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Umblând pe calea credinței  

Argument 

Această carte de confesiuni s-a născut în casa fratelui 

Horen Braşov, pe când mă aflam în vizită în Statele Unite, invitat 

fiind la conferința anuală ce se ține în California de “Sărbătoarea 

mulțumirii” (Thanksgiving), organizată de frații români 

evanghelici. 

Eram într-o zi în această minunată familie, care are uşa 

deschisă pentru orice frate în Domnul Isus - casa fiind mai tot 

timpul plină de musafiri -, şi ne-a venit ideea să punem pe hârtie 

experiențele pe care le-am avut cu Domnul Isus. 

Îmi amintesc acea zi când în casă erau fratele Horen şi 

sora Virginia, tataia şi mamaia Albeanu, sora Lenuța Munteanu, 

care avea grijă de mamaia Albeanu şi venise în vizită la părinții 

Albeanu, două fete ale dânşilor – Rodica Tudor şi Ligia Cheron. 

Sora Lenuța împreună cu tataia Albeanu şi sora Virginia 

m-au îndemnat să le povestesc cum L-am primit pe Domnul Isus în 

inima mea ca Domn şi Mântuitor. În timp ce se servea masa - nu 

ştiu dacă a intrat cineva în această casă şi nu a fost invitat la masă - 

am început să spun cum m-am întâlnit cu Domnul Isus şi câteva 

dintre experiențele pe care      le-am avut pe drumul credinței. 

În timp ce toții ascultau mărturia mea şi experienţele cu El 

pe drumul credinţei, Rodica Tudor, fiica fratelui Albeanu, mi-a 
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sugerat să pun pe hârtie aceste întâmplări şi dânsa se oferea să 

suporte toate cheltuielile legate de publicare. 

Am plecat cu această încurajare şi am stat înaintea 

Domnului în rugăciune ca să ştiu dacă aceasta era voia lui 

Dumnezeu şi numai în acest fel El să îngăduie apariția acestei cărți. 

De asemenea, m-am rugat stăruitor pentru cei care o vor citi să fie 

încurajați pentru o viață de credință plină de experiențe practice şi 

pentru o relație personală cu Domnul Isus pentru că El este pentru 

noi Persoana cea mai importantă din Univers. 

Am început să scriu dar, între timp, sora Rodica s-a 

îmbolnăvit şi a plecat la Domnul, iar cu aceasta s-a dus şi speranța 

mea de a edita cartea, deci m-am oprit pentru mai bine de un an. 

Într-un mod providențial m-am întâlnit într-o zi cu fratele David 

Albeanu şi m-a întrebat de carte. I-am spus că am întrerupt-o şi 

motivul pentru care am întrerupt-o, dar dânsul m-a încurajat şi 

atunci Domnul Isus mi-a vorbit înăuntrul meu: a murit o soră 

credincioasă, dar nu şi Dumnezeu. M-am apucat din nou să scriu, 

ruşinat că am avut o credinţă aşa de mică. 

I 

“Dumnezeu a ales lucrurile slabe” (I Cor. 1.27) 

După ce L-am primit pe Domnul Isus ca Domn şi 

Mântuitor, la vârsta de 26 de ani, am putut să privesc în urmă şi am 

înțeles unele lucruri pe care    le-am considerat enigme. Mi-am dat 

seama că Dumnezeu te are în vedere de când te naşti. 
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Nu am avut parte de o educație aleasă, nu am strălucit în 

şcoli – dimpotrivă, lipsurile le-am simțit de la 5 ani, de când tătăl 

meu a fost închis pentru 17 ani şi jumătate.  

El avusese o slujbă în cadrul armatei şi, la un control, a 

ieşit o lipsă de 150.000 lei. Eram în anul 1954, iar suma aceasta era 

foarte mare pentru acel timp. Familia a primit o lovitură foarte 

puternică, practic s-a rupt în mai multe părţi: tata la închisoare, trei 

surori la orfelinat, un frate mai mare de 11 ani a fost dat slugă la un 

unchi – asta pentru că în momentul când trebuia dus şi el la 

orfelinat a fugit de acasă. Eu am rămas cu bunicii ca să le fiu o 

mângâiere cât de cât la bătrâneţe. Zilnic plângeau. Mama era 

infirmieră la spitalul din Curtea de Argeş. 

Când le povestesc acum copiilor mei că am fost nevoit să 

muncesc de la 6 ani pentru mâncare pe la oamenii din sat li se pare 

de necrezut. Li se pare  imposibil că a trebuit să păzesc gâştele 

vecinilor în zăvoi sau că am cules prune de pe jos şi multe altele. 

Pe când aveam 7-8 ani am trăit o întâmplare pe care nu 

am putut să mi-o explic decât după ce L-am primit pe Domnul 

Isus. 

Îmi amintesc că eram în centrul comunei, la magazine, şi 

duminica se aduna acolo multă lume – era și o expresie “mă duc pe 

devale”, adică la singurul magazin alimentar din sat. Uneori venea 

o vânzătoare de înghețată şi mă uitam cum ceilalţi copii şi oamenii 

mari mâncau înghețată. Aş fi vrut şi eu una, dar de unde să iau 50 

de bani? Cu aceşti bani se putea cumpăra un litru de gaz pentru 
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lampă să lumineze casa. Ştiam că acasă maica mare nu avea de 

unde să-mi dea… Deodată mi-a venit în minte gândul să ridic nişte 

cartoane din mijlocul străzii. Când l-am ridicat pe primul sub el era 

1 leu şi mi-am cumpărat două înghețate. Atunci n-am ştiut cui să 

mulțumesc. Acum ştiu că mâna cea bună a lui Dumnezeu a fost cu 

mine atunci, că de la El a venit gândul pentru că mi-a înţeles 

dorinţa mea de copil necăjit şi sărac. El ne  cunoaşte înainte de 

întemeierea pământului. 

Am crescut mare, mama m-a dat la şcoală, iar viața şi-a 

urmat cursul. 

Odată ieşit pe salariu, m-am trezit că aveam bani şi am 

început să mă afund în noroiul lumii. Nu ştiam decât de discoteci, 

de baruri de noapte, intrasem în anturaje nepotrivite care mă 

duceau într-o lume total necunoscută mie, şi cu atât mai 

atrăgătoare. 

După 17 ani, tata a ieşit din închisoare, dar era cam târziu 

pentru noi. Ne lăsase când aveam cea mai mare nevoie de el, noi, 

cipiii lui având atunci între un an până la 10 ani. El a venit când 

eram toți pe salariu, iar unii dintre noi chiar căsătoriți. 

Vreau să amintesc aici un lucru foarte important. În 

închisoare, tata l-a întâlnit pe Richard Wurmbrand. De la el a auzit 

tata pentru prima dată Evanghelia. Numai că nu s-a pocăit în acei 

ani, ci mult mai târziu, după ce eu L-am primit pe Domnul Isus. Pe 

atunci nu prea exista literatură creştină, eu eram la serviciu şi îi 
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dădeam lui să copieze predici scrise de mână. În felul acesta a 

lucrat Dumnezeu în inima lui. 

La 23 de ani m-am căsătorit şi eu, iar după un an a venit 

primul copil. Din cauza unei vieți trăite după mersul lumii acesteia, 

căsnicia mea devenise un calvar zilnic. Beam şi veneam acasă beat, 

îmi băteam soția fără vreun motiv anume şi ajunsesem în pragul 

despărțirii. 

II 

Îmi amintesc de toamna anului 1975.  Atunci s-a 

întâmplat ceva. 

Trebuie să spun că în armată am fost sanitar şi învățasem 

printre multe altele să fac tratamente, injectii. Pentru că mă 

pricepeam, am fost rugat odată să-i fac injecții unui copil bolnav al 

unor vecini din bloc, cunoştințe mai vechi. Când au vrut să-mi 

plătească, am văzut pe masă o carte - Biblia ortodoxă - şi în loc de 

plată am cerut-o cu împrumut pentru câteva luni. Am început să 

citesc în ea, dar nu înțelegeam mare lucru, mai ales când am văzut 

că unul trăia 800 de ani, altul 900 de ani. Nu-mi explicam ce carte 

mai era şi aceea. După un timp, a venit la serviciu un băiat pe care 

îl chema Bebe Mihăilă. El lucra la altă secție decât mine, Îl primise 

pe Domnul Isus de curând şi le spunea colegilor din Biblie. Am 

intrat în vorbă cu el şi i-am spus că şi eu citeam Biblia. Mi-a spus 

că dacă voiam să o înțeleg trebuia să vin în adunarea de pocăiți, că 

acolo se tălmăceşte Biblia. Gândul acesta nu mi-a dat pace, aşa că 

m-am hotărât să mă duc împreună cu soția mea. 
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În 7 ianuarie 1976 am mers la adunarea de pocăiți din 

comuna Oeşti, mai mult din curiozitate, să văd cum se tălmăceşte 

Biblia, gândind că n-or fi ei mai deştepţi decât mine. Ne-am dus 

acolo pentru că sub regimul comunist nu era Biserică în oraş şi, în 

general, adunarile de pocăiţi erau foarte rare. Mai târziu am aflat că 

Biserica aceea creştina aparţinea cultului „Creştin după 

Evanghelie”. Frații ne-au aşezat în primele rânduri, iar de la Piteşti 

au venit să predice Ghiță Rotbăşan şi Ionel Năstăsoiu. 

Fratele Ghiţă a citit de la Efeseni capitolul 2. Textul 

începe cu aceste cuvinte: „Voi erați morți …”  

În timp ce el citea mai departe, eu mă gândeam şi îmi 

ziceam în mintea mea: Tare curios sunt cum poate acest om să 

tălmăcească acest pasaj din Biblie, cum poate el să spună despre 

mine că sunt mort, când eu sunt viu?  

Şi fratele, după ce a terminat de citit textul din Biblie, a 

început predica cu aceste cuvinte: 

- Poate este cineva în această sală care zice în inima lui: 

Cum sunt mort când eu sunt viu? 

În acea clipă am simțit un fior, ca un curent electric, care 

a trecut prin ființa mea – pentru că mi-a spus ce gândeam eu în 

clipa aceea – şi mi-am zis: aici este Dumnezeu! 

Apoi fratele a descris starea de păcat a omului despărțit de 

Dumnezeu, dar a făcut-o în aşa fel că, practice, a descris viața mea, 
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ca şi când cineva l-ar fi informat cu lux de amănunte, şi chiar mă 

gândeam cine i-o fi spus. Dar tot eu îmi dădeam răspunsul că asta 

n-am spus-o la nimeni, nu ştiam decât eu. 

În timp ce mă vedeam pierdut, pentru că a aratat şi locul 

în care se va duce păcătosul, departe de faţa lui Dumnezeu, a venit 

la sfârşit cu salvarea prin jertfa Domnului Isus.  

Am fost învățat la urmă cum să-L primesc pe Domnul 

Isus. 

Soția mea mi-a spus că i se înțepenise gâtul, aşa de 

concentrată a fost. Cert este că pe 7 ianuarie 1976 L-am primit în 

inimă pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor, şi soția mea la fel. 

Îmi aduc aminte că în rugăciune I-am spus Domnului că, 

dacă era aşa: Tu să mă faci să nu mai înjur, să nu mai fumez, să nu 

mai beau, să n-o mai bat pe soția mea pentru că eu singur nu pot 

să mă las de toate astea. 

Fraţii m-au învăţat să fac trei lucruri: să citesc zilnic în 

Biblie, mai precis Noul Testament, să mă rog singur şi împreună 

cu soția, zilnic, şi să nu lipsesc nici măcar o dată de la adunare. În 

mai puțin de o lună de zile am primit izbăvirea de toate odată. Nu 

am mai putut să înjur, nu mai puteam să ridic mâna asupra soției, 

nu-mi mai găseam plăcere în băutură şi am fost izbăvit şi de viciul 

fumatului – de care de multe ori încercasem să mă las singur, dar 

fără succes – şi care mi-a fost luat cu mâna. 
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Apoi am început să mărturisesc la serviciu că m-am 

pocăit. Atunci au început prigoana şi drumul încercărilor şi am să 

arăt câteva dintre cele care au contribuit la întărirea mea spirituală. 

Duminică L-am primit pe Domnul Isus în inima mea şi 

luni, când m-am dus la serviciu, am spus tuturor colegilor că m-am 

pocăit. Desigur că m-au luat în râs şi, după cum mă cunoşteau ei pe 

mine, unul a spus că „orice minune ține 3 zile!” şi voi fi la fel 

pentru că eu îi antrenam şi le propuneam ca după ce terminam 

serviciul să intrăm vizavi de fabrică într-un bufet pentru ca apoi să 

mă întorc acasă pe mai multe cărări. Mai şi cădeam, şi nu de puține 

ori am adormit în şanțurile în care mă prăbușeam. Dar, de cele mai 

multe ori, ajungeam acasă şi în cinci minute reuşeam să-mi lovesc 

soția fără vreun motiv şi îmi ieşeau pe gură multe vorbe urâte pe 

care acum nici nu mai pot să le pronunț. 

Colegii mei ştiau toate aceste lucruri şi de aceea nu-i 

puteam condamna, pentru că le venea greu să creadă o minune. Eu 

eram convins de ceea ce s-a petrecut în inima mea, de bucuria 

lăuntrică de care o simțeam şi pe care nu mi-o puteam explica. 

Toate experiențele mele trecute, cu anturajul din lume şi cu viața 

murdară în care mă tavălisem ca un porc în noroi, nu mi-au adus 

nicio bucurie, dimpotrivă, după fiecare ispravă îmi venea chiar 

gândul sinuciderii, simţeam că nu mai avea niciun rost să trăiesc. 

În acest punct mă găseam când a intervenit Dumnezeu şi a 

avut un alt plan cu mine. 
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Evenimentele care au urmat s-au derulat cu o viteză 

năucitoare pentru mine, dar la momentul acela nu mi le puteam 

explica. 

Deci duminică, pe 7 ianuarie 1976, L-am primit pe 

Domnul Isus şi luni le-am spus colegilor că m-am pocăit.  

Marți am fost chemat la Securitate.  

Când m-am dus la serviciu, şeful meu mi-a spus: 

- Traiane, nu te mai îmbrăca în salopetă pentru că trebuie 

să te duci în această dimineață la Securitate! 

Când l-am întrebat pentru ce mi-a spus că nu ştia motivul. 

În drum spre secția de miliție încercam să-mi amintesc 

cam ce făcusem rău în ultimile zile, de ce puteam fi chemat. Mă 

gândeam că sigur am supărat pe cineva, dar nici prin cap nu-mi 

trecea că motivul era că mă pocăisem. 

În sfârşit, am ajuns în camera 8 şi mi s-a spus să aştept, 

iar aşteptarea s-a transformat în ore. Mă gândeam în mine şi mă 

justificam că eram în timpul serviciului şi asta mă făcea oarecum 

indiferent, dar, în acelaşi timp, căutam să-mi aduc aminte cu cine 

m-am bătut sau ce restaurant m-o fi reclamat, ce farfurii am spart 

etc. Nu găseam însă un răspuns clar şi lămurit. 
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În timp ce-mi puneam tot felul de întrebări, a intrat în 

încăperea în care eram comandantul Securității, un colonel pe care 

îl chema Negrilă, şi care a început să ţipe la mine: 

- Măi, nenorocitule, ce ai făcut? 

Cu sufletul la gură aşteptam acuzațiile, dar el țipa mai 

departe şi după felul în care se manifesta înțelegeam că trebuia să 

fi fost ceva foarte grav.  

         Atunci l-am întrebat ce am făcut şi într-un târziu mi-

a spus: 

- Te-ai pocăit! Ştii că toți nenorociții se pocăiesc? 

Atunci mi-a venit inima la loc şi ştiu că i-am răspuns: 

- Aveți dreptate, domnule! Din această cauză m-am 

pocăit, pentru că eram un nenorocit, iar acum sunt fericit. 

Dar, spre surprinderea mea, i-a spus locotenentului de 

lângă el să se ducă acasă la mine şi să-mi aducă şi soția la miliție. 

Atunci le-am spus că acasă la mine locotenentul poate merge doar 

în prezența mea, că nu vreau să-mi sperie soția. Am plecat 

împreună cu el cu maşina miliției şi am ajuns acasă. I-am spus 

soției despre ce era vorba - aveam atunci primul copil, o fetiță pe 

nume Mihaela -, ne-am întors la sediul Securității şi acelaşi 

comandant i s-a adresat soției mele cu aceste cuvinte: 
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- Femeie, ai grijă de soțul tău că dacă a înnebunit, se mai 

face bine, dar dacă s-a pocăit, nu ai ce-i mai face! 

Încă ne aducem aminte de felul cum a prorocit pentru că 

nu a avut nimeni ce să-mi mai facă să mă întoarcă de pe calea pe 

care pornisem. 

Acesta a fost începutul unei perioade de încercări în viața 

mea de credință. A urmat un val de persecuții pe toate fronturile – 

părinți, surori, cumnați, rude şi vecini, colegi de serviciu, vechi 

prieteni – de parcă se vorbiseră să mă convingă cât era de rău ceea 

ce am făcut, că părăsisem religia strămoşească. Era o luptă teribilă 

în interiorul meu. 

Trebuie să amintesc aici de felul în care a lucrat 

Dumnezeu cu mama. Pe atunci ea mergea la o biserică ortodoxă şi 

dădea acatiste pentru mine să-mi revin că m-am zăpăcit la cap. Ea 

avea o rudă preot şi într-o zi s-a întâlnit cu el şi i-a spus toată 

povestea mea. Nu mică i-a fost mirarea când l-a auzit spunându-i: 

- Lenuţo, eu mai am doi ani până la pensie şi ce a făcut 

băiatul tău o să fac şi eu. Aceasta este Calea! Nu mai da banii la 

hoţii ăştia de popi şi du-te unde se duce băiatul tău! 

Mama a rămas foarte mirată şi s-a predat şi ea lui 

Dumnezeu după o săptămână, când a a venit cu noi la biserică. 

Dar şi Dumnezeu avea servii Lui care mă vizitau aproape 

în fiecare zi şi mă întăreau din Cuvântul Lui, îmi dovedeau practic 
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cât de real este Dumnezeu şi începusem să gust din părtăşia 

Cuvântului şi a rugăciunii. 

Ştiu că, fiind la început, am avut o experiență a unei 

rugăciuni ascultate pe loc. Îmi pierdusem buletinul şi îmi trebuia 

neapărat. L-am căutat zile întregi dar nu l-am găsit şi voiam să mă 

duc să scot altul, dar înainte să plec de acasă să încep să fac 

demersurile la Evidenţa populaţiei pentru un nou buletin, m-am 

aşezat în genunchi împreună cu soția mea şi ne-am rugat să ne 

ajute să găsim buletinul. Ştiu că am zis în rugăciune: Doamne, 

dacă este în casă, Tu să ne ajuți să-l găsim într-un sfert de oră. 

Dacă nu-l găsesc în aceste minute, mă duc să scot alt buletin. Şi 

am început să-l caut din nou tot pe unde îl mai căutasem şi înainte. 

În mai puțin de 15 minute l-am găsit. M-am bucurat ca un copil! 

Acum Domnul Isus mă învăța cum să am o relație 

personală cu El. Citind în Cuvântul lui Dumnezeu îmi vorbea El şi 

prin rugăciune Îi vorbeam eu lui Dumnezeu. Aşa am pornit pe un 

drum anevoios de creştere spirituală, un drum pe care nu mai 

mersesem până atunci. Apăreau multe necunoscute, nu aveam pe 

cine să întreb la aceea vreme pentru că mi-am dat seama că frații 

pe care îi cunoşteam erau simpli şi serioşi, dar aveau cunoştințe 

limitate. Nu puteam să emit pretenţii, dar am fost mulțumit că   mi-

au dat o direcție bună şi pentru orice întrebare pe care aş fi avut-o 

mi-au spus să-L întreb pe Domnul Isus. Am fost încurajat să merg 

pe un drum pe care am câştigat experiență, care pentru mine a fost 

ca o şcoală, ca o facultate în care am învățat că El este prezent în 

viața mea, că Îi pasă de mine, că are un plan cu mine. 
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Nu-mi aduc aminte, de exemplu, ca în biserica unde 

mergeam să se fi vorbit sau să fi auzit de zeciuială. Dar Dumnezeu 

ne-a învățat într-un mod practic lucrul acesta, şi iată cum: aveam 5 

copii, toți micuți. Alimentele de bază erau pe cartelă, raționalizate, 

şi eram repartizați la o alimentară de unde să ne ridicăm rația în 

fiecare lună. 

Într-una din zile soția mea îmi spune: 

- Traiane, suntem la jumătatea lunii şi nu mai avem decât 

două kilograme de zahăr. 

Atunci am început să căutăm cauza şi am întrebat-o dacă 

îl dădea din casă. Dar ea îmi spune: 

- Nu, din toate dau, dar din zahăr nu, pentru că nu am 

suficient şi ăsta se consumă cel mai mult. 

Atunci am început să ne gândim: Dacă din toate dai şi ai, 

dar din zahăr nu dai şi nu ai, poate că aceasta este cauza de nu 

avem! Ştim că am hotărât împreună să ne rugăm şi să-L punem pe 

Dumnezeu la încercare. Ne-am rugat ca din cele două kilograme să 

dăm unul şi să ne scoată El persoana căreia să i-l dăm. 

Spre mirarea noastră, a doua zi bate la uşa apartamentului 

nostru o soră care avea 11 copii şi   ne-a cerut un kilogram de 

zahăr cu împrumut. Ne-am repezit la cămară să aducem zahărul. 

Bineînțeles că ea nu ştia nimic de hotărârea noastră. I-am dat un 

kilogram de zahăr în numele Domnului, apoi, după ce ne-a 
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mulțumit şi nouă, şi Domnului Isus, a plecat. În următoarele zile a 

început chinul cel mare. Soția mă anunța  – cu toată economia ei – 

că mai are o jumătate de kilogram, apoi un pahar, apoi jumătate de 

pahar… Noi ne rugam în continuare şi nu voiam să cerem nimănui, 

voiam o nouă experiență şi nu ştiam cum va rezolva Dumnezeu. 

Ne veneau şi alte gânduri, dar căutam să le alungăm şi să avem 

încredințarea că procedasem la îndemnul Duhului Său. Nu mai 

vedeam nicio soluție de rezolvare - deşi în mintea mea găseam 

soluții omeneşti, dar nu voiam să accept niciuna din ele pentru că 

voiam să văd cum lucrează Dumnezeu şi care sunt căile sale. 

Într-o după-amiază a venit poştaşul cu un aviz prin care 

ne anunţa că avem un colet la poşta şi să ne ducem să-l ridicăm. 

Noi nu aşteptam niciun pachet şi ne întrebam de la cine l-am fi 

putut primi, căci nu cunoşteam pe nimeni care să ne trimită ceva. 

Am mers la poştă şi l-am ridicat. Era un pachet cu alimente trimis 

din Franța! Cine ne-a dat adresa? Nu ştim nici până în ziua de 

astăzi, dar când l-am desfăcut am plâns ca nişte copii şi am 

mulțumit Domnului Isus. Nici nu ne venea să le atingem, dar ştim 

că am găsit în el, printre multe bunătăți, 5 kg de zahăr. De atunci 

am învățat lecția dărniciei. 

O altă lecție pe care am învățat-o a fost aceea să mă simt 

stânjenit când păcătuiam în vreun fel. Ştiu că eram de serviciu 

după-amiază, în schimbul II, şi nu aveam un şef cu noi, dar aveam 

de lucru şi trebuia să terminăm ceea ce aveam de muncit. În acea zi 

am terminat foarte repede şi mi-am zis: Ce bine că pot să plec mai 



 

16 

devreme şi să fac o vizită la un frate. Aveam multe întrebări din 

Biblie şi căutam răspunsul la ele. 

M-am pregătit şi am ajuns la poartă. Când să ies afară, 

portarul m-a întrebat ce schimb sunt. M-am gândit că dacă îi 

spuneam că sunt schimbul II nu mă lăsa să plec, aşa că i-am spus 

că sunt schimbul I. El mi-a deschis uşa şi am ieşit afară, dar în timp 

ce mergeam spre casa fratelui ceva se întâmpla în interiorul meu. 

Nu ştiam ce, nu mi se mai întâmplase până atunci. Era ceva care 

îmi producea o mare nelinişte, o mare tulburare şi multă întristare. 

Când am ajuns acasă la fratele, el a observat că eram 

abătut şi m-a întrebat ce mi s-a întâmplat, ca pe Neemia paharnicul 

din Susa: “Nu poate să fie decât o întristare a inimii”. 

I-am povestit totul în amănunt. După ce m-a ascultat, mi-a 

spus: 

- Traiane, asta este naşterea din nou. Duhul Sfânt nu-ți dă 

pace şi tu, de acum încolo, nu te mai simți bine împreună cu 

păcatul. 

Nu ştiam până atunci aceste lucruri şi l-am întrebat care 

este modalitatea să scap de acest chin. Mi-a spus că singura soluție 

era să mă duc înapoi, să-i mărturisesc portarului că l-am mințit şi 

să-i cer voie să mă întorc la serviciu. 

După ce ne-am rugat şi am cerut iertare, m-am întors la 

fabrică. Portarul când m-a văzut a crezut că am uitat ceva şi atunci 
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i-am mărturisit că nu am spus adevărul şi că îl rog să mă lase 

înapoi pentru că eu sunt pocăit şi nu am pace în inima mea. S-a 

aşezat pe scaun uluit şi a zis că era pentru prima dată când i se 

întâmpla acest lucru, să vină cineva să îi spună că l-a mințit şi să 

mai şi vrea să meargă înapoi la muncă. A încercat să mă înduplece 

să mă duc acasă, dar eu am insistat să intru şi el mi-a deschis uşa. 

Cum am păşit înăuntru, am simțit o uşurare, mi-a revenit pacea şi 

am fost eliberat de acel chin interior. Aceasta a fost încă o lecție 

prin care Domnul Isus mă învăța cum să revin de pe drumuri 

periculoase. 

Pentru că Dumnezeu lucra cu putere în inima mea, 

primisem izbăvirea într-un timp scurt de băutură, de înjurături, de 

fumat, de bătăi şi scandaluri cu toată lumea, de anturaje nepotrivite 

şi, mai ales, de iadul pe care îl făceam în casa mea. În locul 

acestora, Dumnezeu mi-a dat o râvnă în a-L mărturisi şi altora, să 

le spun ce a facut Domnul Isus în viaţa mea, mai ales acelora pe 

care îi cunoşteam, ca şi celor cu care intram în legătură. Aşa se 

face că în fabrică s-au pocăit 17 persoane în doi ani. 

Numai că de atunci, odată cu aceasta, a început şi valul de 

persecuții din toate direcţiile: serviciu, casă, rudele mele, părinţi, 

surori. 

Soţia mea a lăsat copiii să vină pe lume şi au început 

suferinţele în trup. Avea sarcini toxice, cu primul copil a stat 

internată şapte luni din nouă. Şi în privinţa aceasta a lucrat 

Dumnezeu şi ne-a arătat minunile Lui. 
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Am fost chemat la spital în legătură cu sarcinile pe care le 

avea soţia şi doctorii voiau să ne convingă că nu mai avea rost să 

facem copii pentru că ea era foarte bolnavă. Medicul m-a pus în 

faţa următoarei alegeri: 

- Spune-mi, cum să procedez? Dacă fac tratament să 

salvez mama, moare copilul înăuntru, dacă încerc să salvez copilul, 

moare mama! 

Atunci i-am spus: 

- Domnule doctor, faceţi tratament să salvaţi mama şi de 

copil se va îngriji Dumnezeu! 

Am dat iscalitură şi am plecat. La naştere au venit toţi 

medicii de la secţia de interne să vadă ce monstru s-a născut, dar 

când au văzut că soţia a născut un băieţel de 4 kilograme şi-au 

făcut semnul crucii şi au zis că s-a întâmplat o minune. I-am pus 

numele Daniel. 

Dar nu numai naşterea lui a fost providenţială. Când avea 

2 ani, în inocenţa lui copilărească a umblat în geanta soţiei şi a 

găsit un tub de codeină, un medicament pentru calmarea tusei. A 

mâncat toate tabletele şi l-am dus la spital în comă. Doctoriţa ne-a 

spus ca dacă se trezeşte şi urinează este salvat, nu putea să-i facă 

absolut nimic pentru că era prea mic. Eu şi soţia am stat în 

rugăciune toată noaptea şi l-am primit înapoi ca înviat din morţi. 
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A doua încercare a fost legată tot de el. Noi locuim într-o 

clădire la etajul 4. Într-o zi, fereastra fiind deschisă, s-a urcat pe un 

scaun până la geam şi se uita la copiii care se jucau. Soţia mea era 

în bucătărie şi, la un moment dat, a simţit un îndemn să se ducă în 

dormitor.  

Când a deschis uşa, băieţelul era aplecat în afara geamului 

şi tocmai aluneca în exterior. Ea a alergat şi l-a prins de picior în 

ultima fracţiune de secundă. 

Toate acestea nu le înţelegeam atunci, nu ştiam că 

Dumnezeu avea un plan cu mine, că prin toate acestea îmi vorbea. 

III 

Prin anii ’80 am trăit alte întâmplări. 

Cei de la serviciu au început să mă prigonească.  

Primul lucru pe care l-am observat a fost că cei care se 

converteau erau mutaţi la altă secție. 

În şedințele de partid se discuta foarte mult despre mine. 

Eram considerat inamicul lor nu pentru că mă pocăisem, ci pentru 

că - spuneau ei - „pocăieşte şi pe alții.” Un coleg de-al meu chiar a 

primit sarcină de partid să stea pe lângă mine şi să mă convingă ce 

mare greşeală era să mă pocăiesc. Căuta argumente ştiintifice să 

mă lămurească, mi-a invocat chiar şi teoria evoluției. Eu de fiecare 

dată îi citeam din Cuvânt şi îi arătam adevărul lui Dumnezeu. În 

final, s-a dus la şeful lui şi l-a rugat să mă lase în pace „că la acest 
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băiat credința i-a intrat în sânge”. I-a spus să nu mai trimită pe 

nimeni să mă lămurească pentru că aveam o putere de convingere 

încât aproape că îl atrăsesem şi pe el. 

Într-o altă zi am fost chemat la partid  în sala de protocol. 

Împreună cu mine a fost chemat şi maistrul, şeful meu. Nu ştiam 

de ce mă cheamă, dar bănuiam că era legat tot de credință. 

Încercările din ultimul timp mă făceau să mă rog încontinuu şi Îl 

rugam pe Domnul Isus să fie cu mine şi să mă ajute El să răspund 

cu cuvintele pe care să mi le pună El în gură. 

Când am ajuns acolo am fost uimit de mobilizarea pe care 

o vedeam. Era o masă lungă şi în jurul ei era adunată toată 

conducerea, şefii de secții, secretarul de partid, primarul oraşului şi 

încă mulți alţii pe care nu-i mai văzusem. Se pare că erau adunați 

acolo din pricina mea, dar nu înțelegeam ce caut eu printre ei. 

Venisem de la muncă şi aveam încă halatul pe mine şi 

mâinile mozolite de la strung. 

De la aceasta masă văd că se scoală directorul şi începe 

discuția - ca şi când mi se făcea o mare favoare -, încercând să mă 

laude: 

- Avem un băiat tânăr, cu multă ambiție, serios, foarte 

muncitor, nu întârzie de la serviciu, are inițiativă şi este foarte 

inteligent. De aceea, ne-am gândit să-l propunem pentru şcoala de 

maiştri cu durata de 2 ani, să aibă şi serviciu şi după-amiaza să se 

ducă la şcoală. O să-i dăm o secție în primire ca să-i aibă în 
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subordinea lui şi pe tinerii ingineri care îşi fac stagiatura în fabrică. 

Ce ziceți, sunteți de acord? 

Secretarul de partid al fabricii se scoală şi el de la masă şi 

vine spre mine şi mă întreabă: 

- Ce zici de această propunere? 

I-am răspuns că este foarte bună şi sunt de acord. 

- Dar avem o mică problemă, îmi spune el, şi anume, din 

moment ce noi vrem să te promovăm ca să-ți crească şi salariul, şi 

poziția ta în societate, vrem să te propunem să intri în rândurile 

partidului comunist, că avem nevoie de oameni ca tine care să fie 

un exemplu. Vrem însă ca tu să renunți la statutul tău de pocăit, 

care nu-ți face cinste, nici ție şi nici nouă. Ai timp de gândire toată 

săptămâna. Gândeşte-te, vorbeşte cu soția ta şi ne dai răspunsul ca 

să ştim ce să facem. 

Când să ies pe uşă, m-am gândit că puteam să le dau 

răspunsul pe loc şi nu-mi trebuia timp de gândire. Asta le-am şi 

răspuns, că nu-mi trebuia timp şi că ştiam ce gândeşte şi soția mea 

cu privire la credința noastră în Dumnezeu.  

Le-am răspuns că accept propunerea lor, dar de Domnul 

Isus nu mă pot lăsa. Atunci au trecut la ameninţări. Au început să-

mi spună că nu puteau tolera în mijlocul lor un element care aderă 

la secte religioase şi s-au gândit că din moment ce eu respingeam 

oferta lor generoasă, luau decizia să mă dea afară din serviciu, să-
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mi ia apartamentul cu 4 camere, butelia de aragaz şi să mă duc la 

pocăiții mei să-mi dea.  

În acele momente mă rugam şi Îl rugam pe Domnul Isus 

să mă ajute şi să fie cu mine - şi de cele mai multe ori rămâneam 

uimit de ce cuvinte îmi ieşeau din gură pentru că imediat mi-a 

venit în minte ce să le spun. M-am apropiat de masa lor şi am 

ridicat amândouă mâinile în sus, le-am arătat că erau murdare de la 

strung şi le-am zis: 

- Aceste două mâini mi le-a dat Dumnezeu ca să muncesc 

şi să-mi cresc cei cinci copii pe care îi am. Dacă îmi luați şi acest 

drept, ca să muncesc, eu de furat nu am să fur, dar aşa cum ştiți să 

faceți rău, aşa o să sțiți să faceți şi bine. 

- Ce vrei să spui? - mi-a zis unul dintre ei. 

Atunci am continuat: 

- Ştiu unde locuiți fiecare. Dimineața mă duc la domnul 

director ca să le dați de mâncare copiilor, nu mie şi soției. La 

prânz, mă duc la domnul Barbu, secretar de partid, să dați mâncare 

la copii, nu mie şi soției. Iar seara mă duc la domnul primar. Le 

dați mâncare la copii şi pentru că aveți casa mai mare îi şi culcați. 

Eu şi soția ne ducem să ne culcăm în gară. 

După ce le-am spus toate astea am ieşit pe uşă afară şi mă 

rugam încontinuu. Nu ştiam ce hotărâre urmau să ia cu privire la 

mine. 
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Maistrul, şeful meu, mi-a spus că după ce am ieşit din sală 

se uitau unii la alții şi nu ştiau ce măsuri să ia, cum să mă convingă 

să renunţ la credinţa mea. 

Am văzut cum mâna bună a Domnului Isus era peste mine 

şi că nu m-a părăsit: nici nu m-au dat afară de la serviciu, nici 

apartamentul nu mi l-au luat şi nici butelia de aragaz.  

Am continuat să lucrez şi să-L mărturisesc pe Domnul 

Isus şi ce a făcut El în viața mea. 

Tot legat de servicu, îmi amintesc şi de alte întâmplări pe 

care nu le pot uita pentru că mi-au marcat viața mea şi pe a altora. 

Pentru că în țară nu era decât un singur partid, PCR, şi nu 

aveau prea multe teme de discuţie în şedințele lor, devenise actuală 

tema „Combaterea misticismului”. 

Într-una din zile, am fost invitaţi în sala de şedinţe a 

fabricii toţi pocăiţii împreună cu mulţi funcţionari, ingineri, 

subingineri, muncitori. Strategia pe care o aveau în vedere era să 

stopeze întoarcearea la Dumnezeu şi de aceea apelau la argumente 

mai mult sau mai puţin ştiinţifice ca să combată credinţa. 

Aşa s-a făcut că într-o zi au fost invitaţi mulți profesori 

din toate liceele din oraş, au chemat şi un profesor universitar 

renumit de la o facultate, considerat competent în problema 

misticismului şi a combaterii lui. Pentru că numărul de pocăiți 

crescuse, au hotărât ca în sala mare de şedințe să-i invite pe toți şi, 
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aşa cum am spus, pe lângă ei, pe toți inginerii, subinginerii, 

maiştrii şi toţi şefii. Conducerea fabricii urmărea prin această 

campanie de combatere a credinței în Dumnezeu să stopeze 

convertirile. Aceasta era o sarcină de partid şi de aceea au fost 

invitaţi oameni cu poziții deosebite în societate, cu nume 

răsunătoare în lumea ştiinței şi cu titluri înalte. 

Timp de o oră şi jumătate s-au străduit pe cât au putut ei 

de bine să dezbată logica credinței în Dumnezeu. Printre altele, 

încercau să demonstreze că din cele mai vechi timpuri oamenii 

văzând că vaca tot vacă face şi că toate îşi țin rostul lor, au ajuns şi 

la oameni şi au mers înapoi până la primul. Ca atare, a fost foarte 

simplu să se admită existența unei fiinţe supreme, numită 

Dumnezeu sau Creator, care le-a creat pe toate. Dar aceasta a fost 

valabil pentru oamenii primitivi, or, acum, lucrurile s-au schimbat 

când cuceririle ştiinței au lămurit foarte multe, printre care şi 

evoluția, şi că universul a avut loc în urma unei explozii numită 

„Big Bang” prin care s-au format lumile. Deci totul este o 

întâmplare. 

La sfârşit au fost întrebaţi oamenii dacă aveau vreo 

întrebare. Atunci m-am pomenit că sar în sus în picioare şi i-am 

pus invitatului două întrebări: 

1. Cum se face că un număr destul de mare de oameni de 

ştiință au fost adevăraţi credincioşi în Dumnezeu, şi i-am numit pe 

Johannes Kepler, fondatatorul astronomiei, care a spus: „Când 

studiez în laboratorul lui Dumnezeu, sunt uimit de măreția Lui!”, 



 

25 

Immanuel Kant, care a mărturisit: „Mă uimeşte Universul şi nu pot 

măcar concepe să existe acest ceasornic fără acel Ceasornicar” şi 

mulți alții. 

 

2. Cum poate să explice această uluitoare asemănare între 

ştiință şi credință şi aici a trebuit să mă asculte întreaga audiență. 

Trebuie să spun că prin anii ’80, era o revistă întitulată „Ştiință şi 

Tehnică”. Era socotită una dintre cele mai bune reviste care 

apăreau la noi în timpul comuniştilor şi am găsit acolo un articol pe 

care Dumnezeu a făcut să-l reţin. Îl citisem cu doar câteva zile în 

urmă şi acolo se arăta că unul dintre cei mai mari fizicieni ai lumii 

care trăia în timpul acela a descoperit că la baza existenței 

universului nostru stă o relație cu numărul 137. De unde a luat el 

acest număr? Şi-a zis: „Un număr este constanta plan, altul, sarcina 

electron şi al treilea, viteza luminii. Produsul primelor două 

împărțit la al treilea i-a dat numărul 137 şi a spus că forma 

universului nostru este aşa datorită acestei ecuații.”  

Care este legătura între ştiință şi credință: în ştiința 

Gematriei la evrei şi la greci fiecare literă are un număr valoric. 

Numele „Isus Domnul” dă numărul 137. 

- Biblia creştină, am continuat eu, susține că Autorul 

Universului este „Isus Domnul”. Descoperirile de ultima oră susțin 

acelaşi lucru pentru că Autorul şi-a pus semnătura pe el: 137 sau 

„Isus Domnul”. Cum vă puteți explica această uluitoare asemănare 

între ştiință şi credință? 
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Ştiu că după ce am spus toate acestea, am auzit un 

murmur în sală, şi acel: „Ooaaa!”. Toți profesorii de liceu s-au 

uitat spre profesorul de la facultate şi el la rândul lui spre ei, de 

parcă le cerea să-i vină în ajutor. S-a uitat spre mine şi spre sală şi 

a spus că nu a ştiut că i se va pune o astfel de întrebare şi că nu era 

documentat să răspundă la ea, dar că este probabil o simplă 

coincidență, cum sunt multe altele. Dacă voiam să rămân la urmă 

ca să stea de vorbă cu mine personal, i-ar fi făcut plăcere să mă 

convingă, dar am refuzat. 

Din ziua aceea au început să mă caute cadrele cu funcții 

mari prin fabrică şi îmi cereau literatură creştină. Bineînțeles că le 

dădeam Cuvântul lui Dumnezeu.  

Atunci am observat că Dumnezeu începea să mă ridice în 

ochii lor şi că mă priveau acum cu un oarecare respect şi vorbeau 

cu mine în alți termeni. Am început să fiu invitat în case de 

intelectuali şi îmi găseam o deosebită plăcere să le vestesc pe 

Domnul Isus şi lucrarea Lui de mântuire. 

Au fost atunci oportunități favorabile Evangheliei. Am dat 

slavă lui Dumnezeu pentru că odată cu aceste încercări şi eu eram 

întărit. Dumnezeu le folosea spre binele meu, cu toate că nu le 

ştiam atunci rostul, nu ştiam de ce veneau peste mine atâtea 

necazuri şi de ce mă confruntam cu atâtea împotriviri. Când 

făceam rele şi eram certat cu legea şi cu viața morală nimeni nu era 

împotriva mea cum eram acum când Domnul Isus m-a ajutat s-o 

rup cu păcatul. Mi se părea că toată lumea era împotriva mea. 
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Trist a fost când şi cei din Biserică, într-un moment greu 

din viața mea, m-au părăsit. Aceea mi   s-a părut cea mai grea 

încercare din viața mea de credință, nu mai vedeam nicio ieşire şi 

eram convins că voi ajunge la închisoare din pricina credinței. 

De fapt, ce se întâmplase?  

O soră credincioasă avea o fetiță care împlinise 12 ani şi 

cu această ocazie a invitat acasă toată clasa de fetițe ca să-i serbeze 

ziua şi să le servească cu prăjituri, suc şi alte dulciuri. Mama 

fetiței, care era credincioasă, s-a gândit să mă invite la ea acasă să 

le vorbesc acelor copile despre Domnul Isus.  

Cum eram la serviciu în schimbul II, l-am luat de acasă pe 

băiețelul meu, care avea pe atunci 3 ani, am mai luat şi ceva 

literatură şi m-am dus la acea soră, care nu locuia departe de mine. 

Nu prea ştiam ce să le vorbesc acelor fetițe, dar am avut 

îndemnul să le vorbesc despre viaţa Domnului Isus când avea 

vârsta pe care o aveau şi ele, 12 ani. În final, toate L-au primit în 

inima lor pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor. Am fost cu toții 

bucuroşi. Erau în jur de 14 copile şi le-am învățat atunci cântarea 

„Ferice zi când pe Isus L-am luat Mântuitor al meu”. Ne-am 

despărțit după ce le-am dat la fiecare câte o revistă, un tratat şi o 

Evanghelie. 

A doua zi când m-am dus la serviciu, şeful meu făcea un 

anunț în atelierul pe care îl conducea şi spunea cu voce tare că la 

ora 14,45 toată lumea trebuia să iasă pe platou afară. Conducerea 
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fabricii avea ceva foarte important să ne comunice şi cum nimeni 

nu ştia despre ce era vorba am început să ne dăm cu părerea. 

Fiindcă era aproape sfârşitul de an mă gândeam că poate ne anunță 

că ni se dă al 13-lea salariu. Se obişnuia să ni se mai dea câte un 

salariu în plus de sărbători pentru că fabrica mergea bine şi avea 

mari beneficii. 

Când am ajuns afară, şi schimbul I, şi schimbul II, câteva 

mii de muncitori, toți aşteptam să auzim ce ni se comunică. Dar 

când am auzit anunțul, am crezut că nu înţeleg bine şi câteva 

secunde parcă am fost paralizat. S-a strigat cu putere numele meu: 

- Să iasă în față Chilău Traian, în mijlocul adunării. 

Nu ştiam ce se mai țesea legat de persoana mea, ce 

uneltire mai punea diavolul la cale. Ştiu că am făcut o scurtă 

rugăciune şi am spus: Doamne Isuse, nu mă părăsi! Ajută-mă! 

Directorul fabricii a început cu cuvintele acestea: 

- Tovarăşi, avem în mijlocul nostru un coleg care nu ar 

trebui să stea între noi şi care face parte dintr-o sectă interzisă de 

legile țării. Iată ce a făcut: ieri, a convertit o clasă de fete la secta 

aceasta punându-le să îngenuncheze, să poarte un batic negru pe 

cap şi să-i jure credință lui. De aceea ne-am adunat aici, ca să vă 

cerem votul ca un astfel de element să nu mai stea în mijlocul 

nostru, să fie dat pe mâna justiţei şi să fie condamnat pentru fapta 

lui, care este deosebit de gravă. Uitați, este aici părintele unuia 

dintre acei copii şi poate să confirme. 
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Într-adevăr, era prezent unul dintre părinți, dar acela era 

un informator al Securităţii şi venise adus de securistul fabricii, un 

locotenent în Securitate pe nume Gămălie. După ce am fost acuzat 

din toate părțile, mi s-a dat voie să mă apăr. 

Nici acum, după atâția ani, nu-mi pot explica de unde am 

avut atâtă putere şi de unde au venit cuvintele care mi-au ieşit din 

gură. Ştiu că am spus că totul este numai minciună, că mi s-au adus 

doar acuzații nefondate. Apoi am întrebat: 

- Unde sunt ceilalți părinți ai copiilor? Unde sunt copiii 

despre care vorbiți? 

Am continuat povestindu-le toată viața mea ticăloasă până 

m-am întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, care este Domnul şi 

Mântuitorul meu. Am mărturisit  în auzul a peste 3.000 de oameni 

despre întoarcerea mea la Dumnezeu. 

Când urma votul, unul dintre colegii mei pe care îl 

socoteam robul băuturii le-a spus câteva cuvinte: 

- Tovarăşi, noi nu-l cunoaştem pe Traian aşa cum îl 

descrie omul acesta adus de cineva să-i facă rău. Dar de omul 

acesta care îl acuză pe Traian eu nu am loc în restaurant. 

După ce mi-au mai pus câteva întrebări, printre care şi 

aceea cine este „şeful meu” la biserică şi le-am spus că şeful meu 

este Domnul Isus, directorul a dat drumul adunării, fără să 

hotărască ce va urma după aceea. 
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Fiind schimbul II, şeful meu de tură, un maistru cu suflet, 

mi-a spus: 

- Traiane, îți dau liber să te duci acasă. Du-te unde ştii tu, 

la cine crezi că poate să te scape, că am auzit că intenționează să-ți 

facă dosar penal şi să te trimită la închisoare, şi ştiu că nu este 

drept lucrul acesta. 

Aşa că nu am mai început lucrul şi m-am dus acasă. I-am 

spus soției ce mi s-a întâmplat, ne-am rugat şi nu ştiam încotro s-o 

luăm. Aveam inima amărâtă şi mă rugam încontinuu. Ştiu că I-am 

cerut Domnului cu lacrimi să-mi arate ce să fac, L-am întrebat dacă 

era voia Lui să merg la închisoare. Aveam 5 copii mici, soția stătea 

acasă pentru că avea destul de lucru cu copiii. Venea îngrijorarea 

peste noi! 

Deodată s-a făcut lumină în mintea mea şi   mi-a venit un 

gând să mă duc împreună cu fetița surorii credincioase la ceilalți 

copii acasă şi să stau de vorbă cu părinții lor şi să-mi dea scris ce 

le-am făcut copiilor lor. Nu mică mi-a fost mirarea să văd cum 

Domnul Isus lucrează şi m-am dus în fiecare casă – mai puțin la 

acel informator de Securitate. Când ajungeam la casele lor cu 

această fetiță a surorii credincioase - că ea ştia unde stătea fiecare - 

am observat că părinților acelor copii le-a plăcut ce le-am povestit 

copiilor, ce se întâmplase la acea aniversare şi a fost încă un prilej 

să-L vestesc pe Domnul Isus şi, rând pe rând, ca şi copiii lor, şi 

părinţii şi-au predat viaţa Domnului. 
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Atunci a început să se facă lumină în mintea mea de ce 

Dumnezeu a îngăduit această încercare pentru mine, copilul Lui. 

La urmă, le-am cerut să-mi dea în scris tot ce s-a întâmplat ca să 

combat minciuna prin adevăr. Fiecare părinte a concluzionat în 

scris la sfârşitul fiecărei declarații „şi nu consider că aceasta este o 

corupere a copilului meu”. Dar partea interesantă a fost că am avut 

oportunitatea să le mărturisesc credința în jertfa Domnului Isus şi 

acei părinţi au putut să-L primească şi ei în inima lor. Mulți mi-au 

cerut o Biblie. Nu aveam pe atunci atât de multe, dar m-au rugat să 

mă mai duc pe la dânşi. 

Am aflat în ziua următoare că la două ore după mine au 

venit la părinţii copiilor şi securistul fabricii împreună cu directorul 

şcolii şi i-au amenințat pe părinți că le scade nota la purtare 

copiilor dacă nu dau declarații cum ziceau ei. Toți le-au spus că i-

au dat declarație lui Traian Chilău şi nu puteau să declare în două 

feluri. Foarte supărați, i-au luat la întrebări: 

- De ce ați dat declarații, că el nu este organ de securitate? 

Nu ştiam că prin acele hârtii Dumnezeu era în control şi 

cu un pas înaintea vrăjmaşului. 

În noaptea aceea nu am dormit şi am stat doar în 

rugăciune în faţa lui Dumnezeu, iar El mi-a vorbit din proorocul 

Isaia 41,10: „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”. Atunci 
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m-am liniştit şi a venit o pace peste mine pe care nu mi-o puteam 

explica. 

Dar, ca şi cum nu era destulă încercarea prin care treceam, 

am primit o lovitură, mult mai dureroasă, de la frații mei din 

adunare. Ei au luat hotărârea să nu mă mai viziteze, să întrerupă 

legătura cu mine pentru că locuința mea era de acuma 

supravegheată. Se temeau să nu sufere vreo prigoană şi de aceea au 

hotărât o astfel de măsură.  

Şi, pentru că încă nu era destul, duminică, când m-am dus 

la adunare, am mai primit o lovitură. Unul dintre bătrânii adunării 

mi-a zis să mă mai potolesc: 

- Ce, vrei să cadă familia ta pe spinarea noastră? 

I-am spus că familia mea nu va fi niciodată o povară 

pentru frați, că Domnul Isus va lua El povara familiei mele. 

Nu mult după această întâmplare am auzit că acel 

informator al Securității, care a vrut să mă bage pe mine la 

puşcărie, după trei luni a fost el arestat. A fost prins de inginerul-

şef al unei crescătorii de pui cu un portbagaj plin de păsări. Ceea ce 

s-a făcut cu mine, s-a făcut şi cu el. În fabrica unde lucra au fost 

adunaţi cu toţii ca să li se spună că trebuia să i se ridice carnetul de 

partid şi motivul pentru care i se ridică acel carnet PCR era 

condamnarea. Nu l-a putut salva nici Securitatea. Aşa este atunci 

când te răzbună Dumnezeu! 
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Tot legat de fabrica unde lucram ca strungar vreau să mai 

spun două întâmplări. 

Una este legată de vizita lui Ceauşescu la fabrica noastră. 

Pentru că în acea vreme umblam pe la diferite uşi ca să 

obțin o autorizație de funcționare a unei biserici în oraş – la vremea 

aceea ne strângeam într-un sat, Oeşti, aşa cum am amintit deja, 

pentru că în oraş nu puteam să ne adunăm din pricina acestei bucăți 

de hârtie pe care trebuiau să o elibereze oficialitățile – şi pentru că 

eram cunoscut ca unul care le făcea mari probleme, cu o zi înainte 

de vizita lui Ceauşescu am fost chemat la birou. Începusem să mă 

obişnuiesc de acum cu aceste convocări. 

În aceea zi, când am intrat în sala de protocol, s-a sculat 

de la masă un bărbat elegant, îmbrăcat frumos, şi s-a recomandat 

colonelul ... Mi-a spus că a venit de la Bucureşti special pentru 

mine, că a auzit că eu aveam o scrisoare pentru şeful statului şi că 

să i-o dau lui ca să nu stric atmosfera de sărbătoare şi îmi garanta 

că va ajunge la tovarăşul Ceauşescu. A mai spus că fusese informat 

de cererea mea prin care solicitam ceva în numele pocăiților din 

oraş. 

Îmi aduc aminte foarte bine ce i-am spus atunci. I-am zis 

că într-adevăr am o cerere, dar că la ora aceea nu o am la dânsul, ci 

undeva mai sus. Cei care erau la masă s-au uitat unul la altul şi m-

au întrebat: 

- Unde mai sus, la ONU? 
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- Nu, le-am răspuns, la Dumnezeu. La oameni nu mă mai 

duc, că nu mi se face dreptate, dar la tronul de har găsesc îndurare. 

Au zâmbit, m-au lăsat să plec şi în ziua următoare toţi din 

fabrică erau pe alei, de o parte şi de alta, să bată din palme, să-l 

aplaude pe şeful statului. Eu lucram la strung şi eram păzit de trei 

securişti ca să nu fac nicio mişcare şi să ies înaintea lui Ceauşescu 

să-i dau vreo scrisoare. După ce a trecut această vizită, a doua zi, 

colegii de serviciu au început să facă mare haz şi să comenteze că 

ieri doi oameni au fost bine păziți: Ceauşescu şi Traian. 

O altă întâmplare este legată de moartea unui coleg de 

muncă, un băiat tânăr. Făcuse şcoala de maiştri şi a avut o moarte 

fulgerătoare – un atac cerebral sau infarct – şi toată fabrica a fost 

zguduită de această tragedie. În ziua înmormântării, cam jumătate 

din fabrică l-a condus pe ultimul drum.     M-am dus şi eu cu 

colegii mei, nu numai pentru că îmi fusese coleg de serviciu, dar 

avusesem  împreună lungi discuții despre Biblie. Pentru că îl 

văzusem interesat,  i-am dat un Nou Testament. Dimineața, de 

regulă, el venea la serviciu la ora 6, cu o oră mai devreme decât 

începea programul, şi când eram în schimbul III mă găsea acolo şi 

îmi spunea ce a citit şi ce a înțeles sau mă întreba de ce era 

interesat. Ştiu că printre întrebările lui a fost şi Cum să-L primeşti 

pe Domnul Isus în inimă. I-am spus cum L-am primit eu şi am 

certitudinea că a făcut şi el pasul acesta, mai mult după viața pe 

care o ducea, dar îi era ruşine, fiind în poziția pe care o avea şi nu 

mărturisea decât pe ascuns. Mai ştiu că în fața colegilor el îmi lua 

apărarea şi le spunea că ce a făcut Traian ar trebui să facă toți. 
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A murit foarte repede, fără să fi fost bolnav de o boală 

mai dinainte ştiută. Pentru că locuia într-o comună foarte aproape 

de oraş şi familia lui a vrut să-i facă înmormântarea cu 5 preoți 

ortodocşi, tot satul a venit la înmormântare. O aşa mulțime de 

oameni nu am mai văzut până atunci. Cei din fabrică împreună cu 

cei din sat erau cam 4.000 de suflete. 

La cimitir trebuia ca din partea colegilor cineva să spună 

câteva cuvinte. A venit la mine şeful secției, un inginer destul de 

isteț, și mi-a spus că în fața unei așa de mari mulțimi de oameni 

simte că i se încleştează gura şi că nu poate să vorbească nimic şi 

că să spun eu din partea colegilor câteva cuvinte. 

M-am rugat scurt, am luat de pe trupul mortului o floare, 

m-am suit pe un mormânt care avea o placă de ciment deasupra şi, 

după o introducere legată de activitatea lui în fabrică – am spus 

nişte cuvinte frumoase pentru că a fost un băiat bun –, am ridicat 

acea floare deasupra şi am pus o întrebare: 

- Poate că în inima dumneavoastră vă întrebați de ce a 

trebuit să moară un tânăr de 38 ani? De ce nu a murit un om 

bătrân? De ce un stejar aşa de tânar a trebuit să fie retezat? Ştiu că 

aceste întrebări sunt pe buzele tuturor şi aş vrea să vă răspund 

printr-o ilustrație. 

Şi am continuat spunând: 

- Un împărat avea o floare frumoasă şi aleasă şi pentru ea 

a angajat un grădinar. Primul drum pe care îl făcea acest grădinar 
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era la această floare rară. Într-o dimineață, vede că floarea era 

ruptă şi a început să plângă. Atunci vine cineva şi îi spune: «Nu 

mai plânge pentru că floarea a rupt-o împăratul!» 

După care le-am spus: 

- Gigel era colegul nostru, prietenul nostru,  şeful nostru, 

vecinul nostru. Pentru părinți era fiul, pentru soție era soțul. Dar 

mai înainte de toate acestea el este al lui Dumnezeu. Doar El are 

dreptul la viața noastră şi ne poate rupe când vrea. El este Suveran 

și  de aceea este înțelept să ne punem acum întrebarea: „Unde ne 

vom petrece veşnicia?” Trebuie să primim prin pocăință şi credința 

în jertfa Domnului Isus iertarea de păcate şi viața veşnică. 

Ştiu că în spatele meu erau aliniați cinci preoți şi nu le 

venea bine când spuneam toate acestea. Am vorbit foarte tare ca să 

fiu auzit şi am văzut interes pe fețele oamenilor. Dumnezeu mi-a 

vorbit şi mie după aceea despre câtă nevoie aveau oamenii de 

Dumnezeu. Cât întuneric există şi ce nevoie este de lumină! M-am 

rugat ca toți aceia să găsească mântuire pentru sufletele lor. 

Cu aceasta închei capitolul fabricii, deşi am foarte multe 

amintiri care mi-au marcat zilnic viața de credință.  

Ştiu că mă rugam pentru fiecare coleg care lucra pe 

maşini şi unelte, îmi câştigasem un oarecare respect şi simpatia 

multor oameni din fabrică, eram apreciat pentru munca mea.  



 

37 

Am primit har şi sănătate să pot munci ca să pot câştiga 

bani  să-mi cresc cei cinci copii. 

IV 

În afară de acestea sunt însă aşa de multe întâmplări pe 

care nu ştiu dacă le pot pune în ordine, aşa cum s-au întâmplat, 

altele mi s-au şters din memorie, dar unele mi-au rămas adânc 

întipărite în minte pentru că ele lucrau la inima mea şi la caracterul 

meu ca să-mi arate cât de mult mă iubeşte Dumnezeu şi care este 

planul Lui cu mine. 

Foarte mult am avut de lucru cu Securitatea. Probabil că 

voiau să-i intimideze pe cei cu inițiativă, mai ales că în timpul 

acela nu aveam biserică în oraş şi pentru timpul de închinare 

trebuia să mergem 17 km până în satul Oeşti, cu mijloace de 

transport în comun, un autobuz de cele mai multe ori prea 

aglomerat şi în care deseori oamenii care voiau să ajungă la casele 

lor erau nemulţumiţi şi vociferau: „Nu mai avem loc de pocăiți”, 

după care urmau înjurături. 

Situaţia aceasta m-a determinat să mă duc la autorități şi 

să le cer aprobare pentru o autorizație de funcționare a bisericii în 

oraşul Curtea de Argeş. Am început să bat pe la porțile multor 

instituții, dar toate ne închideau uşile, unele mai elegant, altele 

brutal, invocând diverse motive. 
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De aceea cred că intrasem în atenţia Securităţii, mai ales 

când vedeau că oamenii se pocăiau. Mă chemau tot mai des şi mă 

sfătuiau să stau în banca mea şi să las pe alții mai bătrâni să umble. 

Într-o zi am fost întrebat dacă ascult posturi de radio 

străine şi am spus că, da, ascult în fiecare seară. Apoi m-a întrebat 

dacă ascult în grup. M-am gândit puțin şi le-am răspuns că numai 

în grup. 

Parcă-l văd pe securist că se ridică de la masă,  ia un pix, 

o foaie de hârtie şi începe să mă laude că apreciază că noi, pocăiții, 

suntem sinceri şi nu mințim, că spunem adevărul. 

- Acum stai la masă şi scrie-i pe toți. 

Am scris numele meu, al soției şi al celor cinci copii. 

- Cine sunt ăştia? 

- Eu, cu soția şi copiii. Ascultăm în fiecare seară predici 

de la Monte Carlo. 

Atunci văd că ia coala de hârtie pe care începusem să 

scriu, o mototoleşte în mână şi o aruncă la gunoi, strigându-mi 

„Banditule!” 

Altă dată am fost dați afară dintr-un birou când au auzit 

cererea noastră după ce ne-au înscris în audiență. 

Atunci mă însoţea şi fratele Niţu Petre. Ne-am dus la 

viceprimarul județului şi când ne-a venit rândul am început să-i 
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spunem doleanţele, şi anume că vrem să ni se elibereze o 

autorizaţie de funcţionare a Cultului Creştin după Evanghelie. 

Odată-l vedem că se ridică de la masă, lasă pixul jos şi începe să 

spună: 

- Tovarăşi, noi avem alte dureri, avem creşe, grădinițe, 

şcoli de făcut, nu biserici creştine! şi deschide uşa şi ne dă brânci 

afară din birou. 

La uşă aştepta să intre un alt frate, Soare Emanuel, care 

urmărise toată această scenă. El stătea la rând pentru a emigra în 

Statele Unite. Când a intrat înauntru, i-a spus: 

- Şi eu sunt creştin şi acesta este motivul pentru care 

vreau să plec din această țară pentru că aici nu este libertate. Nu 

este respectat dreptul la libertatea de conştiință. 

Atunci ne-a băgat din nou înăuntru. Şi-a dat seama de 

greşeala pe care o făcuse, a vorbit pe un alt ton cu noi şi s-a 

prefăcut că ne ascultă. Noi încercam să-i spunem că nu cerem 

fonduri pentru construcție, ci doar o simplă hârtie ca să ne putem 

aduna, o aprobare ca să nu fim amendați că ne adunăm. 

 Aceasta era culmea nemerniciei: aprobare nu ne dădeau, 

iar dacă ne strângeam fără aprobare, eram amendaţi. 

Asta m-a făcut să mă duc în audiență la şeful Securității 

pe județ şi i-am spus şi lui această logică: dacă ne strângeam fără 

autorizație, eram amendaţi, dacă cerem autorizaţie, nu ni se dădea.  
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- Ce vreți să faceți cu noi – am întrebat –, pentru că 

suntem cam 100 de persoane şi într-un autobuz de transport în 

comun, din cauza aglomeraţiei, de multe ori se produc altercații şi 

nemulțumiri cu ceilalți călători. 

Când am văzut că tot băteam pe la nişte uşi închise şi nu 

obţineam niciun rezultat, am fost siliţi să luăm o hotărâre, mai 

mulți credincioşi din oraş împreună cu frați cu poziții mai înalte 

din Bucureşti: să începem să construim fără autorizație o casă de 

rugăciune. Plănuisem să o construim de 1 şi 2 Mai,  pentru că 

numai atunci eram liberi şi puteam să ne strângem din mai multe 

părți ale țării. Proiectul îl făcusem, turnasem temelia, adunasem 

materialele şi aşteptam ziua. Ne-am strâns de la 4–5 dimineața la 

marginea oraşului pe terenul unui frate care avea o mică 

construcție. Unii erau meseriaşi, cam 150 de zidari şi tot atâţia 

salahori, adică muncitori necalificaţi. 

Voiam ca în două zile să o ridicăm, să-i punem 

acoperişul, să o tencuim şi pe dinăuntru şi pe dinafară, iar în prima 

duminică să ținem o slujbă de evanghelizare. Asta voiam noi dar, 

spre surprinderea noastră, pe la ora 8.30 dimineața am fost 

întrerupți. Până la acea oră eram deja la jumătatea ferestrelor, de 

jur-împrejur. Mărimea sălii era de 8 m lățime pe 16 m lungime. Pe 

la 8.30 dimineața, cum am spus, ne-am trezit cu miliția şi cu 

securitatea cu câini lupi. Veniseră cu o dubiță cu care, după o 

scurtă discuție cu noi, au început să ne ducă la sediu. 
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Surprinderea mare şi durerea au fost că unii dintre frați, 

probabil cuprinşi de un duh de frică, au început să fugă. Eram 

nedumerit pentru că acei frați aveau nişte poziții în adunarea 

locală. Nu înțelegeam laşitatea aceea, cum puteau să-i lase pe frații 

veniţi din toată țara să ne ajute, iar ei, localnici, să fugă la vederea 

Securității! După ce ne-au cărat pe mulți dintre noi şi ne-au 

amendat cam cu 120.000 lei – contravaloarea a aproape două 

maşini mici noi – ne-au dat drumul. 

Atunci am primit amenințarea cea mai aspră de la 

comandantul Securității, care mi-a spus că am ajuns ca un ghimpe 

în ochii lui. Mi-a spus că poate să mă trimită direct în penitenciar 

fără să mă mai trimită prin tribunal – avea această putere. Era însă 

şi el surprins că la construcţie au venit fraţi din şase judeţe. Mi-a 

sugerat să fac cerere de emigrare în America şi îmi garanta că în 

maximum trei luni o să am toate aprobările să ajung acolo ca să 

scape de mine. 

Eu însă L-am întrebat pe Domnul Isus şi nu am primit 

vreun cuvânt din care să înțeleg că aceea era voia Domnului. Nu-

mi pare rău că n-am plecat atunci pentru că prin harul Lui am văzut 

şi America, dar nu când au vrut oamenii, ci când a vrut Dumnezeu. 

După această întâmplare, tot oraşul a vuit şi se vorbea 

despre faptul că pocăiții sunt uniți între ei şi dacă ei pot în două 

zile să termine o casă de rugaciune, pot să facă şi şcoli, şi multe 

altele. Mărturia despre unitatea noastră a fost foarte mare şi un 
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timp nu se vorbea altceva în oraşul nostru decât despre ce au fost 

în stare să facă pocăiţii. 

Văzând că nu o scoatem la capăt mergând pe căile 

„legale” – spun în ghilimele pentru că ceea ce făceau ei era o 

fărădelege – am înțeles că nu are niciun rost să mai batem pe la 

porțile oamenilor, aşa că      ne-am hotărât să ne strângem ca 

biserică în oraş. Dar mai înainte ne-am rugat, am postit şi am avut 

îndrăzneala chiar să anunțăm şi autoritățile. Nu ştiu ce s-a 

întâmplat, dar faptul că nu i-am mai deranjat pe la audiențe să le 

cerem autorizații i-a făcut să fie mulțumiți. Cert este că s-au făcut 

că nu ne văd şi    ne-au lăsat în pace o vreme, timp în care noi ne-

am strâns în locuința lui Nelu Sima din strada Daniel Sterescu nr. 

61. 

Aici am căpătat noi experiențe şi mari binecuvântări 

spirituale, aici s-au întors la Dumnezeu multe suflete, primindu-L 

pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor. 

Am pornit doar câteva familii. Celorlalţi le-a fost frică să 

vină ca să nu fie amendați şi s-au dus în vechea adunare din satul 

Oeşti până a venit revoluția. 

Într-un fel, a fost de la Dumnezeu, pentru că toți cei care 

s-au întors au fost de pe terenul lumii şi unii dintre ei vestesc astăzi 

Evanghelia pe la diferite biserici. Ştiu că toți creştinii erau cu ochii 

pe noi să vadă ce ni se întâmplă, dar mâna bună a lui Dumnezeu 

era peste noi. 
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Aici am făcut eu o adevărată şcoală, o adevărată facultate 

în care Domnul Isus m-a crescut spiritual. Am avut multe 

experiențe cu Domnul Isus, am învățat să trăim prin credință.  

Aveam program cu copiii, aveam studiul biblic şi făceam 

şi diferite cursuri B.E.E.I.
1
, adică făceam un studiul sistematic. 

Învățam foarte multe versete pe de rost şi ce învățam puneam în 

practică. 

În perioada comuniştilor, majoritatea creştinilor au fost 

persecutați. Aş enumera familiile  Rosescu, cel mai mult, Trufăşilă, 

pe fratele N. Sima – domiciliul fratelui Sima unde ne strângeam ca 

biserică fără autorizație a fost percheziţionat de Securitate şi s-a 

confiscat multă literatură şi Biblii. 

 Pentru aceste cărți, mulți frați îşi riscau libertatea ca să le 

transporte dintr-un loc în altul şi    l-aş numi de la noi din oraş pe 

fratele Daniel Onofre. 

V 

În această formulă ne-a prins revoluția. Nu ştiam ce ne 

mai rezervă Dumnezeu. La început, am privit cu ochi buni, 

gândindu-ne că scăpăm de jugul comuniştilor, de prigoană. Dar am 

văzut că am scăpat de ceva şi am fost invadați de altceva la care nu 

mai ştiam cum să facem față: televiziune prin cablu, reviste 

pornografice pe toate drumurile, o cursă foarte mare pentru tineri, 

                                                           
1
  Biblical Education by Extension International. 
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într-un cuvânt lumea occidentală închisă atâţia ani pentru noi ne-a 

invadat din toate părţile 

Am să dau un exemplu: mergeam într-o zi pe stradă şi 

câțiva tineri împărțeau nişte pliante. Am luat şi eu unul şi am văzut 

că era o invitaţie la o serie de prelegeri ţinute timp de trei zile într-

o sală a celui mai mare hotel din oraş, închiriat în întregime de o 

grupare numită „BAHAI”. Nu mai auzisem de această grupare şi 

eram curios să-i cunosc doctrina. Mă gândeam că poate era ceva 

creştin, doar că îşi pusese acest nume ciudat.  

La ora 17.00 m-am dus împreună cu fratele   N. Sima în 

locul unde se prezenta această învățătură. 

Am văzut că nu se spunea nimic de Domnul Isus şi lumea 

care era adunată din oraş – care avea totuşi religia ortodoxă – 

asculta cu luare aminte cum se vorbea despre un întemeietor indian 

al acestei religii pe nume Baha’u’llah.  

După ce a terminat, vorbitorul  s-a adresat mulțimii din 

sală dacă avea cineva vreo nelămurire sau vreo întrebare. Atunci 

m-am ridicat – mi-am dat seama că nu sunt creştini – şi i-am 

întrebat să ne spună cum au devenit baha’i. S-au uitat unii la alții şi 

unul a spus: „Foarte simplu.” 

- Continuați şi spuneți-ne mai departe! – i-am îndemnat. 

- Am spus foarte simplu: „Vreau să devin baha’i!” 

- Atât? - am întrebat eu. 
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Lumea din sală era martoră la acest dialog. 

- Numai atât şi ați devenit baha’i? Uite ce este, vreau să 

vă spun cum am devenit creştin! 

Le-am spus viața mea plină de mizeria păcatului şi cum 

într-o zi m-am întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu – cu Domnul Isus – şi 

cum L-am primit în inima mea ca Domn şi Mântuitor şi El este 

acum Salvatorul meu care trăieşte în mine. 

Am continuat: 

- De ce ne chemați voi de la un Mântuitor slăvit, care a 

murit pentru păcatele noastre, dar care a înviat şi este viu în vecii 

vecilor, la un om care a murit şi este mort în vecii vecilor? De ce 

nu veniți voi de la un om mort la un Mântuitor viu? 

Şi atunci lumea din sală a început să zică: 

- Aşa este, domnule! Cine sunteți voi, măi? Că Domnul 

nostru Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu! Ce tot ne spuneți voi 

de secta asta? Ia faceți bine şi plecați de aici! Nu mai buimăciți 

oamenii cu porcăriile voastre! 

Apoi unul dintre cei care se ocupau cu organizarea mi s-a 

adresat: 

- Vezi ce ai făcut? Dacă nu te ridicai dumneata să faci pe 

deşteptul, totul era OK, dar, acum, vă rog, pentru mâine să nu mai 

veniți. 
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- Ce face?! 

Le-am spus că acesta este oraşul meu în care trăiesc şi 

unde m-a aşezat Dumnezeu şi răspund de ce se întâmplă aici. 

- Acum, eu nu am ştiut cine sunteți. Nu-mi spuneți voi ce 

trebuie să fac în oraşul meu. Mâine vin cu 100 aici. Eu răspund 

înaintea lui Dumnezeu de ce se întâmplă din punct de vedere 

spiritual. 

A doua zi au ridicat tabăra şi au plecat din oraş. Am 

mulțumit Domnului Isus, care ne-a dat biruința. 

O altă experiență, după revoluție imediat, a fost că s-a dat 

libertate religioasă şi am primit foarte multă literatură religioasă – 

multe Evanghelii, multe pliante şi Noi Testamente, mai puțin Biblii 

– dar nu ştiam ce să facem cu ele. După un cuvânt al Scripturii, 

Marcu 1,38, trebuia să mergem în satele din jurul oraşului, unde 

întunericul spiritual era foarte mare şi unde nu era nici măcar un 

copil al lui Dumnezeu. Am făcut un plan al satelor, am trasat un 

cerc imaginar pe o rază de 20 km şi am găsit 35 de sate. 

Pentru că eram la serviciu şi pentru prima dată eram şi noi 

liberi sâmbăta şi duminica, am facut un plan şi ne-am propus ca în 

fiecare sâmbătă să luăm satele la rând şi să le ducem o parte din 

Cuvântul lui Dumezeu. Am început să ne rugăm pentru satul în 

care urma să pătrundem şi să dăm la fiecare casă câte o parte a 

Cuvântului lui Dumnezeu. În fiecare sâmbătă atacam câte un sat. 

Ne împărțeam în două grupe şi căutam să stăm de vorbă cu 
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oamenii şi, după acele câteva cuvinte pe care le schimbam, le 

dădeam o Evanghelie, un pliant din gențile pe care le căram cu noi.  

Desigur că în fiecare sat aveam experiențe aparte, fiecare 

avea istoria lui. Eu aş aminti doar câteva care mi s-a părut mai 

importante. 

Înainte de aceasta este important să reamintesc şi să 

întăresc că, înainte de revoluție, prima biserică unde ne-am strâns 

şi care a funcționat în oraşul Curtea de Argeş a fost cea de pe 

strada Daniel Sterescu nr. 61 a fratelui Sima Ion. Aici am văzut 

întoarceri reale la Dumnezeu, aici am văzut protecția Lui şi aici am 

fost în şcoala lui Dumnezeu unde ne pregătea pentru o nouă 

misiune şi de aici am plecat în această misiune. 

În acest cadru ne găseam când am început lucrarea de 

evanghelizare a satelor din jurul oraşului. 

Aş începe cu satul Tutana. Aici, în urma evanghelizării, s-

au întors la Dumnezeu patru familii care în fiecare duminică 

veneau la Curtea de Argeş pe strada Daniel Sterescu la biserică. 

Cum mijloacele de transport erau foarte rare, ei făceau un efort 

destul de mare să fie prezenți la programul bisericii. 

Aş mai spune că atunci când ne propuneam câte ceva, de 

exemplu să plantăm o biserică, nu luam o decizie în grabă, ci ne 

rugam şi aşteptam ca Dumnezeu să ne vorbească. Practic, aşteptam 

un cuvânt care să vină de la El şi să ne convingă pe toți că aceea 

era voia Lui. 
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Îmi aduc aminte că atunci când i-am anunțat că vrem să 

deschidem o biserică evanghelică în sat, unul dintre ei, fratele 

Mărgineanu, ne-a spus că dacă vrem, el ne dă o cameră pentru 

Domnul, scoate afară patul, şifonerul şi mobila. Noi am completat: 

- Dacă voi faceți asta, noi venim cu scaune!  

Şi am fixat programul adunării între cele două programe 

de duminică, adică la ora 14 la 16. 

În prima dumincă s-a umplut camera, pentru că au venit şi 

vecini şi rude. A doua duminică, nu am mai avut loc în casă, ci ne-

am strâns în curte şi am ținut adunarea în aer liber. Era lume şi pe 

drum, şi în curte, şi în loc de scaune am folosit chituci de lemne pe 

care îi pregătise fratele pentru iarnă. 

Când am văzut atâta revărsare de har, am zis că va fi o 

mare trezire în acest sat. Nu ştiam cum să mulțumim lui Dumnezeu 

când vedeam că atât în eforturile noastre, cât şi în râvna de a duce 

Vestea Bună la sufletele pierdute El ne confirma ca este prezent şi 

ne însoţea cu harul Său pentru că duminica eram epuizați. Trebuia 

să ținem trei servicii şi aceasta ne obosea foarte mult. Mâna bună a 

lui Dumnezeu era cu noi şi ne întărea. 

A venit şi a treia duminică şi ne-am dus în satul Tutana cu 

un Trabant. Doar cinci frați încăpeam. Când am ajuns în sat, la o 

răspântie de drumuri ne-au aşteptat preotul satului, îmbrăcat cu 

straie preoteşti, împreună cu un grup de bărbați care miroseau a 

băutură. Când ne-au văzut, am auzit: „Ăştia sunt!” În stânga 
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noastră era un pârâu şi în prima fază au vrut să răstoarne maşina cu 

noi cu tot în acest pârâu. Cu mare greutate am ieşit din maşină şi 

am încercat să vorbim cu ei, dar ne-a fost imposibil să discutăm 

logic şi omeneşte. Ne-au înconjurat şi preotul B. m-a întrebat cum 

vreau să mă bată: în pumni, în karate, pentru că el la viața lui 

fusese boxer şi eu trebuia să aleg. 

Am încercat să-i aduc aminte că în Biblie nu scrie să ne 

batem, mai ales noi, creştinii. Dar dacă el vrea să dea, este liber. Pe 

noi, Dumnezeu nu ne învață asta şi am pus mâinile la spate, ca 

semn că nu ne apărăm. Primul care a lovit a fost preotul, apoi 

ceilalți. În decurs de 10 minute în acea răspântie se strânsese tot 

satul să vadă acest spectacol, cum preotul satului îi bate pe pocăiți. 

În timp ce eram pe jos, am văzut că soția unui frate credincios, care 

era foarte solidă, a intrat în panică crezând că ne omoară, s-a 

repezit la popă şi l-a luat în două mâini pe sus, l-a rezemat de un 

gard şi i-a spus, „Stai, popă, aici. Ce faci? Vrei să-l omori?” De 

acolo de jos am avut impresia că l-a agățat în gard. Cu mare 

greutate ne-am îndepărtat spre ieşirea din sat. 

La marginea satului, într-o grădină, ne-am rugat, am plâns 

şi nu ştiam ce să facem. Ne venea gândul să-i reclamăm la poliție, 

dar apoi ne-am zis că Domnul Isus n-a reclamat pe nimeni şi am 

mulțumit că am fost învredniciți să fim bătuți pentru Numele Lui. 

Atunci când tu nu te răzbuni şi laşi pe Domnul Isus să te răzbune, 

El o face în felul Său.  
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Poliția tot a auzit – chiar dacă şeful poliției era prieten cu 

popa şi el conta pe asta. Şeful de post i-a zis preotului: 

- Dacă ăştia fac reclamație, tu faci puşcărie pentru că asta 

este tâlhărie la drumul mare. 

Tot în această săptămână a auzit şi Episcopia şi preotul a 

fost chemat la ordin să spună ce s-a întâmplat. Rezultatul a fost că 

l-au invitat într-o cameră şi l-au tuns zero. Tot satul a zis că pe 

preotul lor l-au tuns pocăiții. Noi am aflat mult mai târziu  aceste 

lucruri 

Dar venea duminica şi aveam o oarecare teamă. Soția se 

temea pentru viaţa mea şi-mi spunea să nu mai mă duc pentru că 

avem cinci copii. 

Din nou a trebuit să postim şi să ne rugăm şi am primit un 

Cuvânt din Psalmul 8,2: „Din gura copiiilor şi a celor ce sug la 

țâță, Ți-a scos o întăritură de apărare împotriva vrăjmaşilor...” şi 

de-aici am înțeles că Dumnezeu vrea să luăm copiii ca scut şi am 

umplut un microbuz plin de copiii noştri. I-am pus să cânte şi, în 

fața casei unde locuia preotul, am oprit microbuzul cu ferestrele 

deschise şi copiii cântau de  ți-e mai mare dragul, iar preotul, în 

curte, îngenunchea şi făcea semnul crucii şi ne blestema să ne ardă 

focul. 

Aşa s-a plantat biserica în acest sat şi ne bucurăm pentru 

că este şi acum aici mărturie şi frații se bucură de pace şi ocrotire.  
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Mai târziu, frații din Bucureşti au pus şi un cort de 

evanghelizare şi nu au mai întâmpinat împotrivire ca atunci. 

Oricum, am văzut mâna bună a Domnului Isus care a fost cu noi. 

O altă experiență a fost în satul Runcu. După ce ne-am 

împărțit doi câte doi, unii de la un cap, alții de la celălalt cap al 

satului, am bătut din poartă în poartă, rugându-ne în gând ca 

oamenii să primească o parte din Cuvântul lui Dumnezeu.  

Un frate care împărţea şi el tratate, fratele Ionel S., a venit 

dupa mine şi mi-a spus: 

- Vino până la biserică, este lumea adunată şi lipseşte 

popa! 

Când m-am dus acolo, am descoperit că era biserica 

ortodoxă din sat, unde, într-adevăr, lumea era adunată înăuntru, dar 

lipsea preotul. Era o sărbătoare numită Sfânta Marie mică, iar 

preotul era plecat la o mânăstire. După ce am intrat în biserică, am 

împărțit literatura şi ne-a venit în gând să predicăm Evanghelia 

acolo, la oamenii care erau adunați şi nu erau puțini. 

Le-am vestit Evanghelia despre jertfa Domnului Isus şi 

despre pocăință, credință şi primirea Domnului Isus în inimă. 

La sfârşit am îngenunchiat şi i-am întrebat dacă simt 

nevoia să se predea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu le-a deschis 

inima să se recunoască păcătoşi şi să creadă că Domnul Isus a 

murit şi pentru ei şi să-L invite pe Domnul Isus în inimă.  
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Este adevărat că ei au zis după mine, dar i-am sfătuit să se 

roage şi acasă, în cămăruța lor, şi să-şi mărturisească păcatele 

înaintea lui Dumnezeu, să continue să citească din Cuvântul lui 

Dumnezeu.  

Îmi aduc aminte că o femeie din localitate a deschis un 

chioşc şi ne-a dat ciocolată, iar sătenii vorbeau că niciodată nu au 

auzit asemenea lucruri şi vorbind au mai spus “ce-o să se bucure 

părintele când o afla că a venit cineva să-i țină locul”. 

O altă întâmplare pe care nu pot s-o uit este aceea din 

comuna Valea Danului. Tot aşa, mergând din casă în casă, de la o 

poartă tocmai ieşea propietarul. S-a uitat la mine şi m-a întrebat ce 

erau acelea. I-am explicat că sunt Evanghelii, sunt gratis şi ne-am 

gândit că este bine ca şi această comună să aibă în casă o parte a 

Cuvântul lui Dumnezeu. El m-a întrebat dacă am multe şi i-am 

spus că sunt suficiente pentru tot satul. Atunci mi-a făcut 

următoarea propunere: mi-a spus să vin cu el, pentru că acolo unde 

merge dânsul este adunat jumătate din sat la o femeie bogată care 

face o pomană. 

Am acceptat şi am mers împreună pe o scurtătură prin 

nişte grădini. Când am ajuns, stupoare: pe lângă mulțimea de 

oameni, femei, bărbaţi şi copii care erau adunați, mai era şi preotul 

satului să sfințească un puț, şi să sfințească şi masa, ca să fie 

primită de cei morți. Dacă ştiam mai dinainte că dau de preot nu 

mă mai duceam cu omul acesta, dar acum era prea târziu şi am 
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început să mă rog, spunând: Doamne Isuse, Tu ştii de ce sunt aici, 

ajută-mă Tu pentru că nu ştiu cum să procedez! 

Mi-a venit în minte ca primul la care să mă duc să-i dau o 

Evanghelie să fie preotul. Asta am şi făcut. M-am dus la el şi i-am 

dat o Evanghelie. Țârcovnicul sau diaconul, cum i se mai spune, 

când a văzut lucrul acesta, şi cum era lângă preot, mi-a cerut şi el: 

„Domnule, dă-mi şi mie!” După el toată acea mulțime, că doar 

veniseră la pomană, şi cum acestea erau gratis, preotul fiind primul 

care luase, la ceilalți n-a mai fost nicio problemă. 

M-am bucurat că acolo am uşurat foarte mult greutatea 

genții şi femeia aceea bogată care făcea pomană insista de mine să 

mă pună în capul mesei împreună cu popa să mănânc. Eu căutam 

să-i spun că nu am timp să rămân. Din această încurcătură m-a 

scos preotul care a venit la mine şi m-a întrebat cine m-a trimis cu 

aceste cărți şi de ce nu i-am cerut lui voie să le împart la oameni 

pentru că acolo este parohia lui şi trebuia să-i cer voie. I-am spus 

politicos că nu am ştiut lucrul acesta şi că dacă s-a supărat, nu am 

să mai mănânc la masă împreună cu el în capul mesei ca să aibă 

dânsul loc. 

Într-o altă comună, Băiculeşti, în timp ce eram epuizați şi 

flămânzi, pe la ora 15.00 nu mai aveam mult din sat şi terminam de 

împărțit Evanghelia şi tratatele, apoi urma să mergem acasă. În 

timp ce împărțeam tratatele, am ajuns la o casă unde mai mulți 

oameni stăteau la poartă discutând diverse. După ce le-am împărțit 
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tratatele, am trecut mai departe pe la alte case. Când, deodată, ne 

auzim strigați şi suntem chemați să ne întoarcem. 

Noi nu ştiam ce vor şi ne gândeam că trebuia să le 

explicăm şi ce era cu acele cărți. Ne-am întors cu toții la ei şi nu 

ne-a venit să credem că eram invitați la masă. S-au gândit că poate 

ne era foame şi ne-au pus să mâncăm. Am observat că ne-au dat 

carne de porc. Am mulțumit, ne-am așezat și am început să 

mâncăm. Era un deliciu: muşchi pregătit cu mujdei de usturoi. La 

foamea pe care o aveam, mi se părea că nimic nu putea fi mai bun. 

În timp ce noi mâncam, i-am auzit că şuşoteau ceva între 

ei şi până la urmă am reuşit să dezlegăm misterul. Unii susțineau 

că suntem adventişti, alţii că nu, şi, ca să se convingă, ne-au testat 

cu carne de porc. Nouă ne-a prins bine şi încă o dată I-am dat slavă 

lui Dumnezeu care conduce toate lucrurile şi are grijă de copiii 

Lui. 

VI 

Aş mai dori să spun ceva care mi se pare că este foarte 

important. 

Cei care au răbdarea să citească, să fie încurajați la o viață 

de părtăşie cu Domnul Isus, de experiențe cu El, şi cartea aceasta 

să fie şi o provocare ca să depăşească îngrijorările şi împrejurările 

vieții prin care trec în drumul lor spre Cer, acolo unde Domnul Isus 

S-a dus să ne pregătească un loc şi de unde ne-a promis că se va 

întoarce să ne ia cu El. Dacă avem această credință, cu siguranță că 
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nu vom fi nici leneşi, nici neroditori. Nu poți să stai nepăsător când 

vezi în jurul tău o lume care piere. De aceea este atât de important 

ca fiecare dintre copiii lui Dumnezeu să-şi cunoască darul şi să-l 

folosească după măsura credinței lui. 

Cât mă priveşte, am văzut foarte clar ce vrea Dumnezeu 

de la mine şi în ce domeniu vrea să mă folosească. 

În jurul oraşului unde locuiam erau două orfelinate mari 

în care trăiau la un moment dat 1.000 de copii. Orfelinatele erau de 

stat. Unul era de handicapați şi altul era ca să-i învețe o meserie şi 

să fie integrați în societate.  

Cert este că aceşti copii nu cunoşteau ce este dragostea de 

părinți şi nu se ocupa nimeni de educația lor. Doar îi băteau. Dacă 

încercai să-i mângâi se fereau, credeau că vrei să-i loveşti.  

Aici am simțit cum inima îmi bate cu putere şi un cuvânt 

din Scriptură m-a convins: „Religia curată şi neîntinată este să 

cercetăm pe văduve şi pe orfani în necazurile lor.” (Iacov 1,27) 

Aici am cules mulţi stropi de bucurie din inima a sute de copii. 

Prin harul lui Dumnezeu am obținut aprobarea să ne ocupăm de 

copii din punct de vedere spiritual şi am dorit să-i aduc pe aceşti 

nefericiţi într-o relație personală cu Domnul Isus. Nu ne-am propus 

să le satisfacem noi nevoile materiale, dar şi nevoile spirituale 

necesitau o oarecare cheltuială.  

În ce consta programul aprobat de conducerea 

orfelinatului? Să scoatem câte o grupă de copii din cadrul 
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orfelinatului în drumeții sau excursii şi în acea zi să ne ocupăm de 

ei să-i învățăm Cuvântul lui Dumnezeu, cântece creştine şi, în 

special, cum să se roage. Am observat că noi îi învațam un cântec 

şi ei îi învațau la rândul lor pe alții. Ți se rupea inima când auzeai 

glasuri din toate părțile: „Luați-mă şi pe mine, domnule Traian!” 

Nu puteam să luăm mai mult de 15 copii odată. 

La mulți dintre ei am văzut semnele naşterii din nou. Sunt 

sigur că mă voi întâlni cu foarte mulți în cer. Am cunoscut 

experiențele lor din cadrul orfelinatului, felul cum se rugau pentru 

câte cineva bolnav şi râvna de a nu se ridica de la rugăciunea pe 

care o făceau la patul colegei lor decât atunci când fata se scula şi 

le spunea că nu mai are nimic! Minuni se întâmplau cu aceste fete 

care erau năpăstuite de soartă şi care nu cunoşteau dragostea de 

mamă, dar au avut harul să o experimenteze pe cea a lui 

Dumnezeu, Tatăl lor. 

În orfelinatul din localitatea Șuici am lucrat foarte mulți 

ani. Acolo trăiau 400 de fete. În fiecare an plecau o sută şi veneau 

o sută. Veneau suflete noi care trebuiau evanghelizate. 

Am început cu ce aveam: la masă, le dădeam margarină şi 

magiun pe pâine. Soția mea făcea toamna foarte mult magiun şi 

aveam destul, câte un borcan pe săptămână. Apoi Dumnezeu a 

pregătit să le dăm şi salam şi brânză din belşug, apoi haine, articole 

de uz igienic (săpun, pastă de dinți, periuțe, hârtie igienică şi 

altele). Am fost profund impresionat când fetele de la orfelinat mi-

au spus că aceste lucruri li se dădeau de două ori pe an şi aceasta 
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sub formă de cadouri. Dumnezeu S-a îngrijit ca de atunci fiecare 

grupă pe care o luam prin rotație să primească toate aceste lucruri. 

Aici Domnul Isus mi-a făcut parte de mari bucurii, pe care nu le 

pot uita niciodată. 

Pentru susținerea materială a lucrării cu aceşti copii, 

Dumnezeu S-a folosit de misiunea fratelui Vasile Giulea, care m-a 

ajutat cu un suport lunar pentru mâncare, igienă şi transport. Mai 

târziu s-au implicat şi alți frați şi îmi vine foarte greu să-i enumăr 

pe toți, dar Domnul Isus îi cunoaşte şi ne-am rugat mereu ca tot El 

să-i răsplătească. 

Pentru că lucrarea a crescut foarte mult în plantări de 

biserici, pregătirea de lucrători în vederea slujirii, lucrarea cu 

copiii, ajutorarea celor în nevoi (familii sărace) cu mulți copii, 

cumpărarea de medicamente pentru cei bolnavi, dulciuri pentru 

copii şi altele, am făcut un calcul estimativ că lunar am nevoie de 

mult suport financiar. 

În fiecare an, cam din luna august, rămânem fără bani, dar 

partea frumoasă este că Domnul Isus este în control. Noi ne rugăm 

la Dumnezeu şi El pune pe inima copiilor Lui şi lucrarea merge 

înainte. 

Nu este uşor să trăieşti prin credință, dar este frumos.  

Odată am fost întrebat ce nevoi am în lucrare şi i-am 

răspuns cum am procedat până atunci şi că la acest principiu nu pot 

să renunț, şi anume când am nevoie de ceva în lucrare merg la 
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tronul de har, spun nevoia şi Dumnezeu pune pe inimă unuia dintre 

copiii Lui şi primesc ce am cerut. Aşa că dacă vrei să ştii de ce am 

nevoie, du-te la El şi întreabă-L şi El are să-ți spună. 

Pentru că s-au plantat mai multe biserici, şi unele în sate 

foarte sărace, Domnul Isus mi-a pus pe inimă să construiesc un 

cuptor de pâine în satul Valea Dumireşti. Noi veneam cu făină şi 

drojdie, iar ei aduceau lemne. Încăpeau cam 25 de pâini. Ştiam că 

majoritatea aşteptau să se coacă pâinea, dar în timpul acesta le 

dădeam pâinea Cuvântului lui Dumnezeu. Au fost momente de cer! 

Nu am avut metode învațate din vreun manual de teologie, dar am 

avut harul să experimentez diversitatea lucrării Duhului lui 

Dumnezeu. 

Tot în acest sat mi s-a întâmplat un lucru pe care l-am 

priceput că Domnul Isus mă vrea un instrument în mâna Lui. 

Soția mea face un sirop din muguri de brad şi mi-a spus 

într-un an, la vremea potrivită,  să-i culeg şi să-i aduc într-o plasă 

muguri dintr-o pădure din apropiere. I-am spus că nu prea am timp, 

dar mi-am adus aminte că în satul acela am văzut o plantație de 

brazi şi am rugat doi copii să-mi culeagă muguri în două pungi şi 

că am să le plătesc când vin săptămâna viitoare. Când m-am dus la 

program, mă aştepta tot satul cu plase, cu saci, cu pungi, mici şi 

mari, având muguri de brad pe care trebuia să-i plătesc. Ştiu că a 

trebuit să le dau destul de mulţi bani  tuturor din sat, dar am umplut 

un microbuz de muguri de brad. 
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Pentru sirop mi-au trebuit trei saci de zahăr. Am făcut 

cam 200 de litri de sirop pe care, mai târziu, l-am băut tot cu ei. Eu 

veneam cu doi litri de sirop şi ei veneau cu două găleți de apă. 

Beam sirop și mâncam pâine caldă din cuptor. Vă imaginați un mai 

mare deliciu? 

Am spus că nu am învațat metode din vreun manual de 

teologie, dar aveam încredințarea că Domnul Isus ne conduce şi 

credeam în prezența Lui de fiecare dată. Doream ca şi cei mici să 

învețe Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru asta inventam câte un 

artificiu, cum ar fi cine învața un verset primea o bomboană,  cine 

învața două versete primea două bomboane. Dar iată că într-o zi o 

fetiţă mi-a luat o pungă de bomboane şi a trebuit să mai măresc 

porția de bomboane pentru că am trecut la Psalmi. 

Îmi mai amintesc că într-o zi a venit la programul bisericii 

un tânăr. După felul cum era îmbracat mi-am dat seama că nu era 

rudar şi am intrat în vorbă cu el. Mi-a mărturisit că ceea ce făceam 

în acel sat cu copiii şi cu adulţii, promovând etica moralei creştine, 

s-a auzit până la ziarul local la care lucra şi a venit să vadă pe viu. 

Mi-a cerut permisiunea să înregistreze totul pentru că avea de gând 

să facă un reportaj cu ce se predica în satul acela. A asistat, a cântat 

împreună cu mine după cartea de cântări pe care o aveam şi a 

înregistrat tot programul. Nu mică mi-a fost mirarea când am citit 

în ziar că acel ziarist mi-a redat predica în întregime şi la ea a avut 

acces tot județul. 
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Altă dată, pentru că nu aveam unde să ne strângem, ne-am 

dus pe timpul verii, când copiii erau în vacanță, la şcoala primară şi 

stăteam în bănci. Pe când cântam noi şi ne bucuram înauntru, 

vedem afară un polițist care a venit pe bicicletă şi a început să ne ia 

la întrebari. M-am uitat la el şi l-am invitat înăuntru să vadă cu 

ochii lui ce se face cu acei copii. A rămas uimit de invitaţie şi mi-a 

răspuns că „Noi, polițiştii, nu avem voie să intrăm în locaşuri de 

cult!” I-am zis că aceea era o şcoală şi i-am amintit, în caz că nu 

ştia, că nu mai sunt comuniştii la putere şi dacă nu a auzit până 

acum, află acum că este libertate, mai ales religioasă, după care, 

ruşinat, a plecat înapoi de unde venise. 

În alt sat, la Vâlsăneşti, din 50 de copii care erau în sat de 

la 3 la 18 ani, veneau la adunare aproape toți. Într-o duminică am 

văzut că unii copii nu veneau pe poartă la adunare, ci prin grădini, 

şi i-am întrebat de ce sar gardurile? Mi-au spus că la zece metri de 

poarta adunării stă o profesoară şi-i scrie pe toți copiii care intră pe 

poartă ca să le facă viața amară la şcoală. Am înțeles că le 

interzicea cu desăvârşire să se mai ducă la pocăiți. 

Am simțit o revoltă înlăuntrul meu şi a doua zi m-am dus 

glonț la şcoală, în cancelarie, şi am avut o discuție cu toți profesorii 

şi cu directorul şi le-am spus direct că, dacă dânşi vor, îl aduc pe 

inspectorul din învăţământ din Piteşti şi vin cu el de mână să îi 

spun ce face doamna profesoară, cum amenință copiii să nu mai 

vină la adunare. 
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- Ați uitat că la ora actuală este libertate şi au căzut 

comuniştii? Dacă veți fi dată afară din învațamânt, să nu spuneți că 

din cauza mea. 

După ce mi-am terminat discursul şi mi-am descărcat 

revolta din inimă am văzut cum doamna profesoară începe să 

tremure şi să plângă şi să-mi promită printre suspine că nu o să se 

mai întâmple niciodată. 

Este adevărat că nu s-a mai luat de copii, dar încet, încet 

nu au mai venit aşa de mulți, şi am înțeles din partea lui Dumnezeu 

că nu trebuia să intervin - aceea era încercarea lor.  

Mi-am adus aminte de ceea ce se întâmplă cu un vierme 

de mătase, cum după un timp el face o gogoaşă şi apoi când iese 

afară iese un fluture. Dacă ai vrea să ajuţi să iasă de acolo larva 

care trebuie să se transforme în fluture şi încerci să-i faci mai mare 

gaura pe unde se zbate să iasă acel fluture, el moare. M-am gândit 

că şi prin încercările noastre Dumnezeu are un plan. 

 

VII 

           În vara anului 2003 am primit un telefon din 

America, de la fratele Vasile Giulea, care mă întreba dacă voiam să 

particip la o conferință a fraților creştini după Evanghelie.  

             Bineînțeles că am vrut şi mi-am adus aminte că în 

timpul comuniştilor, Securitatea mi-a făcut această propunere şi-mi 
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garanta că în trei luni primeam aprobare să emigrez în SUA. Dar 

atunci nu am primit aprobare din partea lui Dumnezeu şi m-am 

gândit că aceasta este ca o binecuvântare care venea ca o răsplată 

de la Domnul Isus. 

Aşa că în luna noiembrie 2003, am făcut pentru prima 

dată o vizită în Statele Unite. În timpul cât stăteam la coadă pentru 

viză, am cunoscut un tânăr care era foarte vesel şi din felul cum se 

manifesta am înțeles că era sigur că i se va da viză. 

L-am întrebat: 

- Ce te face să fii aşa de sigur că îţi dă viză? 

Şi el mi-a răspuns: 

- Ieri, la biserică, doi proroci mi-au spus că voi primi viză. 

Atunci i-am spus cum m-am rugat eu: 

- Doamne Isuse, dacă Tu lucrezi să primesc viză, Îți 

mulțumesc! Dar Îți mulțumesc şi dacă nu primesc viză! 

La sfârşit eu eram vesel şi fratele meu mai tânăr era 

întristat. 

În fiecare an m-am bucurat cu frații din State, în special 

cu frații români, dar şi cu frații americani. Am mers la biserici 

evanghelice, baptiste, penticostale şi americane. Am vizitat 

megabiserici. Îmi spunea un frate că dacă vrei să vorbeşti într-o 
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astfel de biserică cinci minute trebuie să te programezi cu un an de 

zile înainte. 

Într-o biserică mică de români din California, după ce am 

citit Cuvântul lui Dumnezeu, l-am văzut în primele rânduri pe 

Victor Ciorbea, fost prim-ministru în România, şi a trebuit să mă 

asculte depunând mărturia cum l-am primit pe Domnul Isus. La 

urmă, discutând cu fratele păstor, i-am spus că astăzi am avut o 

mare onoare să-l ridic în picioare pe primul-ministru al României. 

Dar fratele păstor mă ia de umeri şi-mi spune: 

- Noi suntem mai mari decât un amărât de demnitar al 

pământului! Noi suntem ambasadori ai cerului, trimişi, 

împuterniciți. (2 Corinteni 5,20). 

O altă întâmplare, tot pe teritoriul Statelor Unite: eram 

într-un avion intern şi întotdeauna ceream loc la geam ca să privesc 

jos şi să mă rog pentru pământul creat de Dumnezeu. Lângă mine 

s-a aşezat o pereche tânără, bine dispusă, care comanda sticle de 

băutură, discutând între ei şi ascultând muzică. De vreo două ori au 

încercat să intre în dialog cu mine, dar, pentru că eu nu ştiu multe 

cuvinte în engleză, nu am putut să leg o conversație mai lungă. 

Uitându-se la cartea pe care o citeam, am auzit-o pe femeie 

exclamând: „O! Bible!” şi am mai înțeles cuvântul „mother”, adică 

mama, şi “father”, tata. Am realizat că părinții lor erau creştini şi 

atunci mi-a venit în minte un gând. Le-am cerut voie să mă rog 

pentru ei. Am închis ochii şi m-am rugat în limba română. Când 

am terminat, am deschis ochii şi am văzut cum curgeau din ochii 
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lor şiroaie de lacrimi. M-am întrebat ce au înțeles ei?! Nu ştiu, dar 

un lucru este sigur: că Duhul lui Dumnezeu a avut acces şi la inima 

lor şi le-a vorbit. 

O altă întâmplare emoționantă pe care am trăit-o este intr-

un fel legată tot de State.  

Am cunoscut un frate pe nume Vîjeilă Ionel şi când am 

ajuns acasă am primit un telefon de la dânsul prin care mă ruga ca, 

dacă puteam, să mă duc într-un sat din apropierea Horezului şi să 

scot de la primărie un certificat de naştere al mamei sale care 

locuia acolo şi voia să-i scoată pensie. Lucrul acesta se întâmpla în 

luna februarie. Afară era frig şi zăpadă, nu prea îmi venea să mă 

duc, era departe, maşina nu era aşa de bună, eu nu eram un bun 

şofer, într-un cuvânt nu prea voiam să mă duc. Dar după telefon 

am început să mă rog şi, pentru că era duminică seara,   L-am 

întrebat pe Domnul Isus dacă era voia Lui să mă duc. Dar cum să-

mi vorbească El? Aşa că am luat  Cuvântul şi am deschis unde 

eram la rând. Şi,  la Isaia 30,21 Cuvântul spune aşa de clar „Iată 

drumul, mergeti pe el…” Mi-a vorbit aşa de clar că nu mai încăpea 

nicio îndoială şi mi-a fost frică să mă împotrivesc, chiar dacă nu 

îmi convenea. 

A doua zi am plecat la drum încă de la 4 dimineaţa şi am 

ajuns în satul acela la 8. Am stat de vorbă cu secretarul, i-am spus 

cine sunt, de unde vin şi îl aud că-mi spune că aşa ceva nu poate să 

elibereze, numai prin ambasadă, şi că îi pare rău, acestea sunt 

legile. În mintea mea se petrecea un adevărat război: Doamne, nu 
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mi-ai spus Tu să plec la drum şi iată ce-mi spune acest om? Dar 

înainte să plec l-am rugat să se uite în registru să vadă dacă este 

acolo şi să-mi dea mai multe amănunte. Ia registrul şi când se uită 

după nume, îmi spune că nu era acolo, că de la Revoluţie s-a 

împărţit satul în două. Atunci l-am rugat să-mi spună unde era satul 

celălalt şi pentru a doua oară Dumnezeu mi-a vorbit, de data 

aceasta printr-un om necredincios. A întins mâna spre fereastră şi a 

spus: “Acela este drumul, mergi pe el”. Am cunoscut că voi avea 

izbândă! 

Când am ajuns acolo, am avut un îndemn să-i dau o Biblie 

soţiei secretarului, care era în locul lui în ziua aceea. Când a văzut 

Biblia, s-a bucurat aşa de mult că a început să sărute cartea şi să 

spună că de mult voia o Biblie. Bineînţeles că am început să-i spun 

de jertfa Domnului Isus şi cum să-L primească în inimă. După 

circa o jumătate de oră, tresare şi mă întreabă: 

- De ce ai venit aici? Numai să-mi spui de Domnul Isus? 

- O, nu, am venit pentru un alt motiv, dar cred că a fost 

mai important ce am discutat decât interesul meu - şi i-am povestit 

de ce mă aflam acolo. 

Văd că se apropie de sertar şi spune aceste cuvinte: 

- Sigur, mamă, te servesc cu plăcere! şi scoate registrul şi 

îmi eliberează acel document. 
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Am mulţumit Domnului pentru călăuzire şi pentru faptul 

că a fost cu mine, m-a păzit de accidente, de defecţiuni, de amenzi 

şi încă o dată părtăşia cu El şi prezenţa Lui m-au umplut de 

bucurie. 

Altă dată, mă aflam în casa unui frate credincios, familia 

Ed şi Diana. Lor le-am împărtăşit o experienţă petrecută în Statele 

Unite pe când eram pentru prima dată acolo. 

Un frate a venit la mine cu un ziar în româneşte în care 

scria că fabrica unde lucrez este practic în stare de faliment şi mi-a 

sugerat să ramân în State să lucrez câteva luni şi să plec şi eu cu un 

bănuţ acasă. Nu am spus nimic, l-am întrebat pe Vasile şi el mi-a 

spus că nu-mi poate spune nimic,    să-L întreb pe Dumnezeu. Am 

postit şi m-am rugat şi eram la rând cu cititul în Iosua capitolul 1,9 

şi mi s-au întipărit în minte aceste cuvinte: ,,Nu te înspăimânta şi 

nu te îngrozi căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei 

face”. Eram îngrozit să mă întorc şi să ramân fără serviciu, dar 

atunci când El îţi vorbeşte te inundă pacea Sa. 

Le-am spus fraţilor că mă întorc în ţară şi Domnul mi-a 

purtat de grijă. 

În timp ce depănam întâmplarea în această familie 

minunată îl văd pe fratele Ed că îi curgeau lacrimi din ochi. Atunci 

mi-a povestit şi el o experienţă asemănătoare, când nu ştia ce să 

facă într-o împrejurare din viaţa lui şi Domnul Isus i-a vorbit prin 

acelaşi verset. 
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Este greu să redai bucuria care a venit din Cuvântul lui 

Dumnezeu în acel timp şi acest verset practic ne-a unit într-o 

prietenie care va trece în veşnicie. 

Mă apropii de sfârşit şi nici pe departe nu am epuizat 

experienţele pe drumul credinţei, dar, înainte de a mai scrie una de 

care mi-am adus aminte, mi-aş permite să dau un îndemn tinerilor 

care pornesc pe drumul credinţei: să facă ce făcea Moise în pustiu, 

şi anume să scrie călătoriile lor din popas în popas (Numeri 33,2), 

nu ca mine, la 60 de ani, pentru că vine o vreme când nu mai sunt 

aşa de proaspete în memorie şi nu ţi le mai aduci aminte pe toate. 

Dacă ar fi să mai arăt încă unul din lucrurile care sunt 

foarte importante, alături de altele, este legat de citirea Cuvântului 

şi de aplicaţia lui în viaţa practică. 

Am în minte o mică întâmplare: în fiecare dimineaţă mă 

sculam la ora 5.30, iar la 6.20 plecam de acasă la serviciu. 

Niciodată nu plecam fără un cuvânt din partea Lui. 

Într-o dimineaţă am citit Coloseni 2,10 „Voi aveţi totul 

deplin în El!’’ M-am aşezat pe genunchi şi   i-am spus în 

rugăciune: Eu nu am totul deplin, cum spune Cuvântul Tău. Poate 

că au alţi credincioşi, dar eu nu am, din contră văd în mine numai 

slăbiciuni şi aproape că îmi este frică să spun că sunt credincios. 

Într-un cuvânt, nu am viaţa de plinatăte pe care ai promis-o şi am 

plecat la serviciu. Pe drumul spre serviciu, care dura cam o 

jumătate de oră, mă rugam: Doamne, dă-mi viaţa de plinătate şi nu 

se întâmpla nimic. Am venit acasă de la lucru şi acest verset nu-mi 
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dădea pace. M-am aşezat din nou în rugăciune şi i-am spus lui 

Dumnezeu: Nu mai citesc niciun cuvânt mai departe până nu-mi 

dai şi mie viaţa de plinătate.  

Trei zile la rând am citit numai acest verset şi-L imploram 

pe Dumnezeu să-mi dea şi mie ce scrie în acest verset. 

Această experienţă este greu de explicat, felul cum S-a 

îndurat de mine Tatăl nostru bun. Ştiu că pe drum, pe când mă 

ducem la serviciu pe jos, într-o dimineaţă, când era încă întuneric 

afară, deodată   s-a făcut o lumină în interiorul meu şi am văzut 

ceea ce până atunci nu mai văzusem, şi anume că eu aveam totul 

deplin numai că eu nu credeam. Toată problema era la mine, nu la 

El, şi de atunci am mai învăţat ceva: că tot ce-mi dă Dumnezeu îmi 

dă prin credinţă şi că mai ales lucrurile legate de făgăduinţele în 

Domnul Isus; în El sunt adevăratele comori aşezate cu grijă de 

Dumnezeu, Tatăl nostru. Dar avem acces la ele doar prin credinţă! 

Nu pot să închei până nu amintesc încă una din minunile 

lui Dumnezeu de pe câmpul misiunii. Prin harul LUI multe uși ni 

s-au deschis pentru Evanghelie, și de fiecare dată începeam afară 

în aer liber, pe iarbă sau la răspânti de drumuri, pe bolovani sau 

bușteni care ereau destinați pentru încălzirea locuințelor.  

Partea frumoasă este că de fiecare dată Dumnezeu ne 

surprindea prin lucrări pe care eu le consider minuni. De exemplu, 

Domnul Isus n-ea adus în zonă o misionară din Koreea pe nume 

Kim Sun Soo. Dumnezeu i-a pus pe inimă să ne construiască -
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împreună cu o biserică Presbiteriană din Korea - 5 (cinci) adunări 

în Valea-Dumirești, Oiasca, Rotunda, Tigveni, și Albești de Argeș.  

Cum să nu te încrezi în Dumnezeu când vezi așa ceva? De 

aceea mesajul meu este acela să plecăm în misiune chemați de EL 

și să contăm pe ajutorul LUI care nu lipsește niciodată în nevoi.  

 

Încheiere 

Nu mi-am propus să scriu o carte mare și lungă, ci doar să 

relatez acele câteva experiențe pe care, cu siguranță, fiecare copil 

al lui Dumnezeu le are pe drumul credinței spre cer. 

Aş dori ca această carte să fie o încurajare pentru cei 

mulți care vin, ca și mine, de pe terenul lumii, să experimenteze în 

viaţa lor frumuseţea vieţii Domnului Isus. 

Eu nu mă consider un teolog, nici un cărturar ca Ezra, ci 

mai degrabă un rob netrebnic de care a avut milă și îndurare 

Domnul Isus și de care S-a ocupat într-un mod special. 

Printre cei care mi-au sugerat să aștern pe hârtie aceste 

confesiuni i-aș aminti pe fratele Vasile Giulea și pe soția sa Dori.  

Când stăteam acasă la dânșii, în California, şi când 

spuneam despre ceva că îmi trebuie, auzeam doar un singur 

cuvânt: Roagă-te! În fiecare dimineața la ora 6 trebuia să mergem 
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pe jos 30 de minute, dar în acest timp de mers pe jos ne rugam. 

Aici Dumnezeu mi-a aprins în inimă importanța rugăciunii. 

Nu pot să uit apoi familia Brașov care prin   e-mail-urile 

pe care le primesc aproape zilnic, îmi trimit o hrană, un balsam 

care mi-a făcut mult bine. 

Îmi amintesc cu bucurie de adunările micuțe de români 

din Fullerton, San Bernardino, Sacramento și Oroville. 

De asemenea, trebuie să amintesc de misiunea fraților 

Ștef din Chicago, care m-au sprijinit foarte mult în lucrare, atât 

spiritual cât și material, făcând sacrificii mari, mergând în punctele 

de misiune, dând adevărate concerte creştine și predicând 

Evanghelia. 

Pentru toți mă rog ca Domnul să le răsplătească cum știe 

El mai bine. De la toți frații cu care am venit în legătură am avut ce 

să învaț și Îi sunt recunoscător și mulțumitor lui Dumnezeu Tatăl. 

Dacă am reuşit să ajung la final a fost şi faptul că 

Dumnezeu l-a folosit pe fratele David Albeanu să-mi dea acel 

cuvânt de încurajare, şi anume să continui să scriu, chiar dacă sora 

lui Rodica, cea care mi-a promis tipărirea, a plecat la Domnul Isus. 

Nu pot s-o uit pe Daniela Iorga care a venit în repetate 

rânduri în România şi şi-a legat inima de lucrarea noastră, dar şi de 

faptul că a introdus în computer această lucrare şi tot ei i-a pus pe 

inimă Domnul Isus să o traducă în engleză. 
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Mulțumesc mult surorii Ortansa Stânga, care și-a dăruit 

timpul pentru a redacta și stiliza manuscrisul. 

Dacă aceste rânduri îl determină pe cel care le citește să 

aibă o legătură mai strânsă cu Domnul Isus și să cunoască bogăția 

unei vieți de credință care îşi are izvorul în acea dulce părtășie cu 

El, atunci scopul este atins. 

Nicio predică, nicio învațatură, niciun alt lucru nu poate 

înlocui bucuria care vine din această unică părtășie cu cea mai 

importantă persoană din univers, Domnul Isus. 

Aș încheia cu Romani 8,38-39. „Căci sunt bine încredințat 

că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpâniriile, nici 

puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, 

nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să mă despartă 

pe mine de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, 

Domnul nostru.” 

 

Traian Chilău 

  misionar, Argeş - 2009 

 

 


