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„Aduceþi-vã aminte
de mai marii voºtri,
care v-au vestit
Cuvântul lui
Dumnezeu...”
Evrei 13.7
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umele Constantin (Costicã) Caraman este binecunoscut
în România – ca, de altfel, ºi peste hotare – nu numai de
fraþii penticostali, ci ºi de fraþii baptiºti, creºtini dupã
Evanghelie, cei din Oastea Domnului etc. Ne leagã amintiri din
vremurile de traduceri ºi distribuiri clandestine de literaturã creºtinã,
dar ºi cele de anchete, de percheziþii ºi chiar închisoare.
Sunt convins cã cititorii revistei Cuvântul Adevãrului ar urmãri
cu mult interes relatãri despre evenimente importante, semnificative,
din viaþa ºi activitatea acestui slujitor al lui Dumnezeu.
De data aceasta însã, aº vrea sã încep cu o experienþã deosebitã
pe care a trãit-o ºi despre care creºtinii din România ca ºi cei din alte
pãrþi au aflat prin intermediul unei casete video care a fost difuzatã
în 1992. Este vorba de perioada când C.Caraman a fost la Canal, la
muncã forþatã, la exterminare.
„Astãzi pot sã-mi amintesc de acele zile când lucram la Canal;
sunt niºte amintiri triste pentru cã acolo am lucrat din greu cu mulþi
ani în urmã”, mi-a povestit Costicã, la vârsta de 80 de ani. „Poate nu
se ºtie cã pentru terminarea acestui canal au trebuit sã lucreze 100.000
de deþinuþi politici. Canalul de cca. 60 km a fost lucrat în douã reprize.
Prima datã s-a lucrat un an de zile, imediat dupã rãzboi, iar dupã
câþiva ani a început a doua perioadã de lucru. ªi pentru cã era nevoie
de multã mânã de lucru, conducerea comunistã aplica niºte pedepse
inimaginabile celor trimiºi aici sã lucreze. Era
o adevãratã muncã de osândiþi la moarte ºi o
muncã de sclavi. De-a lungul acestui canal au
murit sute ºi mii de oameni. Dumnezeu ne-a
ocrotit pe noi ºi pe alþi copii ai Sãi sã supravieþuim acestei încercãri ºi astãzi putem sã-I slujim
în deplinã libertate. Îi mulþumim lui Dumnezeu

onstantin Caraman s-a
nãscut la 3 august
1912 ºi s-a convertit
la vârsta de 25 de ani. Nu la mult
timp dupã convertire a început sã
predice Cuvântul lui Dumnezeu,
fãcând lucrul acesta mai ales
neoficial, ceea ce a atras atenþia autoritãþilor, care nu l-au
recunoscut niciodatã ca pastor, aºa cum era privit de
credincioºii penticostali ºi nu numai de ei. A fost
percheziþionat ºi anchetat de securitate ºi arestat de patru
ori, Caraman folosind ºi aceste ocazii pentru a propovãdui
Evanghelia. A fost urmãrit de Securitate pentru relaþiile
sale cu misionarii strãini, cât ºi pentru primirea ºi distribuirea
de Biblii, literaturã creºtinã ºi ajutoare materiale ºi
financiare.
Istoricii penticostali îl considerã pe Caraman ca cel mai
cunoscut dizident penticostal din România.
Constantin Caraman a plecat acasã la Domnul în ziua
de 11 iulie 2001.
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Cuvântul Adevãrului

Vasile Rãscol ºi Constantin Caraman, conducãtorii Editurii
Stephanus din Bucureºti, inauguratã dupã 1990, împreunã cu
Sabina ºi Richard Wurmbrand în depozitul de Biblii situat
pentru o perioadã într-unul din subsolurile Casei Poporului.

Istorie penticostalã
cã am ajuns sã trãim aceste clipe
fericite. Trecând pe aici ne dãm
seama cã timpul cât am lucrat la
Canal parcã a fost un vis trist.
Dumnezeu sã fie binecuvântat
pentru tot ce a fãcut pentru noi.”
„Ne poþi relata o întâmplare mai
deosebitã, o experienþã din acea
perioadã?” – l-am întrebat atunci.
„Îmi amintesc cã într-o zi lucram
la încãrcarea vagoanelor cu piatrã.
Vreau sã spun cã munca la ecluzã
era ca o muncã de miner sub cerul
liber. Trebuia sã scoatem un tren
cu vagonete din canal. Întâmplarea a fãcut cã atunci când am
trecut pe lângã un vagonet, toatã
încãrcãtura, de aproape o tonã,
s-a rãsturnat peste mine. De la
jumãtatea corpului în jos eram
acoperit cu aceastã piatrã. Ceilalþi
colegi ºi ºeful grupei noastre au
fost îngroziþi când au vãzut cã a
cãzut toatã piatra peste mine. Toþi
credeau cã am rãmas fãrã picioare,
cã acestea îmi sunt distruse. Dar eu
eram vesel ºi râdeam ºi spuneam
cã nu am nimic, nicio durere. Au
venit repede cu lopeþile ºi cu alte
unelte ºi m-au scos de sub piatra
aceea. La ieºire toþi au fost miraþi
cã nu am nimic, nici cea mai micã
ranã, pe corpul meu.”
„ªi totuºi ce s-a întâmplat?
Cum ai scãpat?” – am întrebat.
„Cum am fost pãstrat ca sã nu
fiu rãnit? Socotesc cã mâna lui
Dumnezeu a luat douã pietre,
douã blocuri mari de piatrã ºi le-a
aºezat de-a lungul corpului meu,
iar deasupra a pus o altã piatrã,
ca un acoperãmânt. Eu sãteam
acolo bine conservat ca într-o
cutie. Restul pietrelor din vagonet
era peste aceste pietre ºi astfel nu
mi-au putut face nimic, pentru cã
eram apãrat de pietrele cele mari
pe care le pusese Domnul.”
Desigur, a fost o intervenþie
divinã, am concluzionat. Domnul
mai avea mult de lucrat cu Constantin Caraman.
L-am cunoscut pe Constantin
Caraman din fragedã tinereþe,
întâlnindu-l, dupã cel de-al doilea

Dupã 1992, în vizitã la Canalul Dunãre-Marea Neagrã, împreunã cu sora Sabina
Wurmbrand, ºi ea deportatã sã munceascã la acest Canal, lângã o grãmadã de pietre
de genul celor pe care au fost obligaþi sã le încarce în vagonete ºi sã le scoatã din canal.

Rãzboi Mondial, predicând Evanghelia în afara bisericii, mai ales în
zona localitãþii Buftea. Apoi l-am auzit de multe ori predicând în diferite
biserici penticostale (ºi baptiste, ca traducãtor), însoþind în diferite ocazii
predicatori veniþi de peste hotare.
În anii ’80, serveam în fiecare miercuri micul dejun în apartamentul
sãu din cartierul 13 Septembrie, ocazie folositã totdeauna ºi pentru
rugãciune ºi citirea unor porþiuni din Noul Testament, mai ales în
alte limbi. Obiºnuia ca în fiecare an sã citeascã Biblia ºi în alte limbi
de circulaþie mondialã pe care le cunoºtea destul de bine: englezã,
germanã ºi francezã. Apoi analizam subiecte biblice, comentam evenimentele din adunare, din creºtinãtate etc. Îmi mãrturisea cã el este
pregãtit în orice moment de a da socotealã de credinþa lui, de a fi
anchetat (ºi a fost, de multe ori!), având bagajul pregãtit pentru închisoare.
Colaborarea cu Costicã Caraman
s-a desfãºurat pe mai multe planuri:
cãlãtorii prin þarã împreunã (cu
modestul lui Trabant), la biserici
penticostale (cu sora lui, Caliopi,
sau cu Nicu Tudorache) în pãrtãºii
cu fraþi cunoscuþi (ºi dizidenþi), dar
mai ales, în traducerea unor cãrþi
importante, pe care le-am desfãcut
în douã, traducându-le din germanã
sau englezã: „Omul de care se
foloseºte Dumnezeu” (de Oswald
Smith), „Noul Testament cu
explicaþii”, de Porter Barrington ºi
„Biblia are totuºi dreptate”, de
Werner Keller – manuscrise
dactilografiate de Marga Mihai sau
Cociuba Monica, trimise apoi prin
Coperta ediþiei apãrute în
curierii lui Vladimir Caravan spre
strãinãtate ºi introdusã
publicare în Occident.
clandestin în România
(continuare în pag. 14)
Cuvântul Adevãrului
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Roada Duhului
(urmare din pag. 13)

„ªi Biblia are totuºi dreptate”
a fost consideratã un bestseller,
revista „Sãptãmâna financiarã”
editând-o într-o nouã traducere
ºi difuzând-o în 2009 (vezi
coperþile celor douã ediþii).
Desigur, în afarã de manuscrisele cãrþilor menþionate mai
sus, care, dupã circa 1-2 ani ajungeau clandestin în þarã sub forma
unor cãrþi editate în mii de exemplare, Caraman Constantin a tradus
sau editat ºi alte cãrþi de notorietate, fiind colaborator la apariþia
în limba românã a cãrþii „Originea
ºi destinul omului”, pentru care
a fost anchetat, nedivulgând însã
amãnuntele cerute de securitate.
În sfârºit, dar nu în ultimul rând,
trebuie sã amintesc ºi participarea lui Caraman la organizarea
cursurilor BEE pentru care au
fost anchetate, împreunã cu el, 15
persoane, unele dintre ele din
Biserica Filadelfia din Bucureºti,
fapt pentru care, în primãvara lui
1989, Caraman a fost chemat la
Comitetul Executiv al Cultului,
pentru a da socotealã ºi a fi avertizat cu toatã asprimea. Am fost de

În ziua de 3 iunie a.c.,
21 de suflete au
încheiat legãmânt cu
Domnul Isus prin
botezul în apã în
Biserica Penticostalã
MARANATA, din Baia
Mare. În fotografie,
cei 21 de candidaþi
alãturi de pastorul
bisericii, Mois
Gheorghe, ºi de
prezbiterii Criºan
Ovidiu, Bîrle Emil,
Gherghel Virgil ºi
Mihãilã Teofil. În
cadrul slujbei divine a
slujit din Cuvântul
Domnului pastorul
Valer Mocan, din
Zalãu.

14

Cuvântul Adevãrului

faþã la acel moment ºi nu am fost
de acord cu atitudinea atât de
durã a lui Trandafir Sandru,

Coperta ediþiei difuzatã
de Sãptãmâna
Financiarã în 2009
singurul care l-a certat pentru
activitatea „în afara legii”. Caraman
mai mult a tãcut, dar nu îmi aduc
aminte sã-ºi fi luat vreun angajament în sensul celor discutate.
L-am apreciat ºi l-am iubit pe
Caraman Constantin. Am þinut
sã-l menþionez în serialul propus

sub titulatura „Amintiri cu mai
marii noºtri”, chiar dacã unii se
vor întreba dacã intrã în aceastã
categorie. ªi mã întorc la Evrei
13.7, citând sfârºitul versetului,
care este mai semnificativ în
cazul lui Caraman: „...uitaþi-vã
cu bãgare de seamã la sfârºitul
felului lor de vieþuire ºi urmaþi-le
credinþa”.
Pentru mine, Constantin Caraman a fost un „mai mare” în
multe privinþe: în învãþãturã sãnãtoasã, în slujire, integritate, spirit
de sacrificiu, modestie, post ºi
rugãciune.
Dumnezeu l-a purtat în carul
Lui de biruinþã în Hristos, rãspândind prin el în orice loc mireasma
cunoºtinþei Lui, fiind el însuºi o
mireasmã a lui Hristos, atât printre
cei ce sunt pe calea mântuirii, cât
ºi printre cei ce sunt pe calea
pierzãrii ... (2 Corinteni 2.14-16).

La 3 august 2012 se vor
împlini 100 de ani de la
naºterea celui ce a fost
Constantin Caraman.

