Memorial

O cotiturã în viaþã (3)
Fratele Cornel Mihai (actualmente stabilit în Portland, Oregon, SUA, împreunã
cu familia) a fost unul dintre lucrãtorii penticostali din România care, mai ales în anii
’70, a colaborat împreunã cu alþi fraþi (Caraman, Caravan, Rãscol, s.a.) la difuzarea în
þarã de Biblii ºi literaturã creºtinã, primite în mod clandestin din strãinãtate. Toþi
aceºtia, ca de altfel, ºi alþii, au fost urmãriþi de securitate, anchetaþi, percheziþionaþi ºi
chiar condamnaþi.
Recent a apãrut o carte scrisã de Cornel ºi Marga Mihai intitulatã „Adu-þi aminte”
(foto jos) – cuprinzând, între altele, ºi evenimente din perioada anilor de restricþii ºi
prigoanã. Reproducem fragmente din partea a doua a cãrþii: „O cotiturã în viaþã”.
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eoarece locuinþa lui
Vladimir era þinutã sub
observaþie, ca el sã nu
fugã, toatã vecinãtatea lui era împânzitã cu securiºti care sã anunþe orice
miºcare din casã.
Într-o noapte, pe la orele douã,
sunã cineva la noi la uºã; când deschid
ºi vãd cine e, uluit, am trecut prin 2
stãri: una de bucurie ºi alta de groazã.
Cine era de fapt? Misionarul Paul, cu
care lucrasem clandestin la Buºteni,
împreunã cu ºeful unei mari misiuni
mondiale creºtine, care aflaserã ce s-a
întâmplat cu Vladimir, de percheziþiile
fãcute ºi ce urma sã se dezlãnþuie.

Evadarea
Am stabilit cu fraþii, ca peste vreo
3 zile, în timpul nopþii, Vladimir sã
meargã într-un loc anume stabilit, pe
o strãduþã mai dosnicã, ºi sã se întâlneascã cu aceºti fraþi care i-au pregãtit
scoaterea lui din þarã.
În clipa aceea s-a împlinit o descoperire care o avusesem la Buºteni prin
Duhul Sfânt. Într-o vedenie s-a vãzut
o mare, ºi fiecare eram în câte o barcã,
iar la un moment dat s-a pus o plasã ºi
n-a mai putut sã treacã niciunul. Din
toate bãrcile care erau acolo, cu toatã
plasa care era pusã, a reuºit sã treacã
numai Vladimir.
AICI - ºi ACUM – se împlinea
lucrarea Domnului, aºa cum El ne
vorbise.
Fraþii mi-au încredinþat sarcina sã
îl anunþ pe Vladimir despre planul
evadãrii. Dar cum sã-l anunþ? Dacã
m-aº fi dus la el, cãdeam ºi eu în plasa
lor exact cum a cãzut el vizitându-l pe
Caraman. Nu cunoºteam stadiul anchetei Securitãþii ºi mi-era teamã sã mã
duc la el. ªi totuºi problema era
urgentã ºi nu era timp de pierdut. Am
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decis atunci, în conjunctura criticã în
care ne aflam, sã trimit pe bãiatul meu,
la pãrinþii lui Vladimir (unde locuia
acesta). L-am dotat cu un fierãstrãu –
ca sã derutez pe curioºi – iar pe talpa
piciorului, sub ciorap, i-am pus un
bilet în care-i expuneam lui Vladimir
cele de mai sus.
Într-adevãr, planul a reuºit; la timpul fixat pentru „evadare”, el a plecat
de acasã în miez de noapte, târându-se
pe pãmânt pânã în fundul grãdinii lui
(locuinþa lui era la marginea oraºului
Bucureºti), ºi de acolo pe sub gard a
mers tot târâº pânã s-a îndepãrtat ºi a
reuºit sã iasã din zona periculoasã.
Astfel a reuºit sã fugã ºi cu ajutorul lui
Dumnezeu a plecat din România.
Dar acum urma cap. 2, o altã faþetã
a evenimentelor. Securitatea, înfuriatã
din pricina evadãrii lui Vladimir,
neavând de unde sã-ºi scoatã toatã
documentaþia necesarã procesului,
cãuta un „þap ispãºitor” în locul lui. ªi
m-au gãsit pe mine.

Portland, OR, SUA

Isuse, fã-mã cum vrei Tu,
Sã nu spun Da, la ce spui Nu
Sã nu spun Nu, la ce spui Da,
ªi-n toate fie voia Ta!

Luat .... fãrã termen
Astfel, m-am pomenit într-o zi la
serviciu cu o echipã de securiºti care
m-au dus acasã pentru percheziþie. Nu
au gãsit prea multe lucruri... (am avut
timp sã facem „curãþenie”).
Ne-au confiscat maºina de scris,
au luat niºte indigouri folosite (soþia
mea copia manuscrise ºi traduceri din
literaturã religioasã, care apoi se
trimiteau spre tipãrire în strãinãtate).
A fost suficient... A fost un cap de
acuzare foarte valoros pentru ei ºi aºa
au început anchetele. Printre primele
lucruri pe care mi le-au servit, a fost
„Domnule Mihai, ce n-am putut scoate
de la Vladimir, vom scoate de la
dumneata acum!” ºi au început cerce/
tãrile, chemãri dese la telefon, la

serviciu, recomandându-se cã sunt de
la Securitate, ca sã-mi creeze atmosferã
nefavorabilã. Eram chemat la anchete
ºi în timpul serviciului.
Situaþia aceasta a durat pânã în 23
octombrie 1971, când, într-o dimineaþã, venind la serviciu, am vãzut
maºina Securitãþii cu vreo 4 bãrbaþi în
ea. Pe atunci lucram la o instituþie
centralã. Presimþeam cã se va întâmpla ceva. M-au luat pentru informaþii
ºi... luat am fost, fãrã termen. Ajuns la
securitate, de dimineaþa pânã la ora
3 m-au þinut în „pauzã”, dupã care a
(continuare în pag. 14)
Cuvântul Adevãrului
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