducerea Uniunii Baptiste și 
ne-a trădat și acuzat public prin scrisoarea sa din noiembrie 1978, în 
urma căreia am fost condamnați la închisoare, am văzut buna intenție a 
colonelului David. 
 După ieșirea din închisoare m-a chemat din nou la el și mi-a 
spus: „Rădoi, trebuie să pleci din țară! Pentru tine nu mai este loc în 
România!” Am înțeles ce mi se comunica. Dacă refuzam în  continuare să 
plec din țară, așa cum făcusem până atunci, riscam să fiu ucis. Împreună 
cu soția am decis că este mai înțelept să ascultăm de sfatul unui colonel 
de Securitate care mi-a furnizat de două ori informații secrete ce s-au 
dovedit a fi adevărate, decât să rămânem pe loc, când el ne avertiza că 
suntem în mare pericol.
 În minte mi-au rămas două lucruri: imaginea unui colonel 



Nicolae Rădoi

169

de Securitate care ne-a întins o mână de ajutor și imaginea unor frați 
care ne-au trădat dând informații despre activitatea noastră. Cea mai 
grea lovitură am simțit-o însă când am constatat veridicitatea vorbelor 
colonelului David, care ne-a spus că Iosif Țon este un drac. 
 Ulterior am aflat că bunicul colonelului David fusese un credincios 
baptist din Clisura Dunării. Ce paradoxal! Un colonel al Securității 
ne ajuta în lupta ce o duceam cu autoritățile comuniste, în timp ce un 
frate din familia Domnului Isus (probabil pe atunci tot cu grad de ofițer 
superior în Securitate) ne trăda la fel cum L-a trădat Iuda pe Mântuitorul 
nostru! 

Serviciu contra serviciu

Pentrucă ziceţi: „Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o 
învoială cu locuinţa morţilor: când va trece urgia apelor năvălitoare, 
nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul şi ca adăpost 
minciuna!”       Isaia 28:15

 O impresie falsă cu care Iosif Țon s-a hrănit îndelung a fost 
aceea că el este capabil să întrețină un dialog cu Securitatea prin care 
să obțină favoruri pentru Cultul Baptist fără a face concesii prea mari 
în îndeplinirea cerințelor Securității. Cooperarea lui cu Securitatea în 
privința creerii unei imagini pozitive a Guvernului ceaușist în Apus este 
dovedită încă din perioada când se afla în Anglia. Această cooperare 
este sugerată și indicată de scrisoarea primită de la Petre Belicov în care 
acesta îi descria „avantajele” pentru Cultul Baptist, și este confirmată de 
activitatea anti-Wurmbrandiană a acelei perioade. Iosif Țon s-a străduit 
să demonstreze Apusului că Biserica subterană în România era invenția 
lui Richard Wurmbrand și nu avea nici o acoperire în realitate. Este de 
la sine înțeles refuzul lui Iosif Țon de a da curs invitației lui Richard 
Wurmbrand de a se alătura organizației acestuia din Statele Unite. 
 La rândul său, Iosif Țon spera ca prin protecția Securității pe care 
o slujea, va ajunge să ocupe funcții importante în Cultul Baptist. Aceeași 
impresie a avut-o și Petre Dugulescu și alți păstori ce s-au lăsat atrași 
de mrejele colaborării cu Securitatea, și au ajuns fără să își dea seama 
agenți ai Securității. Printre serviciile pe care securiștii i le-a cerut lui 
Iosif Țon nu au fost numai cele de  a creea în Apus o imagine pozitivă a 
Guvernului ceaușist, ci și unele ce priveau ordinea interioară a Cultului 
Baptist. Securitatea avea sarcină să frâneze cât mai mult manifestările 
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baptiștilor, să pună piedici dezvoltării Bisericilor și să oprească astfel 
creșterea acestora. Pentru obținerea unor astfel de obiective Securitatea 
s-a folosit mereu de cei  din interior, de unii cum erau ”Iuzile” de la 
Conducerea Uniunii, și de alții cum au fost Petre Dugulescu și Iosif Țon, 
oameni cu aspirații mari.
 Printre serviciile pe care Iosif Țon le-a oferit Securității au fost 
discreditarea membrilor ALRC, acuzarea de nesupunere și violență a 
luptătorilor de la Caransebeș, cerința ca membrii Cultului Baptist să fie 
supuși celor de la Uniune, deși erau corupți, etc. Dar slujba cea mai mare 
pe care Iosif Țon a făcut-o Securității a fost cea pentru care s-a stablit în 
Apus în 1981. Printre obligațiile pe care și le-a asumat față de Securitate 
era aceea de a capacita personalități din Apus să fie binevoitoare 
Guvernului comunist al României. Pe lângă această datorie Iosif Țon a 
înțeles că poate sluji interesele Securității dacă îi va face pe românii din 
America să renunțe la critica Guvernului ceaușist și să colaboreze cu 
Ambasada Română din Washington. S-a lovit însă puternic de membrii 
ALRC-ului, pe care îi trădase în România, dar pe care încerca, odată 
ajuns în America să și-i apropie din nou. 

Oăle de basilic scot pui

Clocesc ouă de basilic și țes pânze de păianjen. Cine mănâncă din 
ouăle lor moare, și dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă! 

Isaia 59:5

 Singurul pe care l-a înfășurat în pânzele sale de păianjen a fost 
Aurel Popescu. Imediat după ce a recâștigat încrederea acestuia, l-a 
determinat să viziteze Ambasada Română și să obțină astfel rezolvarea 
unor cazuri de imigrare. Vizitele lui Aurel Popescu la Ambasada Română 
din Washington au dus la ruperea legăturilor membrilor ALRC-ului cu 
acesta. Iosif Țon jubila din umbră, deoarece reușise să dezbine prieteni 
vechi, adică să despartă pe Aurel Popescu de Pavel Nicolescu, luptătorul 
pentru libertate religioasă în România care în urma meandrelor lui Iosif 
Țon l-a declarat pe acesta un om al Securității și nu a mai putut fi mutat 
de pe această poziție, oricât a pretins Iosif Țon după venirea lui în Statele 
Unite că a fost expulzat din România de Securitate și are în obiectiv 
apărarea fraților persecutați din România.
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Eroul anti-comunist Traian Bogdan este terfelit de Iosif 
Țon

Veți fi urâți de toți din pricina Numelui Meu...  Matei 10:22

 În 1984 au venit din România în Statele Unite alți disidenți 
români cu știri alarmante referitoare la înăsprirea persecuțiilor religioase 
din România. Una din știri a fost aceea a uciderii lui Traian Bogdan, 
membru al ALRC. Uciderea lui Traian Bogdan a fost voalată de 
Securitate prin pretenția verdictului medical că a fost o sinucidere. Cei 
veniți din România (Pavel Gavrilovici, păstorul care avusese curajul de a 
ține botezul interzis la Caransebeș a fost unul din ei) au adus informații 
contradictorii că Traian Bogdan nu fusese victima unei sinucideri, ci 
victima Securității. Acești prieteni ai lui Traian Bogdan au redactat 
o scrisoare către Europa Liberă în care detaliau sfârșitul de martir al 
acestuia, printre altele mărturisind că trupul acestuia avea o gaură de 
mărimea unui pumn în spate și unghiile smulse. 
 Iosif Țon a scris celor de la Europa Liberă scrisori prin care 
discredita pe cei care relatau uciderea lui Traian Bogdan de către 
Securitate, așa că până la urmă cei de la Europa Liberă l-au crezut pe 
Iosif Țon, și nu au dat publicității informațiile adevărate ce priveau 
martirajul lui Traian Bogdan. De ce s-a opus Iosif Țon atât de tare 
publicării informațiilor aduse din România de martorii oculari ce au 
constatat urmele supliciului lui Traian Bogdan? Dovada uciderii unui 
disident îi costa mult pe securiștii români, de aceea au depus eforturi 
uriașe ca să oprească informația corectă de a ajunge la Europa Liberă și 
în Senatul american. Așa se face că au apelat și la serviciile lui Iosif Țon, 
care nu i-a dezamăgit.

Semnale contradictorii

Din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osân-
dit        Matei 12:37

 Anii care au urmat venirii lui Iosif Țon în America au dus tot 
mai mult la discreditarea acestuia în ochii românilor din Statele Unite și 
Canada, ceea ce l-a determinat să încerce o desprindere din colaborarea 
cu Securitatea română și să recâștige terenul pierdut. Astfel, a început 
să critice Guvernul de la București prin emisiunile de radio Europa 



O Cetate de necucerit

172

Liberă. Anii 1985 și 1986 au fost apoi martorii unei schimbări de macaz 
în orientarea lui Iosif Țon. Vrând să se desprindă din colaborarea cu 
Securitatea, a refuzat să mai facă servicii acesteia.
 Drept urmare Securitatea română a trimis pe un agent al 
lor, Constantin Gogu, ca să dea publicității anumite informații 
compromițătoare pentru Iosif Țon și a-l aduce înapoi la matca colaborării. 
Amenințările lui Constantin Gogu au devenit realitate când acesta a 
publicat o lucrare în care descria și dovedea acțiuni ale lui Iosif Țon cu 
potențial de compromitere. Constantin Gogu a fost însă un adversar prea 
mic pentru Iosif Țon. Acesta l-a discreditat și a reușit să își mențină în 
ochii unora aureola de luptător autentic pentru libertățile religioase din 
România.

Declarații compromițătoare

...orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină; și orice ați grăit la 
ureche, în odăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Luca 12:3

 Nu același lucru a putut să îl facă Iosif Țon în situația în care două 
documente extrem de compromițătoare pentru el au început să circule 
printre românii din America. Drept urmare, Aurel Popescu a rupt imediat 
orice relații cu Iosif Țon și a recunoscut intuiția corectă a membrilor 
ALRC-ului care nu s-au lăsat furați de diplomația cu care Iosif Țon 
acționase după venirea în SUA. Ce erau cele două documente? Erau două 
note pe care Iosif Țon le-a dat Securității, una în 1980 și alta în 1981, în 
care recunoștea că își cunoaște misiunea și dorește să o îndeplinească, 
dar cerea să fie păsuit o vreme pentru a înlătura suspiciunile celor care îl 
observau de aproape. Cele două note informative au căzut ca un trăsnet 
în diaspora românească din Statele Unite. Se cereau explicații, și Iosif 
Țon a oferit câteva contradictorii. Mai întâi a susținut că doar una din 
cele două note îi aparținea, și cealalată ar fi contrafăcută de Securitate. 
Ulterior și-a schimbat povestea și a susținut că ambele note erau opera 
Securității ce voia să îi distrugă lucrarea din Apus. Singura problemă cu 
această explicație este că expertiza grafologică la care au fost supuse cele 
două documente a stabilit că îi aparțineau.
 Întrebarea legitimă care a survenit a fost aceasta: Dacă Iosif Țon 
era informatorul Securității și făcea servicii României ceaușiste, de ce 
ar fi dat Securitatea la iveală cele două note? Unii au adus ca explicație 
dorința de răzbunare a Securității române pentru faptul că Iosif Țon 
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refuza să îi mai slujească. În realitate, alți păstori care au refuzat să mai 
slujească Securitatea nu au fost deconspirați de către Securitate, ci au 
fost tamponați într-un fel sau altul, dar nu s-a dat la iveală niciodată 
cooperarea lor.
 Există două posibile explicații ale apariției celor două note date 
de Iosif Țon Securității. Una este că după ascensiunea lui Gorbaciov 
la conducerea Uniunii Sovietice, Iosif Țon a devenit un agent KGB-ist. 
Această trădare i-a iritat groaznic pe securiștii români, care au hotărât 
să arate legăturile sale cu Securitatea română pentru a-l compromite în 
relațiile sale cu Securitatea sovietică. De aceea, cele două note au fost 
aruncate pe piață.
 O altă explicație a apariției celor două note este că un simpatizant 
al mișcării baptiste din România doritor să oprească răul perpetuat de 
Iosif Țon și să expună trădarea frățietății de către acesta, având acces 
la dosarele Securității, a extras cele două note și le-a trimis printr-un 
vizitator străin celor din America. Nu știm dacă cel în cauză era credincios 
sau securist. Știm că au existat în Securitate oameni care simpatizau 
pe cei credincioși și îi ajutau într-un fel sau altul să reziste în lupta cu 
Securitatea. Una din modalitățile de asistare a celor credincioși a fost 
divulgarea numelor celor ce cooperau cu Securitatea.
 Există, de asemenea, evidențe ale colaborării lui Iosif Țon 
cu KGB-ul sovietic. Perestroika l-a determinat pe Iosif Țon să își 
reconsidere poziția față de Securitatea română, care rămăsese fidelă lui 
Nicolae Ceaușescu. Glasnostul și Perestroika intenționau să schimbe fața 
lagărului sovietic, și Iosif Țon nu voia să fie surprins de partea celor 
ce pierdeau partida. Acest lucru, credem noi, l-a determinat să își ofere 
serviciile KGB-ului.
 De aici înainte Iosif Țon a colaborat cu aripa Securității române 
ce plănuia înlăturarea lui Ceaușescu. Așa se face că în anii aceia 
predicatorul transformat în agent dublu a început să aibă „revelații” cu 
privire la deschiderea lagărului sovietic pentru Evanghelie și prăbușirea 
regimului ceaușist. Lucrând pentru KGB era simplu să facă astfel de 
prorocii.
 În primăvara anului 1989 Iosif Țon știa că zilele regimului 
ceaușist sunt numărate și spunea deschis acest lucru. Aștepta cu sufletul 
la gură căderea Guvernului ceaușist pentru a reveni în țară și pentru a 
candida la funcții importante în Guvern. Lansase la un moment dat și 
ipoteza candidaturii sale la Președinția României. Desigur că a fost adus 
cu picioarele pe pământ de către Securitatea post-decembristă.
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 Totuși, pentru serviciile făcute Securității Iosif Țon a fost 
răsplătit, printre altele, cu un palat pe care familia Ceaușescu îl avea în 
Oradea și pe care în urmă cu vreo câțiva ani (2006-2007) colaboratorul 
vechii și noii Securități din România încerca să îl valorifice oferindu-l 
de vânzare în Apus (New York). Avem dovezi și martori ai lucrurilor 
afirmate mai sus. Omul de afaceri la care a oferit-o ne-a spus direct toate 
aceste lucruri.  

Arginții lui Iuda

Când s’a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi, şi a ales dintre ei doi-
sprezece, pe cari i-a numit apostoli, şi anume: Pe Simon, pe care l-a 
numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip; pe 
Bartolomeu; pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, 
numit Zilotul; pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s’a 
făcut vânzător.      Luca  6:13-15

 Am mărturia șoferului personal al lui Iosif Țon, Petru Vuc, care din 
cerber al lui Iosif Țon a devenit un detractor al acestuia după ce a văzut și 
constatat anumite lucruri ce îl incriminează și îl recomandă ca iubitor de 
bani și câștig mârșav. Iată unul din acele lucruri. Din străinătate veneau 
loturi de autoturisme pentru lucrătorii cu Evanghelia din România, și 
în loc să le ofere păstorilor pentru care fuseseră dedicate, Iosif Țon le 
vindea. Chiar șoferului său, lui Petru Vuc i-a cerut bani pentru mașina ce 
i-a „dăruit-o”! 

Viața de după temniță
Incorigibil
Eliberarea

L-au pus în fiare ...până când l-a încercat Cuvântul Domnului. 
Psalmul 105:19-19

L-au scos în grabă din temniță...    Geneza 41:14                            

 Toate încercările Securității de a capacita pe alți deținuți și pe 
gardienii și ofițerii închisorii de a ne declara sabotori și a ne prelungi 
astfel detenția au eșuat. Când unul dintre ofițeri a încercat timid să 
strecoare ideea că aș fi sabotat producția, populația închisorii și ceilalți 
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ofițeri au sărit imediat în apărarea 
mea și au mărturisit că acuzația 
era mincinoasă și adusă cu rea 
intenție. Organele au trebuit să 
mă elibereze la timpul cerut de 
procedură. Astfel că după un an și 
jumătate de detenție am ajuns din 
nou în libertate!

Lupta pentru libertăți 
după eliberarea noastră

Noi nu putem să nu vorbim de-
spre ceea ce am văzut și am auzit. 
 Faptele Apostolilor 4:20

Imediat după eliberare când am ieșit pe 
poarta închisorii. Soția, Ionel Prejban, 

Traian Morar, Ioan Teleagă, Iuhasz 
Emerick, Ioan Moldovan și alți prieteni ce 
au riscat să fie la acest moment memorabil 

 Comitetul ALRC nu a încetat activitatea atunci când noi am fost 
condamnați la închisoare. Dimpotrivă, și-a întețit activitatea. Îmi aduc 
aminte de un caz de intervenție a Comitetului Creștin. La Timișoara tocmai 
sosise o delegație de americani baptiști care se interesau de persecuțiile 
credincioșilor baptiști din România. Bineînțeles că autoritățile au instruit 
pe conducătorii baptiștilor să le monopolizeze orarul și să îi poarte numai 
prin locurile dinainte alese pentru a fi expuși cu succes propagandei 
oficiale ce demonstra „libertățile” de care se bucurau baptiștii români. 
 Când delegația a sosit la Timișoara autoritățile au arestat pe 
membrii Comitetului ce locuiau acolo. Pe ceilalți membri ne supravegheau 
îndeaproape la locurile noastre de domiciliu. Erau sigure că nu vom 
putea intra în legătură cu americanii veniți în vizită în România pentru a 
cunoaște în mod real situația fraților lor. 
 Mașina Securității era parcată zi și noapte în fața casei de peste 
drum pentru a-mi supraveghea toate mișcările. Am plecat spre Timișoara, 
și ei după mine. Știind de o intersecție unde puteam să îi pierd, am 
accelerat Volga și i-am lăsat mult în urmă. Când am coborât pe deal, ei 
erau de cealaltă parte și nu au putut să vadă în ce direcție am luat-o. La o 
intersecție ei au bănuit că am plecat pe un drum, când de fapt eu luasem 
altul, care m-a dus pe ocolite la Timișoara. 
 Când am ajuns la Timișoara prietenii mei mă așteptau  și m-au 
dus imediat la locul unde se afla delegația. Am apărut din senin înaintea 
lor și le-am înmânat un teanc de hârtii cu informații privind situația 
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credincioșilor evanghelici în România ceaușistă. În acele hârtii pe care 
Comitetul Creștin le redactase fuseseră documentate ultimele persecuții 
la care fuseserăm supuși noi și alți  credincioși baptiști. Mara, Bărbătei, 
Băleanu, Stanca au rămas fără vorbă în fața acțiunii mele. Niște surori, 
profesoare de limba engleză, îmi spuseseră câteva fraze pe care le 
memorasem și cu acelea am înmânat documentele. Membrii delegației 
au zâmbit și au primit dosarul pe care îl purtasem cu atâta grijă pentru a 
ajunge în Statele Unite.

Suntem somați de autorități să plecăm din România

...zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară.
 Exod 12:33

 La plecarea delegației, Miliția a intervenit imediat și m-a forțat 
să plec acasă la Caransebeș. M-au escortat până în fața casei. A doua zi 
am fost chemat la sediul Securității din Reșița. Poarta casei noastre era 
mereu păzită și nimeni nu putea intra fără a fi chestionat de Securitate. 
Dacă voiam să vină cineva la noi fără știrea Securității, le ceream să vină 
prin grădină unde era plasată o scară în afara zidului și una înlăuntrul 
zidului. Așa veneau la noi cei dragi.
 Am ajuns la sediul Securității, și acolo am avut o surpriză. Soția 
fusese deja adusă la sediul Securității înaintea mea și i se cerea să promită 
că vom accepta să plecăm din țară, iar în cazul în care soțul nu va fi de 
acord să insiste pentru plecare. Acolo am găsit-o tracasată și stresată de 
atâta insistență a Securității.
 Mi s-a comunicat că trebuie să plec imediat din România, dacă țin 
la viață. Cel care îmi comunica hotărârea Securității era colonelul David, 
unul care ne simpatiza. I-am spus că nu am de gând să plec din România. 
Îmi iubesc țara și neamul. Nu am greșit cu nimic față de poporul căruia 
îi aparțineam. Colonelul a procedat cu mult tact și mi-a spus că este 
spre binele meu și al familiei să plecăm. Vorbea voalat despre securitatea 
noastră fizică ce nu mai putea fi garantată în cazul în care refuzam 
plecarea. I-am spus că îi voi da un răspuns a doua zi. Familia noastră a 
avut atunci un sfat în urma căruia am decis să părăsim România.


