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Autor:
Această carte a fost scrisă la iniţiativa fratelui diacon Uiegar 

Petru, prin participarea fraţilor din Biserica Creştină Baptistă 
„Betania” Radna, sub îndrumarea fratelui Voştinar Nicolae.
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Prefaţă

În general, la momente aniversare, în clipa când aşezăm o nouă 
piatră de hotar, în mintea noastră se ridică tot felul de întrebări legate 
de evenimentul pe care îl sărbătorim. La fel procedăm şi în cazul 
bisericii din Radna. Punem întrebări precum „Cine au fost primii 
credincioşi baptişti ai bisericii din această localitate? Când a luat fiinţă 
Biserica de aici? În ce împrejurări s‑a născut ea? Cum a evoluat această 
biserică de‑a lungul timpului? Care au fost cele mai mari probleme 
cu care s‑a confruntat şi care au fost cele mai mari bucurii pe care le‑a 
trăit?” Aceste întrebări, şi multe altele asemenea lor, sunt întrebări 
simple, dar esenţiale. Cunoaşterea originii unei biserici este esenţială 
în înţelegerea identităţii, dinamicii şi perspectivei bisericii respective. 

Această lucrare intitulată „Scurt istoric al Bisericii Baptiste 
«Betania» Radna de la începuturile ei până în anul 2008” are menirea 
de a ne ajuta să ne formăm o imagine de ansamblu asupra lucrării 
de aici, de la origini şi până în prezent. Faptul că materialul conţine 
anumite informaţii şi despre climatul socio‑economic şi religios al 
acestei localităţi, nu face altceva decât să deschidă şi mai mult ochii 
minţii cititorului pentru ca să înţeleagă mai bine contextul în care a 
existat şi există această biserică.

Personal, parcurgând paginile acestui material am fost încurajat 
gândindu‑mă în mod deosebit la două lucruri: Pe de‑o parte, şi 
istoricul bisericii din Radna, ca şi istoricul altor biserici baptiste din 
ţară, ne aminteşte de măreţia lui Dumnezeu. Atât plantarea bisericii, 
cât şi susţinerea şi creşterea ei de‑a lungul timpului, au fost posibile 
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datorită implicării directe a Celui Atotputernic. Şi în cazul bisericii din 
Radna, cuvintele Domnului Isus „Eu Îmi voi zidi biserica Mea” (Matei 
16), s‑au dovedit a fi adevărate. Pe de altă parte, ni se confirmă, încă o 
dată, adevărul că Dumnezeu binecuvântează eforturile credincioşilor 
Săi slujitori. În toţi aceşti ani Dumnezeu s‑a folosit de oameni 
dedicaţi lucrării pentru ca să Îşi zidească Biserica. Aceşti oameni şi‑au 
pus la dispoziţia lucrării Domnului timpul, banii, casele, talentul, 
cunoştinţele, darurile spirituale şi multe alte lucruri şi, Dumnezeu 
i‑a binecuvântat cu rod în lucrare. După cum se poate observa cu 
uşurinţă din acest istoric, mulţi membri ai bisericii din Radna, din 
fiecare generaţie, au înţeles că fiecare credincios baptist trebuie să fie 
un misionar, începând cu cei de lângă el.

În cei peste 100 de ani de existenţă credincioşii baptişti din 
Radna au scris o istorie frumoasă, chiar dacă au avut parte nu doar de 
suişuri, ci şi de unele coborâşuri. Generaţia prezentă, însă, trebuie să 
nu uite că peste ani, alţii vor citi despre ceea ce am făcut noi şi, mai 
important decât orice este faptul că Dumnezeu consemnează lucrarea 
fiecăruia dintre noi şi când vom ajunge dincolo ne vom întâlni cu 
ceea ce am lucrat. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru felul în care a 
binecuvântat lucrarea din Radna de la începuturi şi până în prezent şi 
ne rugăm ca El să o binecuvânteze şi mai mult, în continuare, pentru 
ca biserica aceasta să crească şi să aducă mult rod pentru Împărăţia Sa. 

Dr. Romică Iuga
Preşedintele Comunităţii Baptiste Arad.
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Scurt istoric
al Bisericii Creştine Baptiste  

„Betania” Radna
de la începuturile ei  

până în anul 2008
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Omagiu înaintaşilor!

Dacă nu vă cunoaşteţi rădăcinile, nu ştiţi cine sunteţi
Şi atunci: Vă bate orice vânt,
Vă strâmbă orice idee,
Vă fură orice momeală!

Să ne cunoaştem, aşadar, rădăcinile,
Să ne înţelegem trecutul,
Să ne iubim înaintaşii,
Ca să ştim cine suntem!”
    
    ALEXA POPOVICI 
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Capitolul I

Începutul mişcării Baptiste 
în România

Samuel a luat o piatră pe care a pus‑o între Miţpa şi Sen 
şi i‑a pus numele Eben‑Ezer – piatră de ajutor, zicând: 

 „Până aici Domnul ne‑a ajutat”

 1. Întemeierea şi activitatea primei Biserici Baptiste din 
România – creată în Bucureşti, în limba germană.
După pacea de la Adrianopol din 1829, în Ţara Românească, 

adică în Muntenia şi Oltenia, au început să sosească din Germania, 
oameni de diferite meserii, pentru a construi o industrie legată de 
agricultură. Între anii 1830‑1850 s‑au înfiinţat aproximativ 5000 de 
mori pentru prelucrarea produselor agricole.

Printre meseriaşii germani veniţi în Bucureşti, se afla şi 
dulgherul Karl Iohan Scharschmidt, sosit la 30 aprilie 1856 împreună 
cu soţia. Ei au venit de la Budapesta la Bucureşti într‑un car tras de boi, 
având nevoie de două săptămâni să ajungă la destinaţie.

Karl Iohan Scharschmidt s‑a născut în 1820 la Ofen, lângă 
Budapesta şi a învăţat meseria de dulgher în Germania, la Hamburg. 
Acolo, în Hamburg, a început să participe la serviciile unei biserici 
baptiste, unde a ascultat Cuvântul Evangheliei predicat şi unde s‑a şi 
pocăit. A fost botezat la Berlin, în anul 1849, de către păstorul bisericii 
baptiste din Berlin.
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Sosită în Bucureşti, această familie a căutat să‑şi facă un cerc 
de prieteni pe care să‑i îndrume şi să‑i încurajeze să citească Noul 
Testament, precum şi să facă mărturisiri personale.

De aici, începe formarea primei biserici baptiste din România, 
dar în limba germană. Locuinţa familiei devenind neîncăpătoare, au 
început să folosească pentru întâlniri, atelierul de lucru al lui Karl. 
Tot din Germania au fost aduse şi cântări care au atras şi câştigat noi 
persoane la credinţă.

Soţii Scharschmidt au preluat din Germania lozinca „Fiecare 
Baptist ‑ un misionar” şi au aplicat‑o în viaţa lor.

În anul 1865, magistratul oraşului Bucureşti acorda recunoaşte‑
rea de către Stat a existenţei Bisericii Baptiste Germane.

 2. Începutul şi răspândirea credinţei baptiste în Transilvania
Credinţa baptistă a ajuns pe malurile Bihorului în anul 1871, 

adusă de un distribuitor de Biblii, pe nume Anton Novac, un german 
din Viena.

Prima biserică baptistă s‑a format la Salonta, în Bihor, de unde 
s‑a răspândit în tot Bihorul şi în Transilvania.

Mare misionar al răspândirii baptismului a fost Mihai Cornea, 
născut în 1844 şi mort în 1917. S‑a născut la Salonta Mare. Se pare 
că a fost de origine română, dar familia sa s‑a maghiarizat datorită 
presiunilor politice şi sociale din acele timpuri.

Mihai Cornea s‑a caracterizat printr‑un puternic dar oratoric 
şi o mare putere de convingere prin predici. În urma lucrării sale, a 
botezat aproximativ 8000 de persoane.

În anul 1877 a fost ordinat ca predicator al Alianţei Mondiale 
Baptiste, fiind socotit unul dintre cei mai rodnici lucrători ai 
Evangheliei din Europa acelor vremuri. Prin lucrarea sa, s‑au convertit 
la credinţa baptistă mulţi români din satele şi comunele din partea de 
vest a ţării.

Cea dintâi biserică baptistă din Bihor s‑a înfiinţat în comuna 
Chesa. Au urmat apoi biserici baptiste înfiinţate în Girişu Negru, Tauţ, 
Talpoş, Tulca, Batăr, Oradea, trecând apoi în judeţul Arad.
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În Arad, acţiunea a început în vestul judeţului unde veneau 
vestitori ai Cuvântului Lui Dumnezeu din judeţul Bihor.

La Curtici s‑a format prima biserică baptistă din judeţul Arad. 
Aici a venit de la Oradea tânărul cizmar Mihai Brunar, credincios 
baptist plin de râvnă în vestirea Evangheliei. Primul convertit la 
credinţa baptistă a fost Teodor Clepea. Din Curtici s‑a răspândit 
Evanghelia în tot judeţul: la Pecica, Micălaca, Şiria, Covăsânţ, 
Sâmbăteni, Păuliş, apoi la Radna.
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Capitolul al II-lea

Descrierea localităţii

 1. Aşezarea localităţii
Lipova este o localitate veche, cu atestare documentară din anul 

1370. Părerile sunt că denumirea de Lipova este de origine slavă. „Lip’’ 
înseamnă „tei”, iar terminaţia „ova” însemnând” vale”, deci toponimul 
Lipova însemnând „valea teilor” sau „valea frumoasă”.

Oraşul Lipova se găseşte în partea de Vest a ţării noastre, unde 
se întâlnesc munţii, dealurile şi câmpia (Munţii Zărandului şi Câmpia 
de Vest.)

Din punct de vedere al climei, zona Lipovei este caracte ri zată 
de un climat temperat cu influenţe mediteraneene şi tempe rat‑con‑
tinentale, clima zonei fiind determinată de circulaţia maselor de aer din 
diferite părţi, de cantitatea de precipitaţii şi de gradul de umiditate.

Datorită configuraţiei variate a terenului din oraşul Lipova şi 
din împrejurimi (dealurile de la poalele munţilor Zărandului, văile 
Şoimoş, Radna şi valea Mureşului), se creează curenţi care influenţează 
temperatura şi precipitaţiile.

Temperatura medie anuală înregistrată în decursul anilor 
este 9‑100 C. Temperaturile extreme pozitive au fost înregistrate 
întotdeauna în prima jumătate a lunii august, dar în 19 august 1945 
s‑a înregistrat temperatura maximă de +41,50 C. Temperaturile 
negative se înregistrează în a II‑a jumătate a lunii ianuarie, când au fost 
înregistrate temperaturi de la ‑160 C până la ‑260 C, ca din noaptea de 
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11 ianuarie 1984. Minima absolută, de ‑300 C, s‑a înregistrat în anul 
1935.

La Lipova, media precipitaţiilor anuale este de 680 l/m2 până 
la 700 l/m2. Lunile cu precipitaţii abundente sunt: aprilie, mai şi iunie, 
iar cele mai secetoase sunt iulie, august şi septembrie.

Oraşul Lipova este aşezat la 30 km de Arad, centru de judeţ şi la 
513 km de Bucureşti, capitala ţării. Acest oraş este un loc binecuvântat 
de Dumnezeu, care i‑a făcut pe strămoşii noştri să îndrăgească aceste 
plaiuri şi să se stabilească aici.

Râul Mureş, care trece prin oraş, este pentru localnici o bogăţie 
şi un loc de agrement: plajă, loc de agrement, de odihnă, oază de 
înviorare în zilele toride de vară.

Din punct de vedere administrativ, oraşul este o unitate 
administrativă alcătuită din trei foste localităţi: Lipova, Radna şi 
Şoimoş. Lipova este aşezată pe malul stâng al Mureşului, iar Radna şi 
Şoimoş pe malul drept al Mureşului. În anul 1926 la 1 ianuarie, Lipova 
şi Radna devin centre de plasă separate: Radna în judeţul Arad, deci în 
Ardeal, iar Lipova în judeţul Timiş‑Toronthal, deci în Banat. În 1950, 
în urma unor noi organizări administrative se face unificarea celor trei 
localităţi, sub denumirea de Lipova.

În trecutul îndepărtat, legătura dintre Lipova şi Radna s‑a 
realizat pe râul Mureş cu plute şi bărci, apoi s‑a construit un pod 
din lemn, iar în anul 1896 s‑a construit un pod metalic care există şi 
astăzi, folosit acum numai pentru trecerea persoanelor dintr‑o parte 
în alta a localităţilor. În anul 1999 s‑a construit un pod cu structura 
de beton‑metal, cu patru benzi şi două trotuare care rezolvă legătura 
dintre Ardeal şi Banat, precum şi între cartierele oraşului.

Oraşul este aşezat la o răscruce de drumuri prin care trec o serie 
de şosele care fac legătura cu diferite zone din Ardeal şi Banat.

Astfel sunt:
‑ Drumul naţional DN 7 Nădlac – Arad – Lipova ‑ Bucureşti, 

care trece prin centrul Radnei şi prin centrul Şoimoşului;
‑ Drumul judeţean DJ 682 Lipova – Timişoara;
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‑ Drumul judeţean Lipova – Arad, pe malul stâng al 
Mureşului;

‑ Drumul judeţean Lipova – Ususău – Birchiş – Făget;
‑ Drumul judeţean Lipova – Lugoj, prin Şiştarovăţ.
De asemenea, Lipova reprezintă un nod de cale ferată:
‑ Linia ferată Arad ‑ Bucureşti, care trece prin Radna;
‑ Linia ferată Radna ‑ Timişoara care traversează Mureşul pe 

un pod metalic construit în acest scop.
A mai funcţionat tramvaiul electric pe distanţele: Radna – 

Ghioroc – Arad şi Radna – Ghitoc ‑ Pâncota. Această linie electrică 
rezolvă, pe lângă transportul persoanelor, şi transportul produselor 
agricole din toată Podgoria spre Piaţa Aradului, ulterior această linie 
a fost desfiinţată.

 2. Economia localităţii
În ceea ce priveşte economia, Lipova se prezintă cu un potenţial 

economic ridicat având sectoare diferite de activitate: sectorul agricol, 
sectorul forestier, apele minerale, cariere, balastiere, industrie şi un 
centru comercial şi financiar‑bancar.

În vechime, Lipova a fost şi un port unde ancorau plute 
încărcate cu sare, care veneau pe Mureş din centrul Ardealului. Acestea 
se descărcau aici, apoi se încărcau din nou pe plute mari ce mergeau 
spre porturile dunărene.

Populaţia localităţii era cultivatoare de: cereale (grâu, porumb, 
orz), viţa‑de‑vie pe dealurile din jur, pomi fructiferi, în special prunul 
şi mărul, ce se cultivau în lunca Mureşului, în zonele cu mult nisip. 
Localnicii se mai ocupau şi cu creşterea animalelor.

Prelucrarea produselor se făcea cu mori pe apă, mai târziu în 
mori cu valţuri, iar fructele erau prelucrate în cazane ţărăneşti.

Fiind înconjurată de păduri, în localitate exista un sector 
de administrare al acestui fond silvic prin două ocoale silvice: 
unul la Radna şi altul la Lipova şi mai multe firme de exploatare şi 
industrializare a lemnului.
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 Una din bogăţiile importante ale solului sunt apele minerale 
carbogazoase, cunoscute din anul 1818. Primele analize s‑au făcut în 
1854 la Academia din Viena când s‑au certificat calităţile acestor ape 
minerale, iar în anul 1892 s‑a deschis Staţiunea Balneoclimaterică 
Lipova ca Unitate de tratament pentru afecţiuni cardiovasculare, 
afecţiuni reumatice şi sechele după hepatita epidemică. Exploatarea 
în interes comercial ale acestor ape minerale a început din 1910‑1912 
cunoscând o dezvoltare de la an la an. Astfel, astăzi sunt 2 firme care 
îmbuteliază şi livrează în zonă, şi nu numai, „apă minerală de Lipova”.

 3. Învăţământul
Învăţământul cuprinde o şcoală generală de 8 clase la Radna, 

două licee la Lipova, din care unul este cu profil teoretic şi industrial 
Liceul Teoretic „Atanasie Marinescu” şi celălalt este cu profil economic 
Liceul „Sever Bocu’’.

În oraş, din anul 1860, a funcţionat un timp o şcoală 
confesională catolică pentru fete cu limbă de predare germană, care‑şi 
desfăşura activitatea în sediul actual al liceului teoretic sub denumirea 
de ”Notre Dame”. Odată cu plecarea nemţilor în Germania, nu 
au mai fost suficienţi elevi pentru funcţionarea acestei şcoli, ea 
desfiinţându‑se.

 4. Cultura
Din punct de vedere cultural, oraşul dispune de o Casă de 

Cultură, de un Muzeu de Istorie şi Etnografie, situat în Strada Nicolae 
Bălcescu nr. 21, de un Muzeu de Carte Veche „Crişan Ştefan”, situat pe 
strada Haşdeu nr. 22 şi diferite formaţii culturale. 

Personalităţi marcante din Lipova au fost:
‑ Sever Bocu 1874‑1951, fost ministru şi luptător pentru 

Unirea Ţării Româneşti;
‑ Profesor doctor Atanasie Marinescu, 1830‑1915; 
‑ Profesor Ion Tuducescu;
‑ Medicul Ion Hozan;
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‑ Gheorghe Vancu din Radna, mare muzician, dirijorul 
orchestrei populare radio;

‑ Alexandru Stark, prezentator T.V.

 5. Sănătatea
Sănătatea populaţiei este asigurată de 7 cabinete medicale de 

medicină generală, un spital construit în 1906 şi o policlinică cu 7 
specialităţi: interne, oftalmologie, ORL, reumatologie, ortopedie, 
ginecologie şi stomatologie.

În oraşul Lipova locuiesc în bună înţelegere români 93%, 
maghiari 3%, germani 2% şi alte naţionalităţi 2%.

 6. Culte, Biserici şi Case de rugăciuni.
În Lipova se întâlnesc: cultul ortodox cu lăcaşe de cult 

în Radna, Lipova, Şoimoş, cultul romano‑catolic, cu Biserica 
Romano‑catolică Lipova şi Mănăstirea „Maria‑Radna” care este şi 
un loc de pelerinaj pentru catolicii din diferite zone ale ţării, cultul 
Baptist cu lăcaşe în Lipova, Radna, Şoimoş, cultul Penticostal cu două 
biserici în Lipova şi una în Şoimoş, cultul Adventist de ziua a şaptea, 
cu biserică în Lipova, cultul Martorii lui Iehova, cu Sala Regatului în 
Lipova, cultul reformat cu biserică în Lipova, cultul Greco‑catolic cu 
biserică în Lipova, comunitatea carismatică cu biserică în Lipova.
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Capitolul al III-lea

Istoricul Bisericii  
Creştine Baptiste Radna

Locuitorii acestor meleaguri au avut un deosebit simţ creştin, 
dar au fost puternic îndoctrinaţi în bisericile tradiţionale: ortodoxe şi 
catolice.

Mişcarea baptistă a însemnat o reapariţie a învăţăturilor 
anabaptiste promovate în Europa. Anabaptişti s‑au refugiat din 
Anglia, ca urmare a persecuţiilor, stabilindu‑se în Olanda, Germania. 
Un grup a ajuns în România, la Vinţu de Jos, în data de 2 aprilie 
1621, format din 85 de persoane, ca peste numai 8 zile să sosească al 
doilea grup format din 100 de persoane conduşi de predicatorul Ioan 
Iacob. Anabaptişti însemna „botezaţi din nou”, deoarece copiii au fost 
botezaţi o dată, iar ajunşi la maturitate au fost botezaţi din nou. Ei 
preconizau botezarea pe baza mărturisirii de credinţă la vârsta adultă, 
la vârsta cunoaşterii. Anabaptiştii erau recunoscuţi ca buni meseriaşi 
în industria din acea vreme, în construcţii, la lucrul pământului şi la 
prelucrarea fierului. 

Prin colonizarea lor în Ardeal, la Vinţul de Jos, pătrund 
învăţăturile şi practicile baptiste pe pământul Transilvaniei. 

Ca organizaţie bisericească, ei aveau forma „Nou Testamentală”, 
iar biserica era compusă din credincioşi, considerându‑se între ei „fraţi 
în Domnul”. Norma lor de învăţătură era Biblia, iar slujitorii bisericii 
se numeau predicatori. 
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Din izvoare autentice, „Azerdelyi Haban Keramia” de Bunta 
Magda, aflăm că aici, la Radna s‑a aşezat o grupare de anabaptişti care 
au practicat crezul credinţei lor, fiind aduşi să lucreze la Cariera de 
Granit din Radna. 

Datorită prigoanelor şi‑au schimbat numele în creştini, creştini 
apostolici, fraţi, învăţăcei, urmaşi ai lui Cristos sau copii credincioşi ai 
lui Dumnezeu ‑ botezaţi. 

În anul 1688 bisericile baptiste sunt numite Congregaţii de 
creştini botezaţi pe mărturisire de credinţă, iar după aceea au fost 
denumiţi baptişti, adică cei care erau botezaţi o singură dată, la vârsta 
cunoaşterii.

Cât priveşte educaţia, cunoştinţa de carte, putem fi mândri de 
înaintaşii noştri. Ei căutau să înveţe pe membrii bisericii şi pe copiii 
acestora să citească şi să scrie, scopul fiind citirea Bibliei, spunând că 
numai citind Biblia poţi avea trăinicia credinţei şi numai aşa poţi să nu 
te abaţi de la adevărurile Bibliei, atunci când eşti sub diferite influenţe.

Nimeni nu şi‑ar fi putut imagina că pe urmele anabaptiştilor, 
în primii ani ai secolului XX, să se ridice cu atâta forţă, în condiţii 
istorice vitrege, un centru Baptist cu trei biserici: Biserica Baptistă 
Radna, Biserica Baptistă Şoimoş, înfiinţate în anul 1904 şi Biserica 
Baptistă Lipova, înfiinţată în anul 1912.

Începuturile locale baptiste din Radna au avut forma şi fondul 
primelor Biserici Creştine Baptiste din primul veac. Prin auzirea 
Cuvântului Lui Dumnezeu, s‑a ajuns la credinţa nou testamentală, la 
formarea bisericii după învăţătura cărţii sfinte, Biblia.

Primii credincioşi baptişti din Radna au auzit Cuvântul Lui 
Dumnezeu de la credincioşii baptişti din: Curtici, Pecica, Sâmbăteni şi 
Păuliş care au adus Vestea Bună a Evangheliei şi chemarea la pocăinţă. 
Începuturile bisericilor baptiste s‑au format prin familie. Mişcarea 
baptistă şi‑a propus ca obiectiv reînvierea creştinismului primar.

În urma auzirii predicării cuvântului lui Dumnezeu, s‑au 
convertit la credinţa în Domnul Isus Cristos 10 localnici din Radna. 
Printre ei au fost: SAVU Ioan, VIGI Dumitru, RUJA Atanasie, NETA 
Zana şi alţii şi care au continuat răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu 
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în localitate, ceea ce a făcut ca la 25 septembrie 1904 să se prezinte 25 
de persoane din Radna pentru a fi botezate, botezul fiind organizat de 
Biserica Baptistă din Păuliş. Primii convertiţi şi hotărâţi în a‑L urma 
pe Domnul Isus Cristos în apa botezului au fost supuşi unui test de 
cunoştinţe biblice. Examinarea s‑a făcut de către o ceată de prezbiteri, 
condusă de către fratele Cornea Mihai care a şi oficiat botezul la 25 
septembrie 1904, în apa răului Mureş.

Evenimentul a fost consemnat în revista „Az Igaszag Tanu’’, 
revista nr. 11 din anul 1904, pagina 71.

La acest botez s‑a adunat pe malul Mureşului o mare mulţime 
de oameni curioşi să vadă un asemenea eveniment, nemaiîntâlnit 
până acum pe aceste meleaguri. Pe malul apei, au fost amenajate 
corturi pentru îmbrăcarea în haine albe a celor ce urmau a fi botezaţi. 
La ieşirea din corturi în haine albe a candidaţilor, mulţimea a fost 
foarte impresionată, candidaţii formând un semicerc în jurul fraţilor 
Cornea Erdosi şi Florian. La vederea acestui tablou mulţimea adunată 
a fost foarte emoţionată, s‑a făcut o linişte profundă, de meditaţie, iar 
fratele Cornea Mihai a vestit Cuvântul dătător de viaţă, Cuvântul lui 
Dumnezeu, chemând oamenii la pocăinţă.

În vremurile acelea, pe malurile râului Mureş s‑au întâmplat 
lucruri ca altădată pe malurile răului Iordan, când Ioan Botezătorul 
boteza şi vestea pocăinţa.

Printre cei botezaţi atunci au fost credincioşii: Savu Ioan, Vigi 
Dumitru, Mili Tănase, Voştinar Nicolae, Ruja Atanasie, Dârlea Gavril, 
Riga Elena, Neta Zana, Danceu Nicolae, Voştinar Şoca şi alţii. 

După acest botez nou testamental, cei întorşi acasă, la Radna, 
au format prima Biserică Creştină Baptistă în casa fratelui Savu Ioan, 
clădire existentă şi azi pe strada Detaşamentul Păuliş nr.186, pe şoseaua 
Radna ‑ Arad. Acest lucru a produs o reacţie foarte puternică în 
Biserica tradiţională Ortodoxă din Radna, care a chemat pe episcopul 
Aradului ca să analizeze fenomenul.

Episcopul de Arad a venit la Radna şi a stat de vorbă cu cei 
botezaţi, încercând să‑i determine să renunţe la convingerile lor, dar nu 
a reuşit, credincioşii rămânând fermi în credinţa lor nou testamentală. 
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Acţiunea episcopului a avut ca scop oprirea răspândirii învăţăturilor 
credinţei baptiste şi a înfiinţării de Biserici baptiste în judeţ şi ţară. 

La început, credincioşii baptişti din Radna au fost dispreţuiţi 
de localnici, ajungându‑se până acolo încât dacă un localnic vedea 
un credincios baptist trecând pe lângă casa lui, intra imediat în curte 
pentru a nu fi molipsit. Chiar printr‑o simplă întâlnire se credea că 
se putea să‑l facă să se convertească la pocăiţi. Pe de altă parte, unii 
credincioşi nu au fost înţeleşi de propriile lor familii. Aşa s‑a întâmplat 
cu fratele Juja Gheorghe, care a avut de suferit mult fiindcă s‑a pocăit, 
astfel împlinindu‑se avertizarea Domnului Isus pentru ucenicii Săi: 
„Pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v‑am ales din mijlocul 
lumii, de aceea vă urăşte lumea.” (Ioan 15:19)

Cu toată ura lumii, biserica s‑a întărit şi s‑a mărit cu noi 
membri. Astfel s‑a ajuns la 30 de membrii, din 12 familii. În biserică 
au venit copiii şi tineretul fraţilor veniţi la credinţă, care desfăşurau o 
activitate frumoasă în biserică.

Biserica era vizitată de curioşi care veneau să asculte predici 
şi cântări ale pocăiţilor, aceasta fiind confirmată de fratele Vigi Ioan, 
zicând: „Eram copil şi m‑am dus şi eu să văd cum e la pocăiţi în casa 
fratelui Savu, destinată ca lăcaş de închinăciune. Am găsit casa plină 
de oameni, dar fiind vară şi foarte cald, s‑a luat o scândură din tavan 
pentru a se face aerisire.” 

După înfiinţarea bisericii au venit pionieri ai evanghelizării 
din zonă pentru a susţine, a întări şi îndruma tânăra biserică baptistă. 
Astfel, fraţii Ignea Ştefan, Popovici Ioan, Pascu Atanasie au vizitat în 
repetate rânduri Biserica Baptistă din Radna. De asemenea, fratele 
Berbecar Vasile a vizitat de nenumărate ori biserica şi a înfiinţat 
serviciul de şcoală duminicală, care avea rolul de educare şi învăţare 
a membrilor bisericii, a tineretului şi a copiilor din Cuvântului lui 
Dumnezeu, prin studierea regulată a Bibliei.

Biserica Creştină Baptistă din Radna a început să fie recunoscută 
printre bisericile existente, fiind nominalizată pe lista bisericilor 
reprezentate prin delegaţi la înfiinţarea Comunităţii Creştine Baptiste, 
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de la Curtici, la 22‑23 mai 1906. De această comunitate au aparţinut 
toate Bisericile Baptiste Române recunoscute.

Dezvoltarea Bisericii Creştine Baptiste Radna a fost favorizată 
şi de faptul că în anul 1912 fratele Gheorghe Vărşăndan s‑a stabilit la 
Radna, venind de la Şiria, şi fiind numit păstorul Cercului pastoral din 
zonă, lucrând împreună cu fratele Savu Ioan la răspândirea Cuvântului 
lui Dumnezeu.

Evoluţia învăţăturilor biblice şi a convingerilor baptiste în 
Radna a cunoscut un ritm deosebit. Astfel, cu 60‑65 de ani în urmă, 
în cartierul Rădnuţa, în fiecare casă erau familii întregi sau unul, 
doi membri ai familiei care s‑au convertit la învăţăturile Bibliei şi au 
devenit creştini baptişti, având în casele lor învăţătura lui Cristos. 
Poate rămăseseră 8‑10 case în tot cartierul unde nu pătrunsese 
Cuvântul lui Dumnezeu să facă ucenici. 

Cu multă plăcere, şi astăzi fraţi din biserică îşi aduc aminte cum 
se venea în grup de la biserică spre casă, după terminarea serviciului 
de la ora 12. Parcă era o procesiune: copii, tineri, adulţi şi bătrâni 
mergeau grupaţi spre casele lor, încât lumea zicea: „Uitaţi... vin pocăiţii 
de la adunare!’’ Erau fericiţi, bucuroşi şi lăudau pe Dumnezeu. Apoi, 
duminică seara, tineretul se aduna la diferite familii, în stradă, unde 
cântau şi lăudau pe Cel Preasfânt, astfel că tot cartierul era încântat de 
slujirea lor. Întâlnirile erau în special sub nucii familiei Uiegar şi sub 
teiul familiei Mili Florica.

Istoria baptiştilor din Radna are datoria să reflecte obiectiv, 
onest, cu modestie tot ce s‑a petrecut în decursul existenţei sale. 
Redarea lucrurilor bune şi mai puţin bune, are darul, pe de o parte de 
a aduce lumina pentru cei chemaţi la Mântuire, iar pe de altă parte, 
de a feri generaţiile viitoare de greşelile trecutului, de a arăta urmaşilor 
trecutul eroic al strămoşilor noştri, într‑o lume plină de aversiune 
pentru pocăinţă, încurajându‑i pentru o trăire frumoasă cu Dumnezeu 
care să‑i ducă la biruinţă.

În România interbelică a apărut o acţiune în sânul bisericii 
baptiste, ce dorea să‑i scoată pe unii membrii din biserica baptistă, 
pentru a constitui o biserică aparte. Iniţiatorii acestui curent au fost 
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fratele Bradin din Cuvin care a fost ales şi primul preşedinte al acestei 
confesiuni în anul 1937 şi fratele Pavel Budeanu, din Caporal Alexa, 
care a venit în ţară cu aceste idei din S.U.A.. Ei au acţionat în bisericile 
baptiste pentru a‑i converti pe unii credincioşi baptişti să‑şi însuşească 
doctrina lor, bazată în special pe botezul cu Duhul Sfânt şi vorbirea în 
limbi. Aşa au plecat câteva familii din Biserica Baptistă Radna la cea 
penticostală.

Un eveniment nedorit s‑a produs în anul 1995, când în cadrul 
Bisericii Creştine Baptiste din Radna, ca urmare a unor abateri de la 
Cuvântul lui Dumnezeu, sesizate de unii fraţi din Comitet s‑a luat 
hotărârea de a disciplina şi a pune lucrurile în rânduială. Deoarece, 
în comitet părerile erau împărţite, doi fraţi au acţionat asupra unor 
membri ai bisericii, determinând ca un număr de 30 de membri, 
împreună cu copiii lor, să formeze un grup care să ceară plecarea din 
biserică, fapt care s‑a şi realizat.

De asemenea, din biserica Baptistă Radna au plecat mulţi 
tineri în străinătate. Astfel au plecat în SUA fraţii: Saran Adrian, Han 
Cristian, Han Lucian, Cosma Marcel, Cosma Adina; în Austria fratele 
Buda Ovidiu; în Olanda: sora Uiegar Ligia; în Portugalia: sora Crişan 
Mirela; în Germania: familia fratelui Păulişan Gigi; în Spania: familia 
fratelui Topala Dinu.

Ca urmare a plecării acestor membrii, în Biserică s‑a produs un 
gol, care în decursul anilor a reprezentat cca. 100 de membri. Plecarea 
aceasta a avut repercusiuni asupra activităţii Bisericii, în special asupra 
fanfarei care, din lipsă de instrumentişti, nu a mai putut funcţiona din 
anul 2004.

În acelaşi timp, au fost depuse şi cereri de a fi primiţi ca membri 
în biserica baptistă Radna, fraţi şi surori din alte biserici. Aşa s‑a 
întâmplat în anul 2000 când au fost primiţi fraţi şi surori din bisericile: 
Şoimoş, Păuliş, Covăsânţ şi din Biserica Penticostală din Păuliş. 
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Capitolol al IV-lea

Programul de slujire  
în Casa de Rugăciune

Până în anul 1940 programul Bisericii a fost:
‑ dimineaţa de la ora 9 la 12, cuprinzând ora de rugăciune şi 

serviciul divin;
‑ dupămasa de la ora 13 se făcea şcoala duminicală, la 

care participau fraţii învăţători: Luluşa Gheorghe, Juja 
Gheorghe, Goia Aron şi Danceu Gheorghe;

‑ de la ora 15 la 17 era serviciul de evanghelizare;
‑ de la ora 19 era programul tineretului.
Toate serviciile erau împodobite cu cântări ale corului şi 

fanfarei bisericii, cântări ce emoţionau, înălţau inimile credincioşilor şi 
slăveau pe Dumnezeu.

Ulterior, programul s‑a schimbat şi anume:
‑ dimineaţa de la ora 9‑10 ora de rugăciune;
‑ de la 10 la 11 studiul biblic;
‑ de la 11 la 12 serviciul divin;
‑ dupămasa de la ora 15 era programat serviciul de închinare 

cu program de cântări, poezii, cântări ale corului şi fanfarei 
şi predica păstorului sau a unui diacon;

‑ de la ora 19 la 21, era programul tineretului care slăveau 
pe Creatorul prin cântări, poezii, cor, fanfară şi predicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu de către păstor sau unul dintre 
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tineri. Programul tineretului era condus de fraţii tineri din 
biserică.

Se observă că timpul din ziua de duminică era închinat pentru 
slăvirea lui Dumnezeu, de dimineaţă până seara. 

Între programul de dimineaţă şi cel de dupămasa mulţi 
credincioşi rămâneau în biserică în post şi rugăciune, închinate Lui 
Dumnezeu.

Închinarea se făcea în numele Domnului nostru Isus Cristos 
şi credincioşii se închinau în duh şi adevăr, cu dragoste mare faţă de 
Dumnezeu şi cu o credinţă sinceră în Isus Cristos, Domnul nostru.

Acum, biserica şi‑a redus programul serviciilor şi a timpului de 
slujire. Programul tineretului care se desfăşura seara a fost comasat cu 
serviciul de închinare de dupămasa şi se desfăşoară între orele 17‑19. 
La acest program participă atât biserica, cât şi tineretul cu formaţiile 
de cor şi mandoline.

De dimineaţă:
‑ de la ora 9 la 10 este ora de rugăciune;
‑ de la 10 la 11 se face şcoala duminicală, care este o oră de 

studiu biblic condusă de fraţii Uiegar Petru (care a condus 
şcoala duminicală timp de 57 ani), Cosma Gheorghe, Moţiu 
Mircea, Voaideş Gavril, Chirilaş Lucian;

‑ de la 11 la 12 serviciul divin, în cadrul căruia o dată pe 
lună, de obicei în prima duminică a lunii, se oficiază şi Cina 
Domnului.

Tot în timpul dimineţii de duminică, surorile Şăran Camelia, 
Chirilas Corina, Pani Corina, Voaideş Claudia, Moţiu Anca, 
Ungureanu Nataşa se ocupau de studiul biblic cu copiii şi de pregătirea 
programelor acestora pentru slujirea şi slava lui Dumnezeu în Biserică, 
cu ocazia unor evenimente deosebite cum ar fi: Ziua Mamei, Naşterea 
Domnului, Învierea Domnului, precum şi susţinerea în permanenţă 
de către copii a programelor de închinare prin poezii, cântări, Psalmi, 
versete biblice, împodobind astfel serviciile de închinare din cadrul 
Bisericii.
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Capitolul al V-lea

Istoricul Casei de Rugăciune
 

În anul 1911, credincioşii au luat hotărârea să‑şi construiască 
un locaş propriu de închinare, casa fratelui Savu Ioan devenind 
neîncăpătoare.

La consfătuirea frăţească care a avut drept obiectiv construirea 
lăcaşului de închinăciune, familia fratelui Danceu Nicolae a 
hotărât să doneze frăţietăţii terenul, proprietatea sa, situat în stradă 
Detaşamentul Păuliş, nr. 66 pe şoseaua Naţională Arad – Bucureşti cu 
drept de proprietate pentru Biserică, pentru construirea lăcaşului de 
închinăciune. Mai amintim familia fratelui Vărşăndan Gheorghe care, 
de asemenea, a donat teren în vederea amplasării bisericii.

Influenţaţi de această nobilă iniţiativă, toţi fraţii au contribuit 
cu donaţii materiale, cu bani, cu atelaje pentru transportul materialelor 
şi cu participare cu forţa de muncă.

La această acţiune au sărit în ajutor şi oameni de bine din 
localitate, care au ajutat cu forţa de muncă, cum a fost Danciu 
Gheorghe, un lucrător zelos, Sturzu Gheorghe, care a donat Bisericii 
toată lemnăria şi duşumele necesare.

În ziua începerii lucrării de construcţie, după ce fratele 
Sărăndan Gheorghe, maestru constructor a bisericii, a trasat fundaţia, 
toţi membrii bisericii s‑au adunat şi au ţinut o oră de rugăciune, 
închinându‑se lui Dumnezeu şi cerând ajutorul şi binecuvântarea Sa 
peste lucrare şi peste cei ce vor participa şi contribui la realizarea ei.
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Noua clădire a fost inaugurată în anul 1912, aceasta fiind prima 
Biserica Creştină Baptistă de pe Valea Mureşului. 

La deschiderea acestui lăcaş de închinăciune au participat fraţi 
din conducerea Comunităţii Curtici şi credincioşi din bisericile din 
Podgoria Aradului şi de pe Valea Mureşului.

În acest lăcaş, construit în 1912, a funcţionat şi funcţionează 
Biserica Creştină Baptistă, Betania‑Radna, adică timp de 96 ani.

În anul 1973, datorită vechimii clădirii şi utilizării ei în perioada 
antonesciană în alte scopuri (când a fost depozit de muniţie militară) 
şi datorită stării sanitare necorespunzătoare a locaşului pentru cei 124 
membrii şi a peste 60 aparţinători, s‑au făcut demersuri la organele 
competente pentru a se aproba reparaţia capitală a clădirii, atât în 
exterior, cât mai ales, în interior.

Documentaţia pentru executarea lucrării de modernizare s‑a 
făcut de către tehnicianul Ferencz din Lipova, iar executarea lucrărilor 
de construcţie s‑au făcut de numitul constructor Maleş Viorel, 
împreună cu doi colaboratori ai săi.

În acea perioadă era păstor al Bisericii, fratele Ineovan 
Dumitru.

De remarcat participarea la executarea lucrării a tuturor 
membrilor bisericii cu fonduri băneşti, forţa de muncă şi mijloace de 
transport.

Cel pe umerii căruia a fost greutatea lucrării în conducerea 
şi asigurarea materialelor de construcţie, cât şi participarea zi de zi 
alături de meşteri, a fost fratele diacon Uiegar Petru. Alături de dânsul 
au fost şi fraţii: Uiegar Dumitru (care a pus la dispoziţie caii şi căruţa 
pentru transportul materialelor), Şăran Gheorghe, Cosma Gheorghe, 
Ciosescu Nicolae, Han Iosif, Pani Petru, Nădăşan Dumitru, Gaia 
Gheorghe, Puşa Emil, Munteanu Solomon, Dânceu Nicoale, Sârb 
Titi, Tudor Moisa şi Fulge Dumitru.

Când s‑a făcut un nou apel la membrii bisericii pentru 
contribuţie bănească şi s‑a deschis lista, primul donator a dăruit 10.000 
lei şi atunci toate familiile au dăruit aceeaşi sumă, astfel strângându‑se 
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fondurile necesare terminării lucrării, nefiind necesar a se apela la 
ajutorul Comunităţii Baptiste locale şi la împrumuturi.

În executarea construcţiei, partea de confecţii metalice, 
feronerie a fost executată de un grup de fraţi din Şiria, printre care s‑au 
numărat fraţii Moţ şi Şimandan.

Odată cu începerea lucrărilor de reparaţii s‑a constatat că 
zidul din partea stângă nu prezintă rezistenţă, având fisuri, fapt ce a 
determinat demolarea lui şi reconstrucţia lui cu materiale noi.

În timpul execuţiei lucrării, conducerea Bisericii a hotărât 
extinderea locaşului de închinăciune cu 3 metri lungime. Acest lucru 
a fost constatat şi de organele de verificare care, în urma controlului, 
au hotărât sistarea lucrărilor şi demolarea zidurilor suplimentare 
neprevăzute în autorizaţia aprobată. Ca urmare lucrările s‑au oprit, 
determinând întârzieri şi producând multe greutăţi. Lucrarea a fost 
sistată pe baza unei dispoziţii emise de Consiliu Judeţean Arad.

Pentru a putea fi continuate lucrările de construcţie au avut loc 
o serie de intervenţii cu memorii, explicaţii şi justificări la Consiliu 
Judeţean Arad, la secretarul Ignat. La aceste interviuri repetate au 
participat fraţii: păstorul Ineovan Dumitru, diacon Uiegar Petru, 
Cosma Gheorghe, Curuţiu Teofil, Uiegar Dumitru, Gaia Gheorghe. 
Până la urmă, documentaţia a fost trimisă spre analiză inginerului 
Cătana, directorul sistematizării pe judeţ. Au urmat alte demersuri, 
alte explicaţii, alte argumentări, alte drumuri la Arad făcute de 
fraţii Uiegar Petru şi Cosma Gheorghe. În redactarea materialelor 
explicative fraţii amintiţi mai sus au fost ajutaţi de către fraţii din 
Comunitatea Baptistă Arad.

Până la urmă, pe bază de argumente şi cu multă insistenţă, 
s‑a reuşit să se obţină aprobarea continuării lucrărilor, cu condiţia să 
se facă un zid despărţitor de 1,5 m înălţime (zid care este şi astăzi în 
biserică), zid care să separe partea de prelungire a bisericii, şi astfel în 
anul 1976, toamna târziu, s‑a primit aprobarea pentru continuarea 
lucrărilor.

În această perioadă biserică a fost vizitată de fraţii din Buteni 
care nu au ştiut despre lucrările care se fac în biserica din Radna. 
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Astfel, slujba de închinare a avut loc în biserică fără acoperiş şi cu bănci 
improvizate. Dar mulţumim lui Dumnezeu că a fost înălţător tot ce s‑a 
făcut în acea duminică spre slava şi cinstea Celui Preaînalt.

Fratele păstor Grecu Traian, preşedintele Comunităţii Baptiste 
Arad, a trimis o circulară prin care se cerea să se treacă la conservarea 
bisericii pentru iarnă. Atunci membrii bisericii, fraţi şi surori apţi 
de lucru, s‑au mobilizat şi au participat cu mic cu mare la punerea 
acoperişului pentru a nu se deteriora zidurile din cauza ploilor 
şi zăpezii. Primăvara s‑au început lucrările de tencuială, s‑au pus 
geamurile, uşile şi pardoseala.

Găsind înţelegere la organele locale competente, în anul 
1977 au fost terminate lucrările de reparaţii interioare şi exterioare, 
construindu‑se şi un balcon, astfel, Biserica şi‑a mărit suprafaţa utilă 
cu 42 mp.

Zugrăvirea bisericii s‑a făcut de către fratele Iovescu din Arad. 
O contribuţie deosebită la lipirea ornamentelor de pe tavan le‑a avut 
surorile Dânceu Maria şi Sârb Sabina.

Tot în acea perioadă, s‑a cumpărat amvonul de la o fabrică 
din Sfântul Gheorghe. De comanda şi aducerea lui s‑a ocupat fratele 
păstor Jurjeu Gheorghe. De asemenea, de la fabrica Guban au fost 
cumpărate candelabrele. Tot atunci fratele, Dânceu Iacob s‑a ocupat 
de cumpărarea băncilor din biserică, aducându‑le din localitatea Jina, 
de lângă Sibiu. Prin grija fratelui păstor s‑a cumpărat un armoniu. 
Mai târziu, s‑a primit orga bisericii de la fraţii penticostali din Şoimoş 
printr‑o înţelegere dintre fraţii Păulişan Gigi şi Mihăescu Evald. 
Fraţii Dânceu Iacob şi Uiegar Petru s‑au ocupat de cumpărarea unor 
instrumente muzicale pentru fanfară.

Trebuie menţionat faptul că în perioada lucrărilor la clădire 
au fost mari greutăţi în desfăşurarea serviciilor divine ale Bisericii, 
serviciile ţinându‑se în anexa bisericii, unde, datorită spaţiului restrâns, 
nu puteau participa la program corul şi fanfara bisericii, ba mai mult, 
unii credincioşi participau la serviciile divine din bisericile vecine.

Redeschiderea festivă a Bisericii Creştine Baptiste din Radna 
s‑a făcut în anul 1977, la acest eveniment participând fraţii: Bunaciu 
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Ioan ‑ preşedintele Uniunii Baptiste din România, Grecu Traian – 
preşedintele Comunităţii Baptiste Arad şi reprezentanţi ai Bisericilor 
surori din zonă.

La redeschidere, lăcaşul arăta foarte frumos, aşa încât toţi cei 
prezenţi au fost încântaţi şi plăcut surprinşi. Astfel, sora Bunaciu, soţia 
fratelui Bunaciu, impresionată de cele văzute l‑a întrebat pe fratele 
Uiegar Petru dacă s‑au primit ajutoare din partea Comunităţii Baptiste 
sau din partea altor biserici pentru amenajarea bisericii din Radna, 
la care fratele Uiegar Petru a răspuns că totul a fost făcut numai din 
fonduri proprii, prin contribuţia membrilor bisericii.

În perioada 03.08 ‑ 06.08 a anului 1998 s‑au făcut lucrări la 
băncile, la pardoseala şi la caloriferele bisericii. Băncile au fost şlefuite 
vopsite şi retapiţate, pardoseala a fost plombată, iar caloriferele au fost 
curăţate şi vopsite. La această lucrare au participat un număr apreciabil 
de fraţi şi surori.

La Adunarea Generală din 25.05.2003 se aprobă reconstruirea 
anexei bisericii. Tot atunci s‑a constituit un comitet, care să conducă 
lucrările, format din fraţii: Şăran Gheorghe – diriginte de şantier, 
Păduraru Mircea, Pani Petru, Voaideş Gavril, Voştinar Nicolae, Cosma 
Gheorghe şi sora Ciutaru Camelia (fostă Şăran). Cu această ocazie, se 
fac precizări privitoare la întocmirea proiectului referitor la baptistier, 
sala pentru tineret, amplasarea toaletelor, a decantorului etc. 

Problema reconstrucţiei anexei a fost rediscutată la Adunarea 
Generală din 06.06.2004, când proiectul şi devizele au fost gata şi s‑a 
putut discuta la concret problema viitoarei construcţii. Mulţumim 
lui Dumnezeu pentru familia Cosma Gheorghe care a oferit o 
suprafaţă de teren din grădina proprie, în vederea amplasării viitoarei 
construcţii.

Începutul demolării anexei vechi s‑a făcut începând cu 
27.03.2005, când fratele Şăran Gheorghe cere comitetului lucrării 
aprobarea aprovizionării cu materialele necesare executării noii 
construcţii. Lucrarea de construcţie a fost încredinţată constructorului 
Popi Gheorghe, care în baza contractului cu numărul 7 din 20.03.2005 
în valoare de 6.500 Euro s‑a angajat să termine lucrarea în 6 luni. 
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Este de subliniat aportul deosebit al tinerilor bisericii, care au 
ajutat mai ales la buna desfăşurare a lucrărilor mari, care necesitau 
volum mare de forţă de muncă. Menţionăm aici pe fraţii Ovidiu şi 
Constantin Puslău, Daniel Filip, Ovidiu şi Marian Voaideş, Neluţu 
Blaj.

Un aport deosebit l‑a avut fratele Şăran Gheorghe care a 
participat zi de zi, împreună cu meşterul constructor, la ridicarea 
anexei Bisericii până la faza de acoperiş. Tot dânsul s‑a preocupat de 
aprovizionarea cu materialele necesare construcţiei, ca: balast, nisip, 
piatră, văr, ciment, cărămizi, ţiglă, material, lemnos, având şi grija de a 
fi transportate la timp în şantier.

La lucrările cu volum mare de forţă de muncă cum ar fi: 
turnarea plăcii de beton, a stâlpilor de susţinere, a centurii de beton, 
urcatul blocurilor şi a cărămizii pentru etajul superior, la punerea ţiglei 
pe acoperiş au participat în afară de tinerii menţionaţi mai sus şi fraţii: 
Uiegar Petru, Moţiu Mircea, Moţiu Mircea Junior, Han Iosif, Voaideş 
Gavril, Chirilaş Lucian, Peia Ciprian, Peia Gheorghe, Filip Ghiţă, 
Grandstaff Roger şi fiul Iacob, Cosma Ghorghe, Nica Ioan, Pătroi Ion, 
precum şi 2‑3 oameni plătiţi multe zile de fratele Pani Petru.

Îi menţionăm, de asemenea, pe fraţii Voaideş Gavril şi Voaideş 
Marian care s‑au ocupat cu efectuarea lucrărilor electrice ale anexei.

Dar greul în rezolvarea problemelor l‑a avut de dus la această 
investiţie fratele Şaran Gheorghe, membru în comitetul bisericii.

Lucrările au continuat cu montarea uşilor şi a geamurilor din 
termopan la parter, unde s‑a implicat fratele Şaran Gheorghe, iar la 
etaj şi mansardă, uşile şi geamurile termopan au fost montate prin grija 
fratelui Pani Petru şi a sorei Ciutaru Camelia.

De asemenea, s‑au început finisajele interioare, s‑au faianţat şi 
s‑a pus gresia în grupurile sanitare, în sala de studii şi în baptistier.

Trebuie menţionat aportul fratelui Pani Petru în executarea 
unor lucrări de tencuială şi nu numai, cu materiale şi muncitori plătiţi 
de dumnealui. 

S‑au finalizat lucrările în una din sălile de la etaj, unde 
fratele Filip Daniel a dotat cu mobilier lucrat de dânsul, cu ajutorul 
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Domnului şi cu banul lui şi, unde prin implicarea specială a fratelui 
păstor Damian Ion, funcţionează un punct farmaceutic, unde 
medicamentele se primesc prin donaţii şi se distribuie gratuit, la cei 
suferinzi.

De asemenea, fratele Filip Daniel s‑a implicat şi a confecţionat 
şi cabinele de la toaletele grupului social.

Avem convingerea că atât fraţii, cât şi surorile care ne‑au scăpat 
fără să fie amintiţi, au sprijinit această lucrare, în rugăciunile lor 
înaintea Domnului şi cu toţii ne‑am implicat sprijinind lucrarea din 
punct de vedere financiar, atât cât Domnul ne‑a ajutat şi ne‑a pus pe 
inimă, la fiecare în parte.

La acest capitol „implicare financiară” nu putem să trecem cu 
vederea participarea substanţială a fraţilor şi a familiilor lor plecaţi în 
străinătate, cum sunt: fam. Şaran Adrian, fam. Han Lucian, fam. Han 
Cristian, fam. Negru Ioan din S.U.A; fam. Topală Dinu din Spania 
şi fam. Păulişan Gheorghe din Germania. De asemenea, prin grija 
fratelui păstor Damian Ion, Biserica a beneficiat de diferite donaţii din 
străinătate care au ajutat la înaintarea lucrărilor.

Nu în ultimul rând, mulţumim Domnului şi pentru familiile 
fraţilor Grandstaff Roger şi Chris Mueller care au sprijinit şi dânşii 
lucrarea din punct de vedere financiar, implicându‑se ori de câte ori a 
fost nevoie şi zicem că Domnul Isus Cristos să le răsplătească pentru 
înţelegere şi sprijin.

Biserica dispune de încălzire centrală cu calorifere moderne, cu 
un cuptor ce are capacitatea de a încălzi toată clădirea, de aer condi‑
ţionat pentru zilele toride de vară, de microfoane şi boxe moderne 
pentru o cât mai bună percepere a Cuvântului Sfânt predicat şi auzirea 
lui perfectă în toate colţurile bisericii, scaune tapiţate moderne pentru 
corişti şi orchestranţi, bănci tapiţate pentru credincioşi.

Pentru transportul credincioşilor care locuiesc departe de 
Biserică, cât şi a celor bătrâni şi mai bolnavi, s‑a cumpărat un microbus 
achiziţionat de fratele Gigi Păulişan din Germania. Banii pentru 
cumpărarea microbusului au fost donaţi de familiile fraţilor Şaran şi 
Han din America.



36

 Microbusul mai este folosit şi atunci când se pleacă în misiuni 
pentru răspândirea Cuvântului Sfânt a lui Dumnezeu şi proslăvirea 
Numelui Său.

De uzanţa şi întreţinerea microbusului se ocupă fratele Voaideş 
Gavril şi fratele Şăran Gheorghe.

Dumnezeu Sfântul să le răsplătească osteneala cu binecuvântări 
cereşti.

Astăzi, cu ajutorul Domnului şi cu sprijinul credincioşilor, 
putem spune că în Biserica avem toate condiţiile să ne implicăm tot 
mai mult în lucrarea lui Dumnezeu, să‑I aducem laudele şi mulţumirile 
noastre, căci ştim că Lui I se cuvine toată slavă, cinstea şi onoarea în cer 
şi pe pământ.
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Capitolul al VI-lea

Prigoana antibaptistă

În decursul existenţei sale, Biserica Baptistă a trecut prin diferite 
încercări, persecuţii, frământări interne care au influenţat mersul ei.

Biserica a trecut prin momente grele, dar a reuşit să rămână vie, 
împlinindu‑se promisiunea Domnului Isus Cristos spusă apostolului 
Petru: „Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile 
Locuinţelor morţilor nu o vor birui.” (Matei 16:18) Ceea ce a promis 
Dumnezeu prin prorocul Zaharia a rămas valabil şi pentru Biserică 
Creştină Baptistă din Radna în decursul existenţei sale de 105 ani: 
„Căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui.” (Zaharia 
2:8)

Unul dintre luptătorii împotriva baptismului a fost episcopul 
de Arad Grigore Comşa, care a adus o serie de acuze directe la adresa 
baptiştilor şi le‑a înaintat conducerii ţării, făcând o vastă propagandă 
antibaptistă în Bisericile Ortodoxe. 

Astfel a lansat următoarele idei: 
1) baptismul reprezintă o primejdie majoră pentru ortodoxie;
2) baptiştii reprezintă o agenţie ce seamănă ura între oameni;
3) baptiştii reprezintă un atentat la siguranţa naţională.
Episcopul Grigore Comşa a emis sloganul vremii, care a rămas 

literă de lege pentru preoţii ortodocşi: „cel ce se desparte de Biserică 
este străin, netrebnic şi vrăjmaş” sau „cui Biserica nu‑i este mamă, nici 
Dumnezeu nu‑i poate fi tată”.
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4) baptiştii erau socotiţi semidocţi, oameni care deţin 
cunoştinţe superficiale, deşi baptiştii organizau cursuri în 
biserici pentru ca fiecare membru să fie cunoscător de carte, 
ca astfel să poată studia Biblia. Aceasta a fost o preocupare 
constantă.

Pentru a‑şi atinge scopul, au fost luate o serie de măsuri de către 
Episcopie şi anume:

‑ formarea de echipe de lucru care să întocmească programe, 
predici, întruniri prin care să se combată activitatea 
baptiştilor;

‑ tipărirea de broşuri în acest scop;
‑ folosirea filmelor de propagandă;
‑ organizarea de congrese pe aceste teme, ca cel din 1928 din 

Arad sau cel din 1929 de la Chişinău din Basarabia.
Preocupat de fenomenul evoluţiei creştinilor baptişti din 

Radna, Episcopul Grigore Comşa a ţinut să vină aici şi să aibă o 
întâlnire cu credincioşii baptişti, pe care i‑a convocat la Şcoala 
Elementară din Radna.

Gheorghe Vărşăndan, păstorul Bisericii Creştine Baptiste din 
Radna, s‑a prezentat la întâlnire împreună cu aproape toţi membrii 
bisericii. Au început discuţii publice între Episcop şi Păstor. S‑a ales 
spre dezbatere tema despre Botez. Episcopul, în cuvântul său, dădea 
citate din istorie. Gheorghe Vărşăndan i‑a cerut să aducă în dezbatere 
numai texte biblice. Atunci Episcopul Comsa a adus în sprijinul 
botezării copiilor cazul Lidiei şi a temnicerului din Filipi, spunând că 
acolo au fost botezaţi şi copii.

Gheorghe Vărşăndan l‑a rugat pe Episcop să deschidă Biblia şi 
să citească pasajul despre care vorbea. Cum Episcopul însă nu era prea 
obişnuit cu Biblia, a tot căutat şi nu a găsit textul respectiv. Atunci 
Vărşăndan i‑a spus:

„Vă rog să deschideţi Biblia la Faptele Apostolilor 16” (cum 
era şi firesc predicatorii baptişti mânuiau Biblia cu multă îndemânare 
şi la orice temă sau doctrină aduceau în sprijin texte biblice, pe când 
ceilalţi reproduceau doar citate istorice). Dar acum Episcopul nu 
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găsea unde este cartea Faptele Apostolilor. După multă căutare a 
găsit‑o şi triumfător a citit versetul 33 şi a repetat cuvintele: „a fost 
botezat îndată el şi toţi ai lui”. „Da, aşa este scris, a intervenit fratele 
Vărşăndan, dar vă rog să citiţi şi versetul 34 unde este scris: după ce i‑a 
dus în casă, le‑a pus masa şi s‑a bucurat cu toată casa lui că a crezut în 
Dumnezeu”, adică, a comentat păstorul, toţi s‑au bucurat că au crezut. 
Acolo probabil au fost şi copii, dar copiii au putut să creadă şi să se 
bucure, deci erau la o vârstă de conştienţă. Episcopul s‑a uitat încă o 
dată la text şi schimbând tonul, a reînceput să argumenteze folosind 
drept suport date istorice despre cei care practicau botezul copiilor 
mici.

La sfârşit, sătenii l‑au îmbrăţişat pe păstorul Vărşăndan, iar ca 
urmare a acestei discuţii publice, la Biserica Baptistă a fost o afluenţă şi 
mai mare de ascultători. În acel an s‑au făcut la Biserica Baptistă Radna 
câteva botezuri.

Altă formă de represiune a fost prigoana antibaptistă prin 
represiunea statului. Măsurile luate până atunci nu au fost în măsură să 
stăvilească dezvoltarea Bisericilor Baptiste din România.

Perioada interbelică a coincis cu o perioadă zbuciumată pentru 
Cultul Baptist.

Au fost delimitate de către fratele doctor Alexa Popovici, în 
cartea sa „Istoria Baptiştilor din România”, între anii 1915‑1944, opt 
valuri succesive de prigoane şi anume:

‑ primul val de prigoane între anii 1920‑1921, cu actul 
normativ 42078/1920;

‑ al II‑lea val 1923‑1924, cu actul normativ 2143/1923;
‑ al III‑lea val de prigoane 1925‑1927, cu actul normativ 

5734/1925;
‑ al IV‑lea val de prigoane 1933‑1935, cu actul normativ 

114119/1933;
‑ al V‑lea val de prigoane în 1937, cu actul normativ 

4781/1937;
‑ al VI‑lea val de prigoane în 1938, cu actul normativ 

26208/1938;
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‑ al VII‑lea val de prigoane în 1938, cu actul normativ 
31999/1938;

‑ al VIII‑lea val de prigoane 1941‑1944, cu actul normativa 
42353/1940.

Prin Decretul de lege 927, din 28 decembrie 1942, se 
legiferează desfiinţarea juridică a Confesiunii Baptiste din România. 
La baza acestui decret de lege au fost motivaţii nedrepte precum:

‑ baptiştii reprezintă un curent care are o libertate exagerată, 
creând o anarhie spirituală;

‑ baptiştii şi adventiştii sunt susţinuţi de Guvernele S.U.A. şi 
Canada;

‑ baptiştii, adventiştii, creştinii după evanghelie sunt cu idei 
străine poporului nostru, aduse în ţară din străinătate; 
asociaţiile şi sectele religioase trebuie să dispară deoarece 
constituie focare de răzmeriţă.

Urmărea acestui decret de lege a fost:
‑ casele de rugăciune au fost confiscate şi trecute în 

patrimoniul statului, primind diverse întrebuinţări ca: săli 
de spectacol, cinematografe, magazii. Această soartă a avut‑o 
şi Biserica Baptistă din Radna, Biserica devenind depozit de 
muniţie militară. 

‑ arhivele bisericilor au fost confiscate şi arse pentru a se şterge 
evidenţa membrilor lor.

Ca urmare a desfiinţării Cultului Baptist s‑a emis dispoziţia 
45538, care obliga membrii corpului didactic din şcoli să conducă 
şcolarii la Sfânta Biserică Ortodoxă în fiecare duminică şi în sărbători 
şi să organizeze coruri de elevi care să participe la liturghiile din 
Biserică.

Şcolarii, copii ai pocăiţilor, au fost luaţi din Şcoală şi duşi la 
Biserica Ortodoxă pentru a fi botezaţi fără nici o încuviinţare, a lor 
sau a părinţilor lor. Aşa au fost luaţi şi botezaţi şcolarii din Radna de 
către preotul ortodox Craşovan George, vreo opt‑nouă elevi, printre 
care: Păulişan Gheorghe, Ciosescu Nicolae, Voştinar Nicolae, Petic 
Gheorghe, Nădăşan Ion, Dânceu Mărioara, Uiegar Valeria şi alţii.
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Nici la înmormântări nu se putea ţine vreun serviciu divin. 
Erau obligatorii serviciile religioase ortodoxe. Aşa s‑a întâmplat la 
înmormântarea fratelui Savu Ioan şi la înmormântarea copilului 
familiei fratelui Mili Nicolae.

Mulţi funcţionari publici au fost demişi din funcţii deoarece nu 
au consimţit a‑şi părăsi credinţa şi biserica.

Botezurile se făceau noaptea, iar serviciile de cununie se făceau 
în secret doar în casă şi fără prezenţa altora.

Unii predicatori au fost daţi în judecată, bătuţi, arestaţi şi 
condamnaţi la ani grei de temniţă, prin înscenarea unui proces.

Mulţi credincioşi au fost bătuţi şi deportaţi.
Revista „Farul Creştin” a fost suspendată încă de la 01.01.1942, 

iar scrisorile erau la cenzură oprite ca să nu ajungă la destinaţie şi astfel 
să nu se ştie nimic despre situaţia din ţară.

Anii 1942‑1943 şi jumătate din anul 1944 sunt anii tributului 
de lacrimi şi sânge, vremea martiriului din România, iar în perioada 
de tristă amintire a dictaturii antonesciene s‑a trecut la mărturisirea 
credinţei în ilegalitate, prin casele familiilor de credincioşi.

Dar credinţa în Dumnezeu nu a fost luată, ea ne‑a rămas şi 
atunci, şi acum, aşa cum spune cântărea: „Prin credinţă învingi, tu 
credinţa tare eşti, ce toate biruieşti.” 

Cultul Baptist, oprimat în perioada interbelică, este din 
nou legiferat în baza ordinului circular 154275/1944, bazat pe 
articolul V din Constituţia din anul 1933, iar prin Decretul Regal 
553/01.10.1944 se oficializează deschiderea bisericilor baptiste, 
acordându‑li‑se libertăţi religioase.

Dar începând cu anul 1948, s‑au luat de către stat o serie de 
măsuri restrictive pentru bisericile şi credincioşii baptişti.

Astfel, pentru funcţionarea bisericii, era nevoie de o autorizaţie 
care trebuia schimbată periodic şi care se reînnoia foarte greu.

Serviciile divine de duminică trebuiau ţinute până la ora 14.
În cursul săptămânii, serviciul divin trebuia ţinut numai 

sâmbătă, după ora 18. Serviciile ocazionale: botezuri, binecuvântări, 
cununii religioase, ordinări de păstori şi diaconi trebuiau oficiate 
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numai cu aprobare. De asemenea, Cina Domnului se face o dată pe 
lună între orele 14‑16.

Între anii 1955‑1956 are loc o scurtă încălzire a perioadei 
religioase, ca după aceea să revină la situaţia iniţială. Astfel, în anul 
1959 aceste restricţii au reînceput. S‑a interzis oficierea botezurilor în 
ape curgătoare, erau posibile numai în baptistiere.

Începând cu anul 1961, s‑a trecut la reducerea caselor de 
rugăciune ale baptiştilor prin arondare. Astfel, Bisericile cu un număr 
redus de membri şi la distanţă de până la 5 km faţă de altă biserică, 
se închideau, iar credincioşii erau îndrumaţi să frecventeze biserica 
învecinată. Aşa a fost închisă şi Biserica Creştină Baptistă din Şoimoş 
şi arondată la Biserică Creştină Baptistă din Radna. Această lege a 
rămas valabilă până în anul 1974.

Se mai foloseau şi alte forme de prigoană pentru credincioşi. 
Astfel, tinerii baptişti care trebuiau să‑şi satisfacă stagiul militar erau 
trimişi la detaşamente de lucru, aşa au fost fraţii Uiegar Petru şi Cleuţa 
Gheorghe, membri ai Bisericii Creştine Baptiste din Radna, care au 
lucrat la şantierul Bicaz, la construcţia Barajului de la Bicaz, la lucrări 
de amenajare de căi ferate şi modernizare de gări.

Din cauza faptului că fratele Uiegar Petru a fost credincios 
baptist şi a fost înscris la Seminarul Teologic Baptist, a fost recrutat şi 
încorporat pe o perioadă de trei ani. A mai lucrat, pe lângă cele arătate 
mai sus, şi la şantierele de la Bodoc, Vetel şi Voislova şi la construcţia 
cazărmii din Sfântul Gheorghe.

Tinerii studenţi baptişti din facultăţi erau îndemnaţi insistent 
şi îndrumaţi, în grupele de studiu, să renunţe la convingerile lor 
religioase.

Intelectualii baptişti nu erau promovaţi în funcţii de răspundere 
după capacitatea lor profesională, din cauza crezului lor biblic.

Cu toate acestea, credincioşii baptişti din Radna cântau 
cântărea: „Nu norul este veşnic, ci soarele‑i acel ce învinge şi rămâne 
stăpân în urmă el”. 
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Capitolul al VII-lea

Slujirea  
Bisericii Baptiste Radna

După redeschidere, Biserica Baptistă din Radna a fost condusă 
în activitatea ei, în diferite perioade de timp, de către fraţii păstori: 
Luluşa Gheorghe, Ciupulică Traian, Lascău Petru, Botan Avram, 
Negru Ioan, Truţa Ioan, Dudău Ilie, Ineovan Dumitru, Jurjeu 
Gheorghe, Drăgoi Cornel, Grecu Traian, Foşlea Mircea, Toma Mircea, 
Grandstaff Roger şi, în prezent de către fratele păstor Damian Ion.

Fraţii păstori arătaţi mai sus au fost ajutaţi în lucrare de către 
diaconii ordinaţi ai bisericii: Juja Gheorghe, Cioşescu Ion, Voştinar 
Gheorghe, Mili Nicolae, Imbroane Dumitru şi Uiegar Petru, şi de 
către fraţii din comitetul bisericii, dintre care îi amintim pe fraţii: 
Uiegar Petru, Curuţiu Teofil, Cioşescu Nicolae, Uiegar Dumitru, 
Pusă Emil, Gaia Gheorghe, Cosma Gheorghe, Şaran Gheorghe, Han 
Iosif, Topală Dinu, Pani Petru, Moţiu Mircea, Voaideş Gavril, Păulişan 
Gheorghe, Chirilaş Lucian, Voştinar Nicolae, Păduraru Mircea, Filip 
Daniel.

Fraţii diaconi nu s‑au ocupat numai de problemele 
administrative, ci şi de cele spirituale ale Bisericii, pentru desăvârşirea 
lucrării lui Dumnezeu.

Astfel, în revista „Farul Creştin” din 10.05.1947, s‑au găsit 
notificate următoarele: „A doua zi de Paşti, a avut loc la Ususău‑Timiş, 
ordinarea ca diacon a fratelui Chelmagan Petru. Actul ordinării a 
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fost săvârşit de fratele Iov Teodor din Curtici şi de către fraţii diaconi 
Juja Gheorghe şi Ciosescu Ion din Radna. La această sărbătoare 
a participat şi tineretul din bisericile Radna, Şoimoş şi Dorgos cu 
programe de laudă şi mulţumire Lui Dumnezeu”.

Biserica este creaţia lui Dumnezeu. Ea apare în structură şi 
în chemarea ei în chip desăvârşit încă de la început. Biblia, Noul 
Testament ne arată cum este clădită şi organizată Biserica lui Cristos: 
Cristos Domnul este capul bisericii, Biserica este trupul lui Cristos 
precum este scris în 1 Corinteni 12:27 „Voi sunteţi trupul lui Cristos 
şi fiecare în parte mădularele Lui.”

Mădularele, adică fiecare membru al bisericii, are încredinţată 
o muncă de slujire în activitatea bisericii, potrivit cu darul primit de la 
Dumnezeu. Aşa cum este scris de apostolul Pavel în Efeseni 4:11 „Şi El 
(Isus) a dat pe unii apostoli, pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe 
alţii, păstori şi învăţători”, tot aşa şi în Biserica Baptistă Betania Radna 
unii sunt:

‑ evanghelişti;
‑ păstori;
‑ învăţători la şcoala duminicală şi învăţători la copii;
‑ oameni ai rugăciunii;
‑ slujitori la Cina Domnului;
‑ dirijori;
‑ cântăreţi;
‑ recitatori de poezie şi versete biblice;
‑ oameni ai dărniciei;
‑ credincioşi primitori de oaspeţi;
‑ bătrâni cu experienţă şi înţelepciune de Sus, sfătuitori şi 

îndrumători în cunoaşterea Cuvântului Sfânt;
‑ alţii socotitori;
‑ alţii administratori ai bisericii;
‑ şi, nu în ultimul rând, sunt cei ce vizitează bolnavii şi ajută 

pe cei ce se află în nevoi.
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Este important ca fiecare mădular, membru al Bisericii să 
ducă la bun sfârşit cu credincioşie, râvnă şi multă dragoste slujba 
încredinţată.

O mare pierdere în Biserica Creştină Baptistă din Radna a 
fost în anul 1945, când în urma unui accident feroviar au pierit fraţii 
Dânceu: Dânceu Nicolae tatăl şi Dânceu Gheorghe fiul. Ambii au 
plecat dis‑de‑dimineaţă cu carul la câmp, dar fiind întuneric n‑au 
observat că vine trenul şi au fost loviţi pe linia ferată, când o traversau. 
Aceşti fraţi au fost credincioşi activi în biserică, participând la 
vestirea Cuvântului lui Dumnezeu, dând sfaturi înţelepte şi explicând 
Cuvântul Domnului la Şcoala duminicală. De asemenea, au făcut 
parte din corul şi fanfara bisericii.

Pentru cei ce au lucrat în Biserica Creştină Baptistă Betania 
din Radna ca lucrători, evanghelişti, prezbiteri, diaconi sau martori ai 
lucrării lui Dumnezeu şi au trecut la Domnul, să păstrăm îndemnul 
din Epistola către Evrei capitolul 13:7 „Aduceţi‑vă minte de mai marii 
voştri, care v‑au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi‑vă cu băgare de 
seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi‑le credinţa.”

  Omagiul înaintaşilor noştri!
Baptismul românesc, la începutul secolului XX, a numărat în 

rândurile sale oameni însemnaţi cărora li se cuvine o binecuvântată 
aplecare.

O figură ilustră este şi Gheorghe Vărşăndan 1865‑1932, unul 
din fraţii păstori pionieri, care a trăit pe meleaguri arădene. Născut la 
Curtici, Gheorghe Vărşăndan a absolvit Şcoala Primară din localitate, 
iar la 28 mai 1893 este candidat pentru botez împreună cu alţi 34 
candidaţi din localitatea natală, botez oficiat de către fratele Mihai 
Cornea.

Gheorghe Vărşăndan a dovedit reale calităţi de propo vă duitor 
al Evangheliei. A fost căsătorit cu Ioana şi Dumnezeu i‑a binecuvântat 
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cu patru copii: trei fete şi un băiat George, născut la Şiria în 1910 şi 
decedat în 1943 în munţii Caucaz. Fratele George Vărşăndan este tatăl 
sorei noastre Cosma Florica.

Activitatea misionară desfăşurată de către fratele Gheorghe 
Vărşăndan poate fi reliefată în câteva aspecte semnificative:

1) lucrător în cercul pastoral Curtici până în 1904;
2) lucrător în cercul pastoral Şiria, 1904‑1912;
3)  păstor la Radna, 1912‑1932;
4) prezenţă la întruniri din ţară şi străinătate: congrese, 

conferinţe, întruniri;
5) delegat român la Congresul Baptist European – Berlin, 29 

august – 3 septembrie 1908.
Decesul soţiei sale Ioana, îl determină pe fratele Gheorghe 

Vărşăndan, să rezolve situaţia să familială (a rămas cu patru copii 
minori), căsătorindu‑se cu sora Elena din Radna, ceea ce‑l determină 
să‑şi schimbe şi domiciliul din Şiria în Radna.

În acea perioadă cercul pastoral din Radna îl avea ca lucrător 
pe fratele Erdos Imbre. Prin stabilirea în localitate a fratelui Gheorghe 
Vărşăndan, lucrarea Bisericii Creştine Baptiste din Radna, cunoaşte un 
nou impuls. Ajutor în activitatea pastorala i‑a fost fratele Ion Suciu, 
diacon local. Amintim unele activităţi pastorale:

‑ 19 decembrie 1912 inaugurarea Bisericii Baptiste Lipova.
‑ Botezul oficiat la 28 august 1917 la Araneag.
‑ Comemorarea Zilei eroilor, în 13 mai 1926 la Curtici, unde 

conduce un serviciu divin;
‑ 8 octombrie 1922 – al doilea botez la Radna, zece suflete 

au fost câştigate pentru Cristos. Acest eveniment a fost 
consemnat şi în revista „Farul Mântuirii”, din noiembrie 
1922;

‑ La 11 iunie 1922, la Biserica Baptistă Şoimoş, o ceată de 
prezbiteri, printre care şi fratele Gheorghe Vărşăndan, l‑au 
ordinat pe fratele Vuculescu Iosif ca lucrător al Evangheliei;

‑ În acelaşi an, 1922, între 28 şi 30 septembrie, s‑a ţinut 
la Buteni, „Congresul Uniunii Comunităţilor Creştine 
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Baptiste Române”. La acest congres, fratele Gheorghe 
Vărşăndan, lucrător evanghelist al Bisericii Baptiste Radna, 
a fost ales ca membru în Comitetul Uniunii;

‑ În anul 1926 s‑a oficiat un botez nou testamental;
‑ În anul 1928 la 6 august a avut loc un nou botez cu 16 

candidaţi, oficiat de către fratele Gheorghe Vărşăndan, iar 
Cina Domnului a fost dată de către fratele Savu Ioan.

‑ În anul 1931 a avut loc un botez în apele reci ale râului 
Mureş, care însă, nu a deranjat candidaţii, printre ei 
aflându‑se şi fratele Sângeorzan Ion.

În anul 1932 este chemat la răsplătire, acest rob credincios şi 
harnic al lui Dumnezeu, care a fost fratele Gheorghe Vărşăndan. Toţi 
cei care au participat la înmormântarea acestui om nebăgat în seamă 
de cei mari ai zilei, dar MARE înaintea lui Dumnezeu, au cântat cu 
toată convingerea despre cel supranumit „general al Evangheliei” 
plecat dintre ei, cântarea ce spune:

„Serv credincios cel ce bine ai luptat
Sub grele sarcini tu nu te‑ai lăsat,
Te vei repauza, dar ceea ce ai plantat
În veci va sta ce‑n iubire ai lucrat”.

Un alt lucrător neobosit pe câmpul Evangheliei din Biserica 
Baptistă Creştină din Radna, a fost fratele Savu Ioan, botezat la 
Păuliş în anul 1904, aflându‑se printre primii baptişti convertiţi din 
localitate.

Fratele Ioan Savu a devenit un mare vestitor al Cuvântului lui 
Dumnezeu în zonă.

În anul 1920 de Rusalii, Biserica Baptistă din Radna a fost 
vizitată de fraţi baptişti din America, care auziseră de lucrările şi 
succesul pe care îl aveau aceşti doi lucrători harnici, fratele Ioan 
Savu şi fratele Vărşăndan Gheorghe. Spre regretul lor, nu i‑au putut 
întâlni, deoarece amândoi au petrecut Rusaliile vestind Cuvântul lui 
Dumnezeu în Banat şi botezând pe cei ce s‑au întors la Domnul.
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Un moment important al Bisericii Baptiste Radna a fost cel din 
ianuarie 1934, când, sub conducerea fratelui Cocuţ Ioan, preşedintele 
Comunităţii Baptiste Arad, se reorganizează Cercul de lucru misionar 
al bisericilor din zona Radna. La acest cerc se afiliază bisericile din: 
Păuliş, Cladova, Şoimoş, Milova, Odvoş şi Şiştarovăţ. Au fost aleşi în 
comitetul executiv al cercului fraţii: Ioan Savu – preşedinte, Dumitru 
Imbroane – secretar, Nicolae Voştinar (junior) – casier şi Ştef Mitru – 
cenzor. Fratele Savu Ioan este numit şi lucrător evanghelist al cercului.

În cadrul cercului, fratele Ioan Savu susţine o activitate 
deosebită, privind vestirea Evangheliei şi organizând activităţi în 
biserici. De asemenea, a reorganizat activitatea „Şcolilor duminicale”, 
fiind delegat şi recunoscut că şi catihet (persoana care predă religia) 
pentru elevii din şcoli la orele de religie prevăzute în programa şcolară. 
A organizat activitatea tineretului, cu care a făcut atât deplasări în 
diferite biserici baptiste, cât şi serbări misionare. În activitatea sa 
misionară, deplasările le făcea cu trenul sau pe jos. Fratele Savu Ioan 
s‑a străduit să slujească biserica, să facă misiune în zonă, din dragoste 
pentru Dumnezeu, fără a fi preocupat de partea materială. Dânsul 
lucra pământul împreună cu familia şi se întreţinea din rezultatul 
muncii lor, din agricultură.

În 1943 fratele Savu Ioan a fost chemat la Domnul.
Fratele Ioan Savu a vestit cu multă dăruire Evanghelia şi a 

mângâiat sute de familii în momentele grele de despărţire de cei dragi, 
dar la căpătâiul sau, nu au putut să stea şi să cânte fraţii lui spirituali 
cântarea:

„Plata cea mare cerească, cea nemăsurată
Vor primi servii de la Împărat
Nici un credincios n‑a rămâne afară
N‑a fi uitat ce aici ai lucrat”.

Cel mai dureros lucru pentru credincioşii baptişti din Radna, 
în acea perioadă de tristă amintire a fost că nu‑şi puteau înmormânta 
nici morţii după regulile cultului Baptist.
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Astfel trupul fratelui Savu Ioan a fost îngropat după ritualul 
Bisericii Ortodoxe, bisericile şi Cultul Baptist fiind închise şi interzise, 
fără a avea voie să‑şi desfăşoare actele de cult.

Noi mulţumim lui Dumnezeu şi avem încredinţarea dată de 
Cuvântul Sfânt, că în ziua răsplătirii „N‑a fi uitat ce fratele Savu Ioan 
a lucrat”.

În Biserica Creştină Baptistă Radna s‑au format şi au activat 
tineri cu pregătire superioară cum au fost: fratele Nicolae Precupaş, 
doctor în Drept şi fratele Imbroane Dumitru, absolvent al Şcolii de 
Administraţie Publică.

Aceşti tineri au participat la vestirea Evangheliei în biserica 
locală şi împrejurimi. Îi găsim desfăşurându‑şi activitatea la diferite 
serbări ale tineretului şi predicând, la botezuri şi cu alte ocazii, în 
bisericile din judeţul Arad.

Să amintim, cu multă plăcere, că primul preşedinte al 
„Asociaţiei Studenţilor şi Elevilor baptişti din România” a fost tânărul 
student Ciosescu Gheorghe, membru în biserica Baptistă din Şoimoş, 
aparţinătoare cercului pastoral din Radna.

Aşadar, privind spre înaintaşii noştri, remarcăm succesele 
de care s‑au bucurat, împlinirile la care au ajuns, stările sufleteşti pe 
care le‑au trăit în anumite situaţii, cât şi neîmplinirile, neajunsurile, 
încercările şi greutăţile pe care le‑au înfruntat.

Toate acestea pot constitui tot atâtea elemente de care să se ţină 
seama în viitor, pentru mersul înainte al Bisericii Baptiste „Betania” 
din Radna.

  Eroii baptişti ai Bisericii Creştine Baptiste „Betania” Radna
Patriotismul este un concept ce presupune fapte, nu vorbe 

şi discursuri. Patriotismul presupune un sentiment de dragoste şi 
devotament faţă de patria şi poporul căruia îi aparţii. El se formează în 
decursul anilor, în decursul istoriei, se moşteneşte şi se consolidează de 
la părinţi, bunici şi strămoşi.
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La început, baptiştii erau consideraţi a fi rupţi de naţiune, 
trăind sub influenţe străine, în special cea americană.

Evenimentele ce au apărut în istoria ţării au dovedit că fraţii 
baptişti au avut dragoste de ţară, participând şi răspunzând chemării 
statului român, acolo unde ţara avea nevoie de ei.

Între patrioţii care şi‑au dat tributul de sânge pe câmpul de 
luptă în cel de‑al II‑lea Război Mondial şi, care au fost recunoscuţi 
drept eroi ai neamului, îi amintim pe fraţii:

‑ Vărşăndan Gheorghe junior, care a căzut la datorie în anul 
1943, în luptele din Caucaz în Rusia, răpus de gloanţele 
inamicului;

‑ Uiegar Ioan, militar căzut pe frontul din Rusia în timpul 
războiului din 1941‑1943;

‑ Suciu Sorin, militar răpus în timpul revoluţiei din 1989.
‑ De asemenea, tot în cel de‑al II‑lea Război Mondial, 

în luptele din Rusia, fratele Henţ Ioan a fost mutilat, 
pierzându‑şi vederea şi braţele.

‑ Fratele Voştinar Nicolae, în Primul Război Mondial, a fost 
luat prizonier de război în Rusia şi trimis în Siberia, unde a 
stat patru ani şi jumătate.

Şi ca ei, mulţi alţi credincioşi baptişti au plătit cu viaţa, 
devenind eroi ai neamului.
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Capitolul al VIII-lea

Fanfara, corul şi orchestra

Pentru cărţile vieţii scrise în ceruri şi pentru istoria Bisericii 
Creştine Baptiste Radna, anul 1922 rămâne un an de neuitat. În acest 
an, se înfiinţează fanfara bisericii, instructor fiind fratele Sârbu Ioan 
din Măderat.

Astfel, se realizează îndemnul psalmistului din Psalmul 150 
care spune: „Lăudaţi pe Dumnezeu în locaşul Lui cel sfânt, lăudaţi‑L 
cu sunet de trâmbiţă, lăudaţi‑L cu instrumente cu coarde! Tot ce are 
suflare, să laude pe Domnul!”

Păstorul bisericii, în acea perioadă a fost fratele Gheorghe 
Vărşăndan. În decursul timpului, conducători şi dirijori ai fanfarei 
au fost fraţii: Sârbu Ioan, Voştinar Ioan, Babău Ioan, Dânceu Iacob, 
Curescu Dumitru, Muntean Solomon, Păulişan Gheorghe şi Moţiu 
Mircea.

Primii muzicanţi participanţi la înfiinţarea fanfarei au fost: 
Vărşăndan Gheorghe junior, Păulişan Gheorghe, Voştinar Gheorghe, 
Nădăşan Dumitru, Mili Nicolae, Savu Ioan, Dânceu Nicolae, Babău 
Ioan, Dânceu Iacob, Uiegar Ilie, Ursulescu Petru, Sirian Nicolae şi 
Uiegar Ion.

În perioada cât a funcţionat fanfara, în decurs de 81 de ani, 
până în anul 2003, s‑au format muzicanţi de mare valoare care au 
cântat şi în fanfare militare. Aceştia au fost: Vărşăndan Gheorghe 
junior, Dânceu Iacob, Ursulescu Petru, Păulişan Gheorghe.
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De un nepreţuit ajutor, mai ales pentru partea muzicală a 
programului bisericii, a fost venirea familiei fratelui Moţiu Mircea 
în Biserica Baptistă din Radna, fratele Moţiu Mircea fiind înzestrat 
cu har, mult talent şi dragoste pentru a laudă pe Dumnezeu cu corul, 
fanfara şi orchestra.

De asemenea, se evidenţiază familii care din tată în fiu, nepoţi 
şi strănepoţi participa cu toată dragostea şi talentul lor la susţinerea 
fanfarei. Un exemplu în acest sens este familia fratelui Păulişan 
Gheorghe şi anume: Păulişan Gheorghe – bunic, Păulişan Gheorghe – 
fiu, Păulişan Gheorghe şi Păulişan Ion – nepoţi şi Păulişan Gheorghe 
Paul – strănepot. Această familie are patru generaţii de muzicanţi 
deosebit de talentaţi şi cu multă dăruire pentru muzică. Ei au cântat în 
fanfara Bisericii Creştine Baptiste din Radna.

O viaţă lungă de muzicant activ şi un exemplu de dăruire, a fost 
şi fratele Uiegar Dumitru, care timp de peste cincizeci de ani a cântat 
spre lauda lui Dumnezeu, în această fanfară.

Dacă, la început, fanfara era compusă din 8‑10 instrumentişti, 
ea s‑a dezvoltat an de an, mărindu‑şi numărul de instrumente şi 
muzicanţi şi sporind în acelaşi timp calitatea interpretării.

Astfel că, în anul 1966, s‑a ajuns la peste douăzeci de muzicanţi 
bine instruiţi. Fanfara a participat activ în biserică, lăudând pe 
Dumnezeu cu ocazia programelor bisericii: servicii divine, programe 
de tineret, înmormântări, botezuri, nunţi, binecuvântări şi la diferite 
serbări cu caracter special (evanghelizări, ziua mamei, ziua roadelor 
etc.).

Fanfara a participat în multe misiuni în zonă şi în ţară. Au 
vizitat bisericile din zonă, cu ocazia serviciilor de evanghelizare şi 
botezuri, dar şi bisericile din: Mediaş, jud. Sibiu, Pestiş şi Ţigăneşti, 
jud. Bihor. Deci şi Sintea Mare, de pe valea Crişului Alb, biserici din 
Timişoara şi Braşov.

Fanfara a participat şi la diferite concursuri. Unul dintre acestea 
a avut loc în data de 08.06.1997, când fanfara Bisericii Creştine 
Baptiste Radna, a fost invitată să participe, împreună cu alte cinci‑şase 
fanfare din judeţ, din bisericile baptiste, la un festival creştin de fanfare. 
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Invitaţia a venit din partea fratelui Frunzău Petru, organizatorul 
acestui eveniment. Scopul acestui festival a fost în primul rând de 
a‑L lăuda pe Dumnezeu şi apoi de a nu se pierde dorinţa de a cânta 
la instrumente de fanfara în bisericile noastre. Fiecare fanfară trebuia 
însoţită de păstor sau diacon, care, la momentul potrivit, trebuia 
să prezinte istoricul fanfarei, pe cel mai în vârstă şi pe cel mai tânăr 
instrumentist. Au fost invitate fanfarele din: Seleuş, Arad‑Gai, Ineu, 
Şiria, Cuvin, Lipova, Chişineu‑Criş şi Radna. Din diferite motive 
fanfarele din Ineu, Chişineu‑Criş şi Lipova nu au participat. Juriul 
a fost alcătuit din: fratele Pop Cornel – profesor din Cluj, fratele 
Marc Puiu – dirijorul fanfarei Speranţa din Arad, sora Foşlea Magda 
– profesor de muzică. Era obligatoriu să se prezinte de către fanfara: 
un marş, un coral şi o bucată muzicală. După terminarea concursului 
juriul a deliberat: „Cea mai omogenă fanfara, având repertoriul cel 
mai greu, dar bine interpretat, a fost fanfara Bisericii Creştine Baptiste 
Radna”. Menţionăm că cel mai în vârstă instrumentist din fanfară a 
fost fratele Păulişan Gheorghe – 64 ani, iar cel mai tânăr fanfarist avea 
10 ani – Topală Ciprian.

Trebuie arătat că pentru acest festival fratele Păulişan Gheorghe 
(Gigi) – dirijorul, a venit special din Germania, răspunzând astfel la 
solicitarea bisericii. Domnul fie lăudat pentru lucrarea aceasta.

Componenţa fanfarei de atunci:
Dirijor: Păulişan Gheorghe (Gigi)
Flig. I: Păulişan Ioan 
Euph.: Pani Petru, Şaran Gheorghe, Peia Ciprian
Flig. II: Topală Daniel
Trombon I: Motiu Mircea junior, Filip Daniel Ionutescu 
Trombon II: Păulişan Gheorghe
Bassflig: Moţiu Mircea, Han Lucian 
Althorn I: Topală Ciprian
Bass B: Păulişan Gheorghe (Gigi) 
Althorn II: Voaideş Marian
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Fratele Mihai Prunar, muzician înnăscut, care îşi făcuse 
pregătirea la Budapesta, a organizat la Curtici primul cor Baptist 
român, bine instruit, iar fratele Vasile Berbecar, mutându‑se la 
Buteni, formează al doilea cor Baptist român, ţinând şi cursuri pentru 
formarea dirijorilor.

În urmă acestui fapt, în anul 1922, ia fiinţă şi corul Bisericii 
Baptiste Creştine Radna.

De‑a lungul anilor au fost dirijori de cor fraţii: Sârbu Ioan, 
Babău Ioan, Voştinar Ioan, Dânceu Iacob, Negru Ioan, Cosma 
Gheorghe, Muntean Solomon.

În perioada anilor 1995 ‑ 2000, când fratele Foşlea Mircea a 
fost păstorul bisericii, de cor s‑a ocupat sora Foşlea Magda, dânsa fiind 
profesoară de muzică şi fiind înzestrată de Dumnezeu cu o voce de aur.

Sora Magda Foslea a introdus şi o disciplină în execuţia 
cântărilor, îmbunătăţind, în acelaşi timp, repertoriul cu cântări noi, 
de mare valoare. Instruirea făcută, de dânsa, corului s‑a materializat 
şi, prin promovarea de tineri cu calităţi deosebite, care în prezent 
constituie piese de bază în corul mixt al bisericii.

După plecarea familiei fratelui Foşlea Mircea din biserică, 
dirijarea corului i‑a revenit fratelui Cosma Gheorghe şi fratelui Moţiu 
Mircea, iar din anul 2007 dirijarea corului a rămas în seama fratelui 
Moţiu Mircea, care se ocupă cu multă pasiune, făcând repetiţii regulat, 
promovând cântări noi şi astfel menţinându‑l la o cotă înaltă de 
interpretare.

În anul 2008 s‑a ridicat un nou tânăr dirijor de cor, în persoană 
fratelui Ovidiu Voaideş, care se ocupă şi de instruirea copiilor 
începători pentru a cânta în orchestră. Dumnezeu să‑l ajute în această 
lucrare şi să‑l binecuvânteze cu mult har.

În decursul anilor în Biserica Baptistă Radna s‑au format 
cântăreţi de valoare, talentaţi, cu voci deosebite, care au înălţat laude 
Creatorului, precum surorile: Uiegar Persida, Curuţiu Florica, Negru 
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Florica, Cleuţa Maria, Buda Elina, Topală Marta, Cosma Florica, Han 
Letiţia, Şaran Camelia, Pani Corina, Pani Anamaria, Moţiu Anca, 
Moţiu Carmen, Filip Andreea, Filip Claudia, Filip Dana, Chirilaş 
Corina, Cosma Adina, Gaia Monica, Pusă Casiana, Sârb Tatiana, 
Negru Runela, Negru Valeta, Pani Ana, Voaideş Lidia, Topală Viorica.

Dar dintre toate aceste surori, s‑au evidenţiat ca având un glas 
deosebit, primit ca dar ceresc din partea Celui Preaînalt şi care l‑au 
folosit aducând laudă lui Dumnezeu şi spre zidirea noastră, cântând 
„solo” cu glasuri îngereşti, surorile: Negru Florica, Ciutaru Camelia 
(fostă Şaran) şi Moţiu Corina (fostă Pani).

Din rândul fraţilor, cu darul cântării, se numără: Tudor Moisa, 
Clepea Aurel, Trif Ioan, Uiegar Petru, Gaia Gheorghe, Topală Dinu, 
Han Cristian, Filip Daniel, Voaideş Ovidiu, Peia Ciprian, Cosma 
Marcel, Voaideş Gavril.

În anul 1986, din iniţiativă tânărului frate Cosma Marcel a luat 
fiinţă corul grupului de tineri al bisericii care, după plecarea fratelui 
Marcel în America, nu a mai funcţionat.

Din anul 2004 fratele Peia Ciprian s‑a ocupat de formarea şi 
conducerea unui grup de tineri, care slăvesc pe Dumnezeu prin cântări 
de laudă şi mulţumire.

La propunerea fratelui Filip Daniel s‑a format un cvartet 
compus din trei mandoline şi o chitară care aduc laude Domnului 
Veşnic şi ne încântă şi pe noi, credincioşii, cu sunetele instrumentelor 
şi vocile lor: Filip Daniel, Peia Ciprian, Voaideş Ovidiu şi sora Filip 
Dana.

În diferite perioade de timp, în biserică a mai funcţionat şi un 
cor bărbătesc, dirijat de fratele Munteanu Solomon.

În prezent corul mixt al bisericii se compune din:
Sopran:
Ciutaru Camelia, Moţiu Corina, Moţiu Anca, Filip Andreea, 

Pani Ana, Voaideş Lidia, Szoke Dorina, Păduraru Adriana, Păulişan 
Mihaela, Pani Anamaria, Szoke Ştefania, Păduraru Alexandra, 
Ungureanu Nataşa, Net Larisa, Stănilă Diana.
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Alt:
Filip Dana, Voaideş Claudia, Păulişan Violetă, Moţiu Carmen, 

Pani Andreea, Moţiu Florica, Filip Claudia.
Tenor:
Şaran Gheorghe, Filip Daniel, Voaideş Ovidiu, Puşlău 

Constantin, Gherman Dan.
Bas:
Chirilar Lucian, Peia Ciprian, Moţiu Mircea, Moţiu Mircea junior, 

Păulişan Gheorghe, Voaideş Gavrilă, Puşlău Ovidiu, Voaideş Marian.

Pentru antrenarea tinerilor şi a copiilor în lucrarea de slăvire 
a lui Dumnezeu, în anul 1959 a fost înfiinţată orchestra Bisericii 
Baptiste Radna, de către fratele păstor Botan Avram.

Prima orchestră a fost formată din: Botan Avram, Voştinar Ana, 
Uiegar Florica, Vărşăndan Florica, Sângeorzan Lenuţa, Şăran Letiţia, 
Şăran Gheorghe, Pantalie Maria, Botan Eugenia şi Ciosescu Maria.

Lucrarea a fost continuată de către fratele Puiu Ardelean, care 
venea de la Biserica Baptistă „Speranţa” din Arad pentru a se ocupa de 
orchestră.

În anii 1981 şi 1982, repertoriul de cântări al orchestrei a fost 
îmbogăţit cu ajutorul fratelui Neta Octavian, din Arad.

Pe parcursul anilor au mai cântat în orchestră şi: Pani Valerica, 
Pani Petru, Şăran Sabina, Stănescu Viorica, Uiegar Angelica, Uiegar 
Petru, Nădăşan Gheorghe, Curuţiu Florica, Curuţiu Nicolae, Uiegar 
Ligia, Negru Runela, Topală Dinu, Marc Tatiana, Toda Valentina, 
Toda Lucia, Cleuţa Florica, Dânceu Maria, Iacob Estera, Munteanu 
Solomon, Uiegar Adriana, Negru Valeta, Gaia Monica, Ciosescu 
Veronica, Mocionschi Marinela şi fratele ei, Cosma Adina, Cosma 
Marcel, Sârb Tatiana, Sârb Lavinia, Pusa Beniamin, Han Cristian, Han 
Lucian, Chirilaş Corina, Curuţiu Flavia.

Ca dirijori de orchestră au mai fost de‑a lungul vremii şi fraţii: 
Munteanu Solomon, Costea Adi, Topală Dinu, Cosma Gheorghe, 
Buda Ruben, Moţiu Mircea, Voaideş Ovidiu şi surorile: Şăran Valerica, 
Toda Valentina.
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Prin cântările de slavă aduse Domnului s‑au umplut şi inimile 
credincioşilor din biserică de bucurie, de mulţumire lăuntrică, de 
înălţare spirituală şi s‑au simţit mai aproape de cer şi de Împărăţia lui 
Dumnezeu.

Orchestra de azi este compusă din:
Mandolină I:
Ciutaru Camelia, Moţiu Corina, Filip Andreea, Filip Claudia, 

Moţiu Carmen, Moţiu Mircea, Păduraru Alexandra.
Mandolină II:
Filip Daniela, Pani Andreea, Puslău Ovidiu, Szoke Ştefania, 

Voaideş Marian, Henţ Larisa.
Mandolă (mandolină III)
Moţiu Anca, Puslău Constantin, Stănila Diana.
Mandolină IV:
Filip Daniel, Pani Ana Maria, Voaideş Claudia, Voaideş 

Ovidiu.
Chitară:
Moţiu Mircea junior, Peia Ciprian.

În anul 1996, fratele păstor Foşlea Mircea a avut iniţiativa de a 
înfiinţa orchestra de copii şi, cu acordul bisericii, l‑a invitat pe fratele 
Costea Adi din Biserica Baptistă „Maranata”, Arad (care se ocupă de 
înfiinţarea orchestrelor cu coarde) să vină şi la Biserica Baptistă Radna 
să se ocupe de copii. După multe ore de repetiţii şi învăţare a notelor 
muzicale, orchestra copiilor a cântat pentru prima dată în biserică, pe 
data de 21.12.1996. Copiii ce făceau parte din acea orchestra sunt:

Mandolina I:
1. Popescu Adina
2. Pani Corina
3. Moţiu Carmen
4. Voaideş Ovidiu
5. Filip Andreea
6. Curuţiu Flavia
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Mandolină II:
1. Popescu Irina
2. Filip Dana
3. Voaideş Marian
4. Pani Andreea
5. Chirilaş Corina
Mandolă:
1. Moţiu Anca
2. Topală Ciprian
Mandolină IV:
1. Filip Daniel
2. Voaideă Claudia

Au fost 17 copii care au învăţat să‑L laude pe Domnul, cu 
instrumente cu coarde şi avem nădejdea că şi cerul s‑a bucurat, 
împreună cu noi, de lucrarea aceasta.

De laudele aduse Domnului de către orchestră, s‑au bucurat şi 
bisericile din zonă, care au fost vizitate în repetate rânduri, cum ar fi 
bisericile din: Şoimoş, Bârzava, Valea Mare, Căpâlnaş, Aradul Nou, 
Şiria, Covăsânţ, Cuvin şi Cladova.
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Capitolul al IX-lea

Lucrarea misionară a Bisericii 
Creştine Baptiste Radna

Încă de la înfiinţarea sa, Biserica Baptistă Radna a fost condusă 
de un spirit misionar.

Pentru membrii acestei biserici, porunca Domnului: „Duceţi‑vă 
şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui, al 
Fiului şi al Duhului Sfânt”, a devenit realitate – Matei 28:19.

Biserica a pus deoparte, încă de la început, pentru lucrarea de 
vestire a Evangheliei pe fraţii Vărşăndan Gheorghe şi Savu Ioan.

Fratele Vărşăndan Gheorghe a început lucrarea de misiune în 
partea Lipovei, Ususău, Dorgoş, Visma, Crivobara, Gruni în Banat, 
Ohaba Sârbească, Balint şi altele.

Fratele Savu Ioan a fost trimis ca lucrător misionar pe malul 
drept al Mureşului: Păuliş, Cladova, Milova, Odvoş, Bârzava, 
Dumbrăviţa, Căpruţa, Valea Mare, Petriş, Corbeşti şi altele.

Aceşti bărbaţi sfinţi a lui Dumnezeu au dus Vestea Bună a 
Evangheliei, au semănat Sămânţa Adevărului, atât în localităţile 
podgoriei Aradului, cât şi în cele mai îndepărtate colţuri ale Banatului.

Roadele n‑au întârziat să apară, mulţi ascultători ai Cuvântului 
lui Dumnezeu au devenit credincioşi baptişti, înfiinţându‑se biserici 
creştine baptiste ca cea din Lipova, din anul 1912.

Un alt moment important în viaţa Bisericii Creştine Baptiste 
din Radna a fost cel din 21 ianuarie 1934, când, sub conducerea 
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fratelui Cocuţ Ioan, preşedintele Comunităţii Creştine Baptiste Arad, 
se reorganizează Cercul de lucru misionar al bisericilor din Radna şi 
împrejurimi. La acest cerc se afiliază şi bisericile din: Păuliş, Cladova, 
Şoimoş, Milova, Odvoş şi Şiştarovăţ. Tot atunci se reorganizează şi 
activitatea „Şcolilor duminicale”.

O atenţie deosebită s‑a dat şi activităţii surorilor din biserică. 
Ele s‑au implicat nu numai în participarea la programele din biserică, 
ci şi la activităţile de binefacere şi ajutorare, vizite la cei bolnavi, 
formare a unor cercuri de rugăciune şi organizare a diferitelor acţiuni 
din biserică, cu ocazia unor evenimente speciale petrecute în biserică.

Şi, în timpul în care au fost păstori fraţii Ineovan Dumitru şi 
Jurjeu Gheorghe, Biserica Creştină Baptistă Radna, a cunoscut o 
perioadă în care numeric, dar şi spiritual a fost binecuvântată deosebit.

Predicile ţinute de fratele păstor Ineovan şi fratele păstor 
Gheorghiţă (cum îl numeau copiii bisericii), dar şi felul lor aparte, 
precum şi dragostea cu care s‑au apropiat de familiile din biserică, 
precum şi de mulţi locuitori ai Radnei, au umplut biserica nu numai 
duminică, ci şi la serviciile de vineri seara.

Ca să fie prezenţi la fiecare închinare în biserică, pe ploaie, vânt, 
zăpadă sau căldură mare, fără maşină personală, călătorind cu trenul de 
la Arad la Radna, au renunţat la multe ore de somn şi de odihnă.

Dumnezeu Sfântul le va răsplăti efortul pentru credincioşia şi 
dragostea lor faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele lor.

Aceşti fraţi păstori au colaborat foarte bine cu diaconul 
bisericii, fratele Petru Uiegar.

Şi dacă este adevărat că puterea unui credincios vine din 
rugăciune, atunci şi puterea Bisericii vine din numărul credincioşilor 
care au darul de a se mistui în rugăciune pentru alţii. Fratele Petru 
Uiegar a fost şi este un exemplu de jertfă, un om al rugăciunii, devotat 
lui Dumnezeu şi bisericii.

Biblia ne învaţă că fraţii şi surorile mai în vârstă au rolul de 
a învăţa pe cei tineri, de a‑i sfătui şi de a le fi exemplu. Şi în această 
privinţă Biserica Baptistă Creştină din Radna a fost binecuvântată cu 
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fraţi şi surori care au stat mereu în spărtură. Domnul fie lăudat pentru 
acestea!

Fratele păstor Ineovan Dumitru era un om foarte credincios, 
modest, cu multă, multă răbdare, priceput în a mânui Cuvântul 
lui Dumnezeu şi în a‑L reda pe înţelesul tuturor. Datorită acestui 
lucru, biserica era plină de prieteni veniţi să asculte Cuvântul Sfânt şi 
Adevărat care a străpuns inima multora şi ei au dorit să‑şi predea viaţa 
lor, Domnului. Dovadă sunt cele 7 botezuri oficiate de fratele păstor 
Ineovan Dumitru, în perioada în care a păstorit biserica din Radna.

Fratele păstor Gheorghiţă Jurjeu, plin de înţelepciune, de 
dragoste faţă de Cuvântul lui Dumnezeu pe care‑L predica cu putere, 
dar plin de dragoste şi faţă de cei din jur, a avut o bogată activitate 
misionară.

Astfel, în anul 1984, fanfara Bisericii Creştine Baptiste Radna a 
fost invitată să cânte în Biserica Creştină Baptistă din Braşov.

De asemenea, în această perioadă s‑a realizat o legătură 
spirituală şi cu bisericile baptiste din Reşita şi Hunedoara făcându‑se 
vizite reciproce şi misiuni împreună.

Tot în această perioadă au fost botezaţi sora Mărioara 
Tulbure, iar la scurt timp şi fratele Gheorghe Tulbure şi mai apoi 
fiica lor Simona Tulbure, familie care ulterior a devenit misionară în 
zona Olteniei, unde lucrează pe Câmpul Evangheliei şi în prezent. 
Aici Domnul i‑a binecuvântat cu multe roade pentru Împărăţia 
Sa. Dumnezeu să binecuvânteze această familie şi să le fie sprijin în 
continuare în lucrarea lor. Biserica Creştină Baptistă din Radna a 
susţinut material, dar şi spiritual, începutul activităţii misionare a 
fratelui Tulbure în zona Olteniei. Astfel, corul şi fanfara bisericii au 
participat în anul 2001 la deschiderea bisericii locale, precum şi la un 
botez Nou Testamental.

Tinerii au fost îndrumaţi, de către fratele păstor Gheorghiţă, 
să studieze temeinic „Biblia”, iar în ceea ce priveşte muzica, au fost 
încurajaţi să studieze şi să‑şi perfecţioneze aptitudinile. În acest sens 
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amintim pe fraţii Cosma Adina şi Marcel, Şaran Camelia şi Adrian, 
Han Cristian şi Lucian, Pusa Beniamin şi Casiana şi surorile Sârb 
Tatiana şi Lavinia.

Exemplu de sacrificiu în activitate, atât în Biserica Baptistă 
Radna, cât şi la Biserica Baptistă Pârneava, Arad (a decedat în timpul 
lucrărilor la şantierul construcţiei Bisericii Baptiste Pârneava, Arad), 
fratele Jurjeu a dat naştere la o generaţie de tineri (informaticieni, 
doctori, ingineri, economişti), care împrăştiaţi în Bisericile Baptiste 
din România, Statele Unite sau Germania, poartă în ei o picătură din 
rigoarea semănată atunci, în copilărie, şi multă, multă dragoste pentru 
Dumnezeu.

Fratele păstor Drăgoi Cornel, om blând şi profund a continuat 
munca de formare a tinerilor şi de creştere spirituală a bisericii începută 
de fratele Jurjeu Gheorghe.

În această perioadă, fratele Cosma Marcel a organizat, în 
Biserică, tinerii într‑un grup care pentru prima dată a îndrăznit să 
abordeze piese muzicale scrise pe 4 voci. Din acest grup au făcut parte 
fraţii Cosma Adina şi Marcel, Şăran Adrian şi Camelia, Sârb Tatiana şi 
Lavinia, Han Cristian şi Lucian, Pusa Beniamin şi Casiana, Ciosescu 
Lucian şi Marius, Dista Dorina, Suciu Sorin, Fulge Liliana, Năstase 
Ramona, Gaia Mitru, Chirilaş Lucian şi Corina. Prin repetiţii şi 
multă muncă, conduşi de Marcel Cosma şi chitara sa, în scurt timp, 
tinerii din grup au început să fie cunoscuţi pe Valea Mureşului, cât şi 
în Podgorie, unde cu bicicletele sau transportaţi cu maşinile tinerii 
au vizitat bisericile şi le‑au încântat prin talentul lor. În acea perioadă 
au fost vizitate biserici ca Milova, Şoimoş, Lipova, Galsa, Păuliş, 
Covăsânţ, Pâncota, Şepreuş, Maderat şi altele.

 Pentru o mai bună instruire a fost invitată la Radna, sora 
Eleonora Fărcaş, soprana deosebită şi profesoara de muzică, pentru 
a modela şi corecta vocile tinerilor. În cursul anului 1993, în Arad, 
a fost organizat un mare concurs de coruri şi grupuri muzicale, 
unde a fost invitat să participe şi grupul Bisericii Baptiste Radna. 
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Cu ajutorul vocilor câtorva băieţi din Biserica Adventistă Ghioroc, 
grupul s‑a prezentat la concurs unde a impresionat audienţa şi juriul 
de specialitate. Ca dovadă a aprecierii talentului şi muncii depuse de 
tineri, în duminica decernării premiilor la Sala Palatului Cultural din 
Arad, Grupul Tinerilor din Radna a fost invitat să cânte în deschiderea 
ceremoniei, acompaniat la pian fiind de fratele profesor Caciora, din 
Biserica Baptistă Pârneava.

 Având deja experienţa în formarea grupurilor muzicale, 
Cosma Marcel student în Timişoara, organizează în anul 1993 odată 
cu intrarea la facultate a Adinei Cosma şi a fraţilor Camelia şi Adrian 
Şaran primul grup muzical pe voci studenţesc. Rădăcinile Corului 
Studenţilor din Timişoara se leagă de fratele Marcel Cosma. Fratele 
Marcel a avut un grup de corişti cu care făcea repetiţii şi mergea 
în misiune. În anul universitar 1996‑1997, fratele Marcel începe un 
nou grup, din care făcea parte şi sora Camelia Şaran, iar apoi şi fratele 
Ciprian Sasu. În anul următor, 1997‑1998, fratele Marcel vorbeşte cu 
unul din liderii vechiului cor şi înfiinţează un alt grup muzical, grup 
din care făceau parte atât corişti din grupul de anul trecut, cât şi corişti 
din grupul mai vechi.  La scurt timp, majoritatea coriştilor din grupul 
anului 1996‑1997 s‑au retras şi la grup s‑au adăugat alţi membri noi. 
Acest grup se numeşte pentru prima oară „Corul Studenţilor”. Pe la 
sfârşitul anului universitar 1997‑1998 fratele Marcel şi‑a încheiat 
activitatea la corul studenţilor, iar după dânsul a urmat fratele Emi 
Ţundrea, o persoană extraordinară din Oradea.

Se poate spune despre corul studenţilor din Timişoara, că s‑a 
format pe scheletul grupului muzical al tinerilor din Biserica Baptistă 
Radna, care a început cu 16‑18 tineri studenţi baptişti din diferite oraşe 
şi în cursul anilor s‑a transformat într‑un cor al studenţilor cunoscut în 
toate Bisericile Baptiste din partea de vest a ţării. Repetiţiile se făceau 
în camere mici de cămine, în condiţii necorespunzătoare, dar prin 
dăruire şi perseverenţă, calitatea interpretării a crescut mult precum 
şi îndrăzneală în a aborda piese noi, traduse din limba engleză. Vocea 
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Cameliei Şaran şi, mai apoi a Corinei Pani, au fost alese să interpreteze 
unele din piesele cu solo de sopran, cântate de studenţi.

Anii au trecut repede şi, pe rând, membrii grupului au terminat 
facultatea şi au fost nevoiţi să părăsească Timişoara, dar ceea ce au 
început a fost binecuvântat de Domnul, iar exemplul lor a fost urmat 
de alţi zeci de tineri. Pe măsură ce alţi tineri din Radna: Pani Corina, 
Voiadeş Claudia, Moţiu Anca, Moţiu Carmen, Voaideş Ovidiu au 
ajuns studenţi în Timişoara au făcut parte, la rândul lor, din corul 
înfiinţat cu ani în urmă de Marcel, Adina, Camelia şi Adrian.

Fratele Drăgoi Cornel, în prezent păstor în Detroit, SUA a avut 
o activitate misionară de slujire a bisericilor de pe Valea Mureşului.

Alt frate păstor, cu multă râvnă în slujire, având mult har de 
la Dumnezeu în prezentarea Cuvântului Sfânt, vorbind cu multă 
înţelepciune şi pe înţelesul tuturor, a fost fratele Grecu Traian care 
a slujit Biserica Baptistă din Radna cu multă dăruire. Dânsul a slujit 
Biserica Baptistă Curtici şi a fost preşedintele Cultului Baptist.

De asemenea, în slujire ca păstori, au urmat fraţii Foşlea Mircea, 
Toma Mircea, care în prezent slujeşte ca păstor la Biserica Baptistă din 
Toronto, Canada, şi în prezent fratele păstor Damian Ion.

Toţi aceşti fraţi ce au slujit ca păstori în Biserica Creştină 
Baptistă „Betania” Radna, prin Harul primit de sus, de la Dumnezeu, 
prin dăruire şi devotament faţă de lucrarea Domnului, au adus 
credincioşilor bisericii îndemnuri înţelepte, sfaturi potrivite cu 
Cuvântul Adevărat al Scripturii şi multă, multă dragoste faţă de 
Dumnezeu şi faţă de toţi oamenii.

În anul 1992 la Casa de cultură a oraşului Lipova a avut loc o 
evanghelizare, la care au participat oaspeţi străini, fiind invitate toate 
cultele din oraş, în special cultele neoprotestante. Susţinerea materială 
şi spirituală s‑a făcut de către Biserica Creştină Baptistă Radna.
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Biserica a participat şi la diferite acţiuni de binefacere, dintre 
care amintim:

‑ acordarea de ajutor frăţesc financiar pentru fraţii din 
Biserica Creştină Baptista Şoimoş pentru efectuarea de 
lucrări de reparaţii la clădirea bisericii;

‑ acordarea unui sprijin alimentar şi bănesc oferit unui 
orfelinat din Republica Moldova;

‑ ajutoare financiare pentru misiunea din Oltenia;
‑ ajutoare pentru sinistraţii din ţară datorate inundaţiilor.

De asemenea, Biserica Creştină Baptistă Radna a participat cu 
fonduri pentru: Uniunea Baptistă, Institutul Biblic, Casa de pensii, 
Liceul Baptist din Arad, precum şi pentru Comunitatea Bisericilor 
Creştine Baptiste din Arad.

Prin hotărârea din 12 octombrie 2003, Bisericii Creştine 
Baptiste din Radna, îi revine sarcina de ajuta activitatea Bisericii 
Creştine Baptiste din Cladova pe o perioadă de timp nelimitată, iar 
Adunarea generală din 25 februarie 2007 a hotărât ca Biserica Creştină 
Baptista din Bârzava să devină filială a Bisericii Baptiste din Radna.

Atât corul, cât şi fanfara, au vizitat multe biserici şi au fost în 
multe misiuni în judeţ şi în ţara cum ar fi: Biserica Baptistă Vărădia, 
Biserica Baptistă Păuliş, Biserica Baptistă Bârzava, Biserica Baptistă 
Juliţa, Biserica Baptistă Mierlău jud. Bihor, Biserica Baptistă Căpruţa, 
Biserica Baptistă Şoimoş, Biserica Baptistă Şofronea, Biserica Baptistă 
din Volodiaca în judeţul Mehedinţi, Biserici Baptiste din Braşov şi 
Timişoara.

Tineretul bisericii a desfăşurat o deosebită activitate 
implicându‑se în multe vizite şi misiuni. Au fost vizitate de tinerii 
bisericii, Bisericile Baptiste din: Şiria, Petriş, Haţeg, împreună cu 
fratele păstor Toma Mircea, „Golgota” din Arad, biserica din Pucioasa 
judeţul Prahova şi altele.

În anul 2001 tineretul bisericii a organizat o seară pentru 
tineret, cu participarea tinerilor din bisericile baptiste din: Şiria, 
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Cladova, Lipova, Cicir, Vladimirescu şi a tinerilor din Biserica 
Penticostală Şoimoş.

De asemenea, împreună cu fratele păstor Damian Ion, tinerii 
credincioşi din biserica noastră au făcut vizite în penitenciar, mărind 
astfel şansa celor de aici de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, proslăvit 
prin cântări şi mesaje biblice şi putând astfel afla că orice păcătos poate 
fi iertat prin spălarea păcatelor de către Isus Cristos, prin Sângele Sfânt 
vărsat la Golgota.

În toate misiunile şi vizitele în diferite biserici, atât orchestra, 
corul, fanfara, cât şi tinerii, au fost întotdeauna însoţiţi de către 
păstorul bisericii sau de către un frate predicator, care propovăduia 
Cuvântul Adevărului, scris în Sfintele Scripturi.

Marea trimitere în lucrarea lui Dumnezeu din Matei 28: 19‑20, 
îi vizează şi pe tinerii credincioşi. Este mare bucurie să vezi cum în 
mileniul III, tinerii iubesc lucrarea lui Dumnezeu şi se implică în mod 
activ.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, grupul de tineri din Radna slujeşte 
pe ogorul Evangheliei atât în oraşul Lipova, cât şi în alte localităţi. 
Implicarea lor în părtăşia bisericii Radna este continuată prin implicări 
la servicii de evanghelizare şi lucrări de misiune în diferite localităţi şi, 
mai ales în Valea Mureşului. Orchestra, corul tinerilor, grupul vocal, 
quartetul, misiunea în aer liber, proiectul social de misiune împreună 
cu Primăria Lipova din vara anului 2008, sunt doar câteva exemple 
care evidenţiază inima plină de dragoste a tinerilor pentru lucrarea 
Domnului Isus.

Prin harul Domnului, tinerii nu s‑au ruşinat să misioneze în 
stradă, cântările şi poeziile din cadrul concertelor organizate în stradă, 
pe Valea Radnei, sunt o mărturie vie pentru Evanghelie.

Râvna şi entuziasmul lor tineresc arată clar devotamentul 
pentru Domnul Cristos. Astfel, împreună cu fratele păstor Damian şi 
Primăria Oraşului Lipova, s‑a organizat un Proiect Social de Misiune 
în oraşul Lipova în vara anului 2008. Tinerii au fost gata să pună 
deoparte o săptămână întreagă pentru această lucrare, timp în care s‑a 
făcut curăţenie în parc, s‑au ajutat familii sărace, iar seara s‑a organizat 
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concert Creştin în aer liber. Autorităţile locale au primit cu bine acest 
proiect social şi au dorit să se implice alături de Biserica Creştină 
Baptista Radna.

Astfel în data de 1 iulie 2008 s‑a concretizat un Protocol de 
Colaborare între biserică şi Primărie. Proiectul Social de Misiune 
purtând numele de „Mâini care ajuta” a avut două programe „Curăţie 
şi curăţenie” – şi „Misiunea milei”.

Această lucrare s‑a încheiat printr‑un Concert Creştin organizat 
la Biserica Creştină Baptistă Radna, în data de 3 august 2008, la care 
au participat şi oficiali ai Primăriei Lipova.

Dumnezeu binecuvântează tinerii credincioşi, iar Biserica 
Creştină Baptistă „Betania” Radna se bucură de astfel de tineri. Slavă 
lui Dumnezeu pentru tinerii din Radna care trăiesc frumos în voia 
Lui!

În activitatea misionară a bisericii, un rol deosebit l‑au avut 
fraţii sosiţi în biserica noastră, din America, care, împreună cu tinerii 
bisericii noastre şi împreună cu fratele păstor Damian Ion au participat 
activ în bisericile creştine baptiste din Cercul misionar Radna‑Valea 
Mureşului.

De asemenea, fratele Damian Ion, fratele Roger Grandstaff şi 
fiul Iacob, împreună cu un grup de misionari, au desfăşurat activităţi 
misionare în Ucraina. Sora Voaideş Claudia împreună cu o echipă 
misionara din Arad, a slujit în Ucraina, în zona de misiune a fratelui 
păstor Chidesa, la evanghelizări şi la construcţia bisericii.

Conform Sfintelor Scripturi, Biserica Creştină Baptistă 
„Betania” din Radna crede importantă vestirea Evangheliei, atât în 
oraşul Lipova, cât şi în întreaga Vale a Mureşului.

Implicarea misionară în sate este o pasiune a Bisericii Baptiste 
din Radna încă din îndepărtata sa istorie. Slujitorii bisericii au făcut 
un obicei Sfânt din predicarea Evangheliei în această zonă.

Astăzi când partea de Vest a României mai este numită şi 
„Ierusalimul celor credincioşi”, socotim că preocuparea misionară în 
sprijinirea bisericilor locale, cât şi răspândirea Evangheliei la sate, este 
o datorie a generaţie noastre.
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Cu ajutorul lui Dumnezeu, în data de 22 septembrie 2007, 
Comunitatea Creştină Baptistă Arad, a organizat la Biserică Creştină 
Baptistă din Radna, o întâlnire misionară a Cercului Bisericilor 
Creştine Baptiste din Valea Mureşului. Cuvântul lui Dumnezeu a fost 
proclamat de către fratele preşedinte, păstor Romica Iugă, de către 
fratele vicepreşedinte, păstor Ghiţă Cornel şi de către fratele secretar, 
păstor Petru Bozian. Au participat peste cincizeci de fraţi delegaţi ai 
bisericilor din zona Valea Mureşului: Sâmbăteni, Păuliş, Cladova, 
Lipova, Radna, Şoimoş, Lalaşinţ, Bată, Birchiş, Căpâlnaş, Groşi, Valea 
Mare, Căprioara, Petriş, Toc, Cuiaş, Săvârşin, Juliţa, Dumbrăviţa, 
Bârzava.

În urmă întâlnirii s‑a stabilit formarea Cercului de Misiune din 
Valea Mureşului, la Radna, iar conducerea acestuia a fost încredinţată 
fratelui păstor Damian Ion.

Echipa de slujitori:
1. păstor Aioanei Sorin la Şofronea, Săvârşin, Nicolae 

Bălcescu
2. păstor Damian Ioan la Radna, Baratca, Bârzava
3. păstor Gag Pavel la Sâmbăteni, Beliu
4. păstor Gligor Gabriel la Păuliş
5. păstor Iacob Iosif la Şoimoş
6. păstor Ianculescu Mircea la Milova
7. păstor Mirăuţă Ioan la Şoimoş, Cladova, Cuvin
8. păstor Mocanu Florin la Lipova
9. păstor Oprea Bujorel la Lalaşinţ
10. păstor Sârbu Gheorghe la Vladimirescu, Horea
11. păstor Tulcan Daniel la Bată
12. păstor Vârtaci Horea la Vladimirescu
13. prezbiter Aioanei Costică la Căpruţa, Dumbrăviţa
14. prezbiter Albert Nelu la Birchiş
15. prezbiter Bârna Gheorghe la Toc
16. prezbiter Cismaş Teodor la Neudorf
17. prezbiter Ignat Crinel la Căpâlnaş
18. prezbiter Ignuţa Adrian la Birchiş, Valea Mare
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19. prezbiter Jurj Ieftimie la Bâtă
20. prezbiter Morar Gheorghe la Petriş
21. prezbiter Munteanu Adrian la Lipova
22. prezbiter Munteanu Cornel la Cuvin
23. prezbiter Seiche Gheorghe la Juliţa
24. misionar Attila Olah la Bârzava
25. misionar Cioară Aurel la Bârzava
26. misionar Grandstaff Roger la Tabăra Şiştarovăţ
27. misionar Mueller Chris în lucrarea cu tinerii şi copiii,
28. misionar Opriş Marcel la Ghioroc
29. misionar Sava Gheorghiţă la Cuiaşi.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, evanghelizarea şi consolidarea 
bisericilor locale sunt prioritare în răspândirea Evangheliei în 
Valea Mureşului. Astfel de lucrări zidesc lucrarea spirituală locală. 
Este minunat să vezi cum bisericile se mobilizează şi prin harul lui 
Dumnezeu, iar prezenţa la evanghelizări este una foarte bună.

Nu de puţine ori chiar şi autorităţile locale au participat la 
serviciile de evanghelizare. Doar Vestea Bună a Evangheliei Domnului 
Isus Cristos poate schimba în bine situaţia spirituală în Valea 
Mureşului şi oferi mântuirea persoanelor care trăiesc aici.

Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei: „Întăreşte‑te în harul 
care este în Cristos Isus.” (2 Timotei 2:1) Slujitorii Evangheliei au 
nevoie să se întărească spiritual în vederea lucrării la care sunt chemaţi. 
În acest scop ei se întâlnesc în diferite locaţii precum: Radna, Petriş, 
Lalaşinţ pentru a se încuraja şi a studia împreună Scriptura.

Printre misionarii care au slujit la Radna, după anul 2000, se 
numără şi fratele păstor misionar Cornel Tuns. De origine din Curtici, 
fratele a emigrat împreună cu familia în America, acolo făcând parte 
din Biserica Baptistă Română din Los Angeles, păstorită de fratele 
Pit Popovici. A urmat facultatea, apoi masterul în teologie, iar în 
anul 1995 a fost ordinat în lucrarea Domnului în Biserica „Gran 
Community Church”, păstor fiind John McArthur. A revenit în ţara 
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în anul 1995, apoi în 2000 s‑a reîntors în America. În martie 2005 
s‑a întors în ţară într‑o colaborare misionară împreună cu Convenţia 
Baptistă de Sud şi Bordul Internaţional, în lucrarea de echipare şi 
pregătire a lucrătorilor din biserici.

Fratele Cornel Tuns s‑a implicat în Cercul Misionar Valea 
Mureşului de la Radna. Fratele a slujit şi în centrele zonale de studiu 
din Radna, Lalaşinţ, Petriş, predând cursuri pentru lucrătorii din 
biserici, în vederea creşterii lor în slujirea de pe ogorul Evangheliei, 
având motivaţia din 2 Timotei 2:2 „Şi ce‑ai auzit de la mine, în faţa 
multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în 
stare să înveţe şi pe alţii!”

Un eveniment deosebit a fost găzduit de Biserica Creştină 
Baptistă Radna în 22 iunie 2008. Fratele păstor Negru Ioan, care a 
păstorit şi în bisericile din: Lipova, Şoimoş, Almaş, Rădeşti, Dieci 
şi Crocna din judeţul Arad, care în anul 1984 a plecat împreună 
cu familia în America, unde a făcut şi acolo ce ştia mai bine, 
propovăduirea Evangheliei, punându‑se în slujba lui Dumnezeu, 
întorcându‑se în România, a dorit să adune în Biserica Creştină 
Baptistă Radna prieteni dragi, lucrători zeloşi, oameni credincioşi, 
apropiaţi cu care a lucrat în bisericile unde a fost păstor, precum şi o 
mulţime de invitaţi la ascultarea Cuvântului Sfânt.

La acest eveniment au fost prezenţi fraţii păstori: Romica Iuga, 
preşedintele Comunităţii Baptiste Arad, Mihai Chiu, Lazăr Magu, 
Ovidiu Drăgan, Florin Mocanu, Ion Damian, Ioan Mirăuţă, Mircea 
Ianculescu, fraţi misionari din SUA, un număr mare de diaconi şi 
slujitori din Radna, Lipova, Dieci, Almaş, Şoimoş, Rădeşti.

Au fost împărtăşite multe şi frumoase mărturii din trecut, 
mesaje care au îndemnat credincioşii la umblare în smerenie cu 
Domnul şi la lucrare de misiune, iar programul a fost susţinut de 
fanfara din Dieci şi corul bisericii locale.

S‑au depănat amintiri de neuitat, trăiri intense din vremurile 
de demult, aduceri aminte ale începutului în slujire, când tânăr fiind, a 
fost trimis ca păstor pe acele meleaguri. La sfârşit, fratele păstor Negru 
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Ioan, a organizat o masă „agape” în curtea bisericii pentru toţi cei 
prezenţi.

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate 
deosebită de a se aduna la un loc tineri şi bătrâni, credincioşi şi prieteni 
doritori de a asculta Cuvântul Adevărat şi Nemuritor, scris în Cartea 
Sfântă „Biblia” şi, suntem convinşi că Dumnezeu a fost la lucru cu 
această ocazie, deschizând inimi împietrite ce au fost atinse şi pătrunse 
de Cuvântul Sfânt.

În Biserica Creştină Baptistă Radna s‑au făcut multe chemări la 
pocăinţă prin vestirea Cuvântului lui Dumnezeu, cu ocazia diferitelor 
evanghelizări unde Cuvântul Sfânt şi Adevărurile Bibliei au fost 
proclamate de către păstori şi evanghelişti invitaţi cum ar fi fraţii: Iuga 
Romică, Iuga Viorel, Bozian Petru, Dugulescu Petru, Zaharia Ioan, 
Mândruţău Mircea, Cucuiat Ioan, Chiu Mihai, Hudulin Cornel, 
Gongola Mihai, Baltă Teodor, Magu Toni, Raţiu Silviu, Foşlea Mircea, 
Gag Pavel, Timiş Laurenţiu, Moisescu Cristian, Mic Toni, Voicilă 
Valentin, Mocanu Florin, Drăgan Ovidiu, Unc Cornel, Bulzan Andrei, 
Mladin Onisim, Popa Dorel, Iacob Iosif, Barbosu Cristian, Cocârţău 
Ioan, Ignat Sorin, Vădeanu Emil, Indru Beniamin însoţiţi de grupuri 
vocale creştine precum: grupul Impact, Agape, Speranţa, Mini Agape, 
grupul vocal din Pâncota, grup vocal din Şiria, grupul vocal din Sebiş, 
fratele Cătălin Dupu cu soţia Andrada, sora Ligia Bodea din Reşita. 
Fanfarele din Lipova, Dieci şi Arad, Speranţa, corul bărbătesc al 
Bisericii Baptiste Lipova, corul bărbătesc al Bisericii Baptiste Speranţa, 
Arad.

În urma postului şi a rugăciunilor fierbinţi a fraţilor şi surorilor 
din biserică şi ca urmare a activităţii de vestire a Cuvântului lui 
Dumnezeu prin evanghelizări la care au participat numeroşi invitaţi, 
roadele nu au întârziat să apară, mulţi ascultători şi prieteni ai 
Cuvântului Sfânt s‑au predat Domnului, urmându‑L în apa botezului.

Astfel între anii 1904 – 1987 au fost oficiate 40 botezuri dintre 
care:

‑ fratele Iov Toader a oficiat 8 botezuri
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‑ fratele Vărşăndan Gheorghe a oficiat 6 botezuri
‑ fratele Radu Taşca a oficiat 1 botez
‑ fratele Savu Ioan a oficiat 1 botez
‑ fratele Paşcu Atanasie a oficiat 1 botez
‑ fratele Cocian Martin a oficiat 1 botez
‑ fratele Dan Gheorghe a oficiat 1 botez
‑ fratele Popovici Alexa a oficiat 1 botez
‑ fratele Lascău Petru a oficiat 1 botez
‑ fratele Chiu Mihai a oficiat 4 botezuri
‑ fratele Chiu Pavel a oficiat 1 botez
‑ fratele Luluşa Gheorghe a oficiat 2 botezuri
‑ fratele Ineovan Dumitru a oficiat 7 botezuri
‑ fratele Bălan Gheorghe a oficiat 1 botez
‑ fratele Coldea Ioan a oficiat 2 botezuri
‑ fratele Grecu Traian a oficiat 1 botez
‑ fratele Mureşan Vasile a oficiat 1 botez.
Un val a chemat alt val, aşa după cum spune şi psalmistul: „La 

vestirea Cuvântului lui Dumnezeu s‑au pocăit alţi oameni”, astfel ca 
între anii 1987 – 2008 au urmat alte 11 botezuri oficiate de către:

‑ fratele Jurjeu Gheorghe a oficiat 2 botezuri
‑ fratele Iuga Romica a oficiat 1 botez
‑ fratele Foşlea Mircea a oficiat 1 botez
‑ fratele Toma Mircea a oficiat 3 botezuri
‑ fratele Damian Ion a oficiat 4 botezuri (2006‑2008).
Este mare bucurie în ceruri, dar şi în biserica locală, când 

păcătoşii se întorc la Dumnezeu şi intră în rândul poporului mântuit, 
prin pocăinţă şi credinţă în jertfă de pe crucea de la Golgota, a 
Domnului nostru Isus Cristos, Slăvit să‑I fie Numele.

Iubiţi fraţi ai Bisericii Creştine Baptiste „Betania” Radna, prin 
grija şi voia Divină am ajuns să împlinim 105 ani de când Cuvântul 
Evangheliei a ajuns să fie vestit pe meleagurile noastre.

Glorie Domnului pentru această binecuvântare.
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De atunci, din 1904 până azi, în anul 2009, au curs multe 
binecuvântări asupra credincioşilor Bisericii Creştine Baptiste 
„Betania” Radna.

Chiar dacă au fost persecuţii, încercări, ispite, furtuni, 
frământări, credincioşii au ieşit biruitori cu ajutorul lui Dumnezeu.

Azi, ne bucurăm că am ajuns până aici.
Înaintaşii noştri au luptat ca eroi, păstrând neatinsă credinţa în 

Dumnezeu şi în Isus Cristos.
În perioadele grele ale existenţei bisericii, credincioşii baptişti 

din Radna, au vărsat multe lacrimi în post şi‑n rugăciune înaintea 
lui Dumnezeu, cerând ajutorul Său! Dumnezeu a răspuns la aceste 
rugăciuni fierbinţi izvorâte din inimi zdrobite şi frânte.

Onoare celor care au ţinut sus steagul mântuirii, astfel încât 
noi, astăzi, să ne putem bucura în libertate.

În această direcţie suntem încurajaţi şi de apostolul Iacov care 
spune: „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va 
primi cununa vieţii, pe care a făgăduit‑o Dumnezeu celor ce‑L iubesc” 
(Iacov 1:12).

Îndemnăm tinerii Bisericii Creştine Baptiste „Betania” Radna 
de a merge pe calea cea bună, a neprihănirii, cale călcată de înaintaşii 
noştri şi să devină buni lucrători în via lui Cristos, încât Biserica să fie 
bucuroasă că slujeşte lui Dumnezeu cu tot ce‑i stă la îndemână şi nu 
cade de oboseală pe câmpul minunat al vestirii Evangheliei.

Noi cei de azi: tineri, maturi, bătrâni, avem datoria sfântă să 
urmăm exemplul înaintaşilor noştri şi printr‑o trăire sfântă, având 
fapte vrednice de pocăinţă să fim lumini în răspândirea Evangheliei 
în Radna şi împrejurimi, aşa cum au fost şi înaintaşii noştri, pentru 
Gloria lui Dumnezeu.

Noi, toţi cei ce suntem azi credincioşi baptişti ai Bisericii 
Creştine Baptiste „Betania” Radna, zicem că împăratul Solomon 
altădată:” Domnul Dumnezeul nostru să fie cu noi, cum a fost cu 
părinţii noştri, să nu ne părăsească şi să nu ne lase, ci să ne plece inimile 
spre El”, ca să umblăm în toate căile Lui!”
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Slăvit să fie Dumnezeu pentru acel glorios „Eben – Ezer” – 
până aici ne‑a ajutat Domnul – care azi a devenit o realitate pentru 
noi.
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Postfaţă

Îl cauţi pe Domnul şi El ţi se descoperă. Îl iubeşti pe Domnul şi 
te decizi pentru El. Pocăinţa şi credinţa în Jertfa Domnului Isus aduc 
mântuirea lui Dumnezeu. O mântuire care ne împacă cu Domnul şi 
ne readuce la statutul de copii ai lui Dumnezeu.

În călătoria noastră spre veşnicie trecem prin încercări, greutăţi, 
bucurii, uneori căderi, însă suntem mereu biruitori împreună cu 
Domnul Isus. Cel mai important lucru este încrederea în Dumnezeu 
şi credincioşia noastră faţă de El. Ferice de cei care îşi încheie călătoria 
alături cu Domnul Isus (Apoc.14:13). Credincioşii vor rămâne pentru 
totdeauna cu Domnul (1Tes.4:14–18).

Când Biserica se roagă trăieşte prin puterea rugăciunii şi se 
poate avânta în slujirea lui Dumnezeu. Slujirea este la îndemâna 
fiecărui credincios, aceasta cultiva smerenia, atinge inima şi produce 
roade. Ştim ce ne cere Domnul să facem, însă există şi pericolul de a 
dilua voia şi planul Domnului cu dorinţele şi gândurile proprii. Când 
facem ceea ce trebuie să facem, suntem binecuvântaţi de Dumnezeu.

Privind retrospectiv viaţa, am dori de multe ori să fim din nou 
copii sau tineri pentru a putea lua totul de la început. Cu un sentiment 
de neîmplinire, de insatisfacţie, mulţi dintre noi ne simţim secătuiţi de 
puteri în faţa tuturor cerinţelor vieţii, iar gândul la viitor ne umple de 
o şi mai mare nelinişte. Cu mintea răscolită, probabil te întrebi: „Voi fi 
capabil să realizez ceva în anii ce vor urma?” Totul depinde de modul 
în care folosim fiecare lună, săptămână, zi, oră, minut sau secundă. 
Acum cea mai nimerită rugăciune este cea a psalmistului care spunea: 
„Învaţă‑ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” 
(Psalmul 90:12) Timpul reprezintă unul dintre cele mai importante 
aspecte ale „patrimoniului” pe care îl avem în viaţă, iar controlul 
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asupra timpului poate face diferenţa dintre succes şi eşec. Oare focul 
jertfei noastre, cum arde pe altarul lui Dumnezeu? Oare suntem plini 
de dragoste faţă de Dumnezeu arătându‑I aceasta zilnic prin ceea ce Îi 
oferim, fiind responsabili de realitatea trăirii noastre în prezenţa Lui – 
„Focul să ardă necurmat pe altar şi să nu se stingă deloc.” Levetic 6:13

Superficialitatea este o mare ispită a zilelor noastre. Azi este 
nevoie, nu de mai mulţi oameni inteligenţi, ci de oameni profunzi. 
Să petrecem tot mai mult timp în părtăşie cu Dumnezeu citind şi 
meditând la Cuvântul Lui. Este dureros pentru că azi mulţi creştini nu 
mai citesc Scriptura ca să mediteze personal la Cuvântul Domnului, 
ci se mulţumesc doar cu faptul că li se citeşte la biserică. În felul acesta 
unii creştini urmează un fel de tradiţie orală, fiindcă îşi aduc aminte că 
parcă cineva ar fi spus ceva şi nu ei au citit despre acel ceva.

Pasiunea pentru misiune trebuie să‑l însufleţească pe fiecare 
credincios baptist. Facă Bunul Dumnezeu ca tot mai multe inimi să‑şi 
găsească bucuria şi împlinirea slujind în lucrarea Lui prin darurile 
primite de la Duhul Sfânt. Fie, cu ajutorul Domnului, să valorificăm 
orice oportunitate deschisă de El în vestirea Evangheliei atât în cadrul 
bisericii, cât şi în orice alt loc din societate.

Citind „Istoricul Bisericii Creştine Baptiste Betania Radna”, 
Dumnezeu a pus în faţa noastră mărturia înaintaşilor noştri, un model 
de credinţă pentru noi, astăzi. Înaintaşii credincioşi şi‑au făcut partea 
înaintea Domnului şi au lăsat în urma lor o lucrare bine făcută, iar noi 
suntem chemaţi să o ducem mai departe. Oare râvna, înţelepciunea, 
credincioşia şi jertfa care au caracterizat generaţiile anterioare ne 
însoţesc şi pe noi astăzi? Generaţia înaintea noastră şi‑a făcut datoria, 
iar acum se bucura alături de Dumnezeul pe care L‑a slujit. Astăzi 
este rândul generaţiei noastre. Aşa cum am scris noi despre generaţia 
trecută, generaţia care va veni va scrie despre generaţia noastră. Oare 
ce lăsăm în urmă ca istoria să consemneze? Cu ajutorul lui Dumnezeu, 
dorim din toată inima să fim creştini autentici şi o biserică relevantă 
societăţii faţă de care suntem responsabili, înaintea lui Dumnezeu, să‑i 
vestim Evanghelia.

Păstor Ion Damian
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Cetatea din Şoimoş

Muzeul „Sever Bocu” din Lipova

Aspecte din Lipova



Şcoala Primară din Radna

Şcoala Generală din Radna

Băile Lipova

Aspecte din Lipova



Vărşăndan Gheorghe

Savu IoanCornea Mihai

Înaintaşii noştri



Biserica din casa fratelui Savu, 1904

Biserica construită, 1912

Biserica în diferite perioade



Biserica extinsă, 1977

Biserica modernizată, 2005

Biserica în diferite perioade



Mili TănaseDanceu Nicolae

Danceu ElenaSavu Ioan

Pionierii credinţei



Ciosescu

Voştinar SocaVoştinar Nicolae

Pionierii credinţei



Luluşa Gheorghe Ciupuliga Traian

Vărşăndan GheorgheSavu Ioan

Pastorii



Dudău IlieTruţa Ioan

Lascău Petru Botan Avram

Pastorii



Drăgoi CornelJurjeu Gheorghe

Negru Ioan Ineovan Dumitru

Pastorii



Grandstaff RogerToma Mircea

Foslea MirceaTraian Grec

Pastorii



Ciosescu IonJuja Gheorghe

Damian Ion

Pastorii

Diaconi



Diaconi



Ciosescu Gheorghe, primul preşedinte 
al Asociaţiei Studenţilor Baptişti din 

România

Comitet 2008

Comitet 2008

Comitetul bisericii



Vărşăndan Gheorghe jr.

Suciu Sorin

Uiegar Ioan

Eroi baptişti căzuţi la datorie



Vărşăndan Gheorghe jr. Babău Ioan

Voştinar IoanSârbu Ioan

Dirijori



Munteanu Solomon Cosma Gheorghe

Danceu Iacob Ciurescu Dumitru

Dirijori



Cosma MarcelPaulişan Gheorghe

Moţiu MirceaFoslea Magda

Dirijori



Voaideş OvidiuPeia Ciprian

Dirijori



1922

1987

1987

Formaţii



2008

2008

1987

Formaţii



1983

2008

2008

Formaţii



Botezuri



Botezuri



Botezuri



Misiune la Macea

Misiune la Bra;ov

Misiune socială la Lipova

Tineretul în misiune



Tinerii în misiune la Făget

Înmormântarea din anul 1943 a fratelui Savu Ioan, pionier, 
lucrător şi evanghelist al bisericii, înmormântare care nu s‑a 
putut face după serviciul religios baptist, din cauza prigoanei 
din timpul dictaturii antonesciene dintre anii 1942‑1944.

Tineretul în misiune

Evenimente în biserică



Sărbătoarea Roadelor

Scenetă: Pilda celor 10 fecioare

Evenimente în biserică



Evenimente în biserică



Evenimente în biserică



Evenimente în biserică








