Memorial

O cotiturã în viaþã
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”.
CORNEL MIHAI
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!

Adu-þi aminte!
Îndemnurile lãsate pe filele
Sfintelor Scripturi: „Sã ne aducem aminte de tot ce a fãcut Dumnezeu” – rãmân de o actualitate
covârºitoare. Dumnezeu lucreazã
permanent! El stabileºte uneltele
de lucru, locul, timpul ºi împrejurãrile. Noi? ...sã ni le aducem
aminte, sã le trâmbiþãm, sã-L lãudãm ºi sã-L mãrturisim oriºicui.
Suntem la începutul anului
2007. A sosit din România revista
„Cuvântul Adevãrului”, primul
numãr din acest an. Prin aceastã
revistã suntem legaþi de þaramamã.
Cum a ajuns revista la noi,
am început „rãsfoirea” paginilor
ºi trierea informaþiilor cu toate
noutãþile specifice unui an cu
greutate.
Pe una din pagini am desco-

perit un titlu interesant: „Rãspuns
la o anonimã” (foto stânga). În
continuarea acestui pasaj, din vitezã, printre rânduri, mi-a atras
atenþia un nume
care tocmai fusese în atenþia
familiei noastre
cu câteva zile în
urmã – Filip
BAIAS (foto).
Deoarece ºtiam
cã e bolnav, îl
sunasem la telefon. De la celãlalt capãt al firului,
soþia lui mi-a transmis cã a plecat
în ultima lui cãlãtorie ºi a ajuns
la destinaþie.
Ambele veºti, vizând aceaºi persoanã, pe cel ce a fost Filip Baias
(foto sus), ºi cu frumosul articol
din revista Cuvântul Adevãrului,
ne-au stârnit potop de amintiri,
datate cu cca. 37 de ani în urmã.
Cuvintele: „Adu-þi aminte!”
ne-au devenit prielnice.

Grupul de studiu biblic
de la Buºteni
Era în 1970, în România
noastrã dragã.
Eram creºtini, dornici sã împlinim pe cât ne permiteau posibilitãþile, îndemnurile pline de
dragoste ale Celui ce a pãrãsit
cerul – locuinþa Tatãlui ceresc cu
toate frumuseþile „care la mintea
omului nu s-au suit”, ºi a venit în
lumea noastrã sãrãcãcioasã unde
nu I s-au oferit decât o iesle pen16

Cuvântul Adevãrului

