Memorial

O cotiturã în viaþã (2)
Fratele Cornel Mihai (actualmente stabilit în Portland, Oregon, SUA, împreunã cu
familia) a fost unul dintre lucrãtorii penticostali din România care, mai ales în anii ’70, a
colaborat împreunã cu alþi fraþi (Caraman, Caravan, Rãscol, s.a.) la difuzarea în þarã de Biblii
ºi literaturã creºtinã, primite în mod clandestin din strãinãtate. Toþi aceºtia, ca de altfel, ºi alþii,
au fost urmãriþi de securitate, anchetaþi, percheziþionaþi ºi chiar condamnaþi.
Recent a apãrut o carte scrisã de Cornel ºi Marga Mihai intitulatã „Adu-þi aminte” (foto
jos) – cuprinzând, între altele, ºi evenimente din perioada anilor de restricþii ºi prigoanã.
Reproducem în continuare fragmente din partea a doua a cãrþii: „O cotiturã în viaþã”.
CORNEL MIHAI
Portland, OR, SUA

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

Î

n toate vremurile, Dumnezeu s-a folosit de
oameni care sã ducã la
îndeplinire lucrãrile Lui, mari sau
mici, de proporþii deosebite, în
locuri diferite, cu riscuri diferite,
în aºa fel ca planurile Lui sã fie
împlinite!
Aºa a fost în cazul de faþã...
De ei s-a folosit Domnul, aºa cum
a hotãrât El, atingându-ºi scopurile Lui, ºi nu cele scontate de
noi.
Ne aflam în prima zi din cele
12 fixate pentru cercul de studii
biblice în clandestinitate. Toþi cei
prezenþi erau plini de emoþie.
Clipe palpitante... facem cunoºtinþã unii cu alþii, mulþi vãzându-ne
pentru prima datã; stângãciile nu
lipsesc... la tot pasul e nevoie de
acomodare pentru cei care au venit din diferite colþuri ale þãrii. Un
singur lucru ne uneºte: apartenenþa la aceeaºi familie a Tatãlui
ceresc. În aceastã familie ne simþim una, ºi în cercul format din
cei 13 facem legãtura cu Tatãl
nostru, prin rugãciune, mulþumindu-I de ce a fãcut pânã aici,
încredinþându-I toatã lucrarea sub
ocrotirea ºi cãlãuzirea Lui peste
acest început ºi ocrotirea Lui.
Încercãm sã ne acomodãm cu
noul nostru „învãþãtor”, cu care
ne înþelegem prin translator. Asemenea oportunitãþi nu le puteam
avea în comunitãþi, cãci nu era de
nivelul nostru sã purtãm vreo
discuþie cu fraþi strãini. Aceºtia erau
de neatins – prezentau chiar un
pericol „naþional” pentru cei ce

aveau legãturã cu ei, conform dispoziþiilor date de autoritãþi.
Slavã Domnului, acele vremuri sunt apuse.

De la teorie la practicã
Dupã ce ne liniºtim toate
curiozitãþile, începem primul studiu
din Faptele Apostolilor, capitolul 1.
La prima vedere, nu sesizãm nimic
nou! Plouã cu întrebãri care nu ºi-au
gãsit rãspuns pânã atunci, dar, când
au venit, rãspunsurile au fost peste
nivelul aºteptãrilor.
În primul rând, învãþãtorul
nostru cãuta sã transpunã textul
biblic la „trãirea prezentã”. Deja
din primele 2 versete ale cap. 1
descoperim ce a fãcut Domnul
Isus de când a venit în lumea
noastrã pânã S-a înãlþat la cer.
Prospeþimea învãþãturilor ne-a
captivat din prima zi. Studiam
zilnic 2-3 capitole ºi insistam cu
perseverenþã asupra învãþãturilor
practice.
Dupã primele rugãciuni
fãcute împreunã, fratele a rãmas
dezamãgit de felul cum practicam
noi rugãciunea: ne aduceam durerile ºi starea inimii înaintea lui
Dumnezeu, ne înflãcãram fiecare
cum puteam mai bine, mai mult
în volumul glasului decât în vibraþiile inimii, ºi atunci el a cãutat sã
ne facã sã înþelegem rolul rugãciunii ºi cum trebuie ea efectuatã.
Adesea, în rugãciunile noastre „comune” îl vedeam pe fratele
nostru cu faþa la pãmânt, luptându-se cu stãruinþã profundã înaintea lui Dumnezeu.

