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Hristos S-a înălțat!

„Refugiul”, Corrie ten Boom,
Editura Samuel, Mediaș

A

uzisem de multă vreme
despre Corrie ten Boom și
despre dragostea ei pentru
oameni, în special pentru evreii care
au suferit în timpul Holocaustului. Anul
acesta mi-am făcut timp să citesc despre această femeie și vreau să vă povestesc despre „Refugiul”, cartea scrisă
chiar de Corrie ten Boom împreună cu
John și Elisabeth Sherrill. Pe măsură
ce începi să citești, sentimentul pe care
îl ai este că ești acolo, în mica locuință
a familiei ten Boom, și iei parte la viața
liniștită, dar interesantă a acestei familii.
Cartea debutează cu aniversarea a 100
de ani de când bunicul lui Corrie a deschis ceasornicăria familiei.
Corrie s-a născut în anul 1892, iar
în momentul celebrării centenarului
ceasornicăriei (mica afacere a familei
ten Boom) Corrie avea 45 de ani (anul
1937) ‒ dar dacă nu am ști aceste cifre,
din felul în care ea povestește, am crede
că este vorba despre o fetiță plină de
energie și mereu în mișcare, nu despre o
femeie matură. În căsuța din Haarlem,
numită Beje, locuiau părinții: Cornelia
și Casper (ceasornicar), copiii: Betsie,
Nollie, Willem și Corrie și trei mătuși:
tanti Ana, Bep și Jans. În tot acest
iureș: familie numeroasă, clienți care
intrau și ieșeau, angajați, un lucru nu
se schimba: tatăl lui Coorie nu sărea
niciodată peste cititul din Scriptură,
care se întâmpla mereu la aceași oră
din zi: „Tata s-a ridicat și a luat Biblia
mare cu balamale din alamă de pe raft.
Citirea Scripturii la 8:30 în fiecare dimineață în prezența tuturor celor din
casă era un punct fix în jurul căruia se
învârtea viața la Beje.”
Corrie nu s-a căsătorit niciodată,
singurul bărbat de care a fost îndrăgostită a renunțat la ea pentru că nu făcea
parte dintr-o familie de rang înalt. Corrie
a învățat și ea să repare ceasuri și a fost
prima femeie din Olanda licențiată în
ceasornicărie (1922), această muncă
migăloasă fiindu-i de folos și în perioada
cât a fost în închisoare. În această atmosferă lipsită de prea multe incidente
apare Otto, un tânăr german care vine
să lucreze ca ucenic în ceasornicărie,
dar care este concediat destul de repede din cauza comportamentului său

neadecvat, cu accente naziste.
În 1940 Germania invadează Olanda,
și în exact aceeași noapte (10 mai) Corrie
visează cum ea, sora ei Betsie și tatăl
lor sunt duși într-o căruță undeva. Corrie
crede că Dumnezeu îi înștiințează de
vremurile care vor veni. Cu timpul,
nemții au început să pună interdicții
de diferite feluri, au apărut cartelele
de rație, iar aparatele de radio din
casele oamenilor au fost confiscate.
Nazismul și antisemitismul au pus
stăpânire pe Olanda, iar evreii au
început să fie din ce în ce mai persecutați.
Nu a mai durat mult și Corrie s-a
trezit cu mai mulți evrei la ușa casei
lor pentru a cere ajutor. Pentru că nu
se putea descurca singură (să facă rost
de cartele pentru mâncare și nici nu
avea o ascunzătoare), Corrie a cerut
ajutorul nepotului ei și astfel a fost
pusă în legătură cu persoane care i-au
făcut rost de acte false, de cartele pentru alimente și i-au construit o ascunzătoare secretă chiar în camera ei. Cu
timpul, în casa familiei ten Boom au
ajuns să locuiască șapte evrei refugiați.
În fiecare zi, aceștia făceau exerciții să
vadă în cât timp s-ar putea ascunde în
cazul în care casa ar fi fost inspectată
de către autorități.
Din păcate, momentul în care soldații germani au controlat casa Beje a
venit. Evreii au reușit să se ascundă și
nu au fost găsiți, însă Corrie, Betsie și
tatăl lor au fost arestați; acesta din
urmă moare la scurt timp după arestare, iar Corrie și Betsie au fost mutate
în diferite închisori și lagăre din Olanda
și Germania, unde au fost supuse la
tratamente și condiții inumane. În tot
acest timp, Betsie, sora lui Corrie, a
dat dovadă de credință și foarte multă
dragoste și înțelegere față de celelalte
deținute și față de gardieni; privind la
ea, Corrie a fost și mai motivată să se
apropie de Dumnezeu și să învețe să
ierte. În timpul detenției, Betsie are o
viziune despre un loc unde oamenii
care vor supraviețui chinurilor suferite
în închisoare se vor putea vindeca fizic
și emoțional. Betsie nu va vedea
niciodată acest loc și nu își va putea
pune planul în aplicare pentru că nu
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rezistă condițiilor din închisoare și
moare, dar Corrie va împlini, mai
târziu, dorința surorii ei.
Corrie a fost eliberată din închisoare în urma „unei erori birocratice”.
La doar o săptămână după ieșirea ei
din închisoare, toate femeile de vârsta
ei au fost duse în camerele de gazare.
Noi știm că eliberarea lui Corrie nu a
fost o eroare, ci planul lui Dumnezeu
pentru ea. Dumnezeu a vrut ca ea să
fie o mărturie și să spună și altora despre dragostea Lui care i-a dat putere
prin toate experiențele dureroase. A
murit în anul 1983, la 93 de ani.
Recomand „Refugiul”, o carte captivantă, cu întâmplări reale și cu eroi
adevărați, o carte din care putem învăța
cum arată un caracter nobil și ce înseamnă să iubești până la sacrificiu.

ANDREEA
ȘTEFĂNICĂ
„Drept răspuns, Împăratul le va zice:
«Adevărat vă spun că, ori de câte ori
aţi făcut aceste lucruri unuia dintre
aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei,
Mie Mi le-aţi făcut.»” (Matei 25.40)

ltimul act al lucrării pământești a Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și
Mântuitorul nostru iubit a fost înălțarea Sa la cer, eveniment petrecut pe Muntele
Măslinilor, la circa doi kilometri de Ierusalim, spre Betania, la patruzeci de zile
după Înviere.
A fost ultima întâlnire pe care Domnul Isus Hristos a avut-o cu ucenicii Săi, cu această
ocazie binecuvântându-i cu mâinile ridicate (Luca 24.50), apoi „...S-a înălțat la cer și a
șezut la dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16.9), așa cum L-a văzut și Daniel, prin Duhul, cu
sute de ani înainte: „M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii
cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile și a fost
adus înaintea Lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nicidecum, și Împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată”
(Daniel 7.13-14). Confirmarea destinației cerești a Mântuitorului o avem și din mărturia
diaconului Ștefan, cu mențiunea că el L-a văzut pe Domnul Isus stând în picioare, căci Se
ridicase pentru a-l întâmpina pe primul martir al creștinismului: „Iată, văd cerurile deschise, și
pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu” (Fapte 7.56).
Probabil că Hristos S-a întristat când a auzit întrebarea ucenicilor privind așezarea din
nou a Împărăției lui Israel. După trei ani de umblare în prezența fizică a lui Isus, martori ai
minunilor și beneficiari ai învățăturilor directe ale Mântuitorului, ucenicii tot nu înțeleseseră
că Împărăția lui Hristos nu era de natură fizică, materială, ci spirituală, sălășluind în inimile
celor care Îl urmează pe Fiul lui Dumnezeu. Această tristă realitate trebuie să ne facă mai
îngăduitori unii cu alții, fără să mai avem atât de multe așteptări, nici măcar de la frați sau
surori care sunt de zeci de ani pe calea Domnului. Mai mult, să luăm exemplu de la Isus, care
i-a mustrat cu blândețe pe ucenici, fără să le reproșeze faptul că nu înțeleseseră ce i-a învățat.
A fost și momentul în care Hristos le-a încredințat apostolilor Marea Trimitere, după ce
„le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui”
(Fapte 1.4) – botezul cu Duhul Sfânt – care atunci când s-a pogorât peste ei le-a dat
puterea de a fi martori ai Lui „în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile
pământului” (Fapte 1.8), însărcinare care a ajuns până la noi și pe care trebuie să o ducem
cu bucurie la îndeplinire. Mesajele prezentate la RoMisCon 2017, pe care le vom publica în
numărul acesta și în cel următor ne vor ajuta să înțelegem cum putem să o facem cât mai bine.
Înălțarea lui Isus este un prilej de bucurie și nădejde pentru toți creștinii, din două
motive. În primul rând, a întărit promisiunile pe care le-a făcut-o ucenicilor și nouă,
tuturor celor ce L-am primit și Îl urmăm cu credincioșie: „În casa Tatălui Meu sunt multe
locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă
voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt
Eu, să fiți și voi” (Ioan 14.2-3). Iar nădejdea aceasta vie în lucruri pe care nu le vedem ne
face să așteptăm cu răbdare (Romani 8.25) și grăbind (2 Petru 3.12) venirea zilei în care El
se va întoarce.
În al doilea rând, ne-a dezvăluit modul în care El se va întoarce ca să-și răpească
Biserica: „Și, cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au
arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: „«Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați
spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru,
va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer»” (Fapte
1.10-11). Apostolul Pavel a detaliat ce se v-a întâmpla în Epistola adresată creștinilor din Tesalonic: „Căci însuși Domnul,
cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui
Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți
în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți
toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul
în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tes. 4.16-17).
Dumnezeu să ne ajute să rămânem veghetori – păzindu-ne
să ne lăsăm târâți în rătăcirile celor neștiutori și nestatornici
care răstălmăcesc Scripturile, spre pierzarea lor (2 Petru 3.16-17)
– și să creștem în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Amin!
Capela Înălțării, ridicată pe locul de unde, conform
tradiției, se presupune că Hristos S-a înălțat la cer

DANIEL PURDEL,
Redactor - șef

„El i-a dus afară
până spre Betania.
Și-a ridicat mâinile
și i-a binecuvântat.
Pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și a fost
înălțat la cer.”
(Luca 24.50-51)

