Mãrturisire

Amintiri

Î

mi amintesc deseori cu mare plãcere de
timpul petrecut în Bucureºti printre fraþii
din biserica penticostalã din Capitalã. A
fost o perioadã binecuvântatã în care am crescut
spiritual, învãþând sã depind în toate lucrurile de
Tatãl Atotputernic ºi atât de iubitor. L-am simþit
aºa de aproape în anii aceia. Am trãit în mod
practic cântarea fratelui Moldoveanu, pe care de
altfel chiar atunci o învãþasem; m-am regãsit în
ea de parcã aº fi scris-o eu.
„Nu ne-ai lãsat sã fim orfani în nicio þarã-ndepãrtatã, / Cu noi ai fost în asprii ani, Tu ne-ai
fost mamã, soþ ºi Tatã. / Nu ne-ai lãsat s-avem
nici pas, nici loc neîmpãrtãºit de Tine, / Cu noi ai
plâns în greul ceas, cu noi cântai când era bine.”
În toamna anului 1976 soseam în Bucureºti,
cu sufletul încãrcat de emoþii ºi de temeri. Avusesem parte de patru ani binecuvântaþi în care
Domnul m-a rãsfãþat ºi mi-a purtat de grijã în
toate, înconjurându-mã cu mulþi prieteni. Aveam
prejudecãþile mele despre bucureºteni, cã sunt
reci, distanþi ºi cã nu mã voi putea adapta niciodatã
în oraºul lor zgomotos. Aºadar, veneam în
Capitalã, împovãratã cu tot felul de griji nejustificate ºi primele trei sãptãmâni pãreau sã-mi confirme cã aveam dreptate. Nu cunoºteam aproape
pe nimeni acolo. Era o familie de fraþi în vârstã
pe care îi cunoºteau pãrinþii mei ºi câþiva fraþi pe
care îi vãzusem de câteva ori în viaþã, dar nu m-au
cãutat ºi eu nu cunoºteam oraºul. Vã mãrturisesc
cã am plâns mult atunci ºi m-am rugat. I-am spus
Domnului cã n-am pretenþii sã fie ca la Cluj. Cã
aº fi mulþumitã sã stau pe ultimul scaun sã ascult
o predicã, sã cânt împreunã cu ei, sã mã rog, sã-i
simt aproape, chiar fãrã sã fie nevoie sã-mi
vorbeascã.
E atât de urâtã însingurarea ºi dorul de fraþi ºi
de pãrtãºie este aºa de puternic în asemenea
situaþii. Numai cine a trecut prin aceste stãri ºtie,
dar cine n-a trecut ar putea sã înveþe din experienþa
altora. ªtiþi ce mult face o mânã caldã întinsã unui
om pe care nu-l cunoºti, unei surori timide, unui
frate stângaci care a pãºit pentru prima sau poate
pentru a suta oarã în bisericã, dar pe care nu-l
bagã nimeni în seamã? Sã vezi, cum în jurul tãu
se întind mâini cu cãldurã, se împart zîmbete cu
dãrnicie, se discutã aºa de frumos, iar tu stai
deoparte ºi ai vrea sã te faci mic ºi sã dispari de
acolo. Dacã întinzi ºi tu mâna, poate þi se întinde
cu rãcealã ºi atât. Nu spun cã totdeauna e aºa,
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dar de prea multe ori ºi în prea multe comunitãþi.
Ei, din fericire pentru mine n-a fost aºa când am
intrat în acea bisericã din Bucureºti.
Când am intrat pentru prima oarã, m-a
întâmpinat, volubilã ºi prietenoasã, sora C. M-a
întrebat cu ce ocazie am venit la bisericã, ºi ce sã
vã mai spun, m-a întrebat multe... A doua oarã tot
dumneaei m-a întâmpinat, dar deja ºtiau mai mulþi
tot ce povestisem cu sora C. Stãteam totdeauna
pe ultimele scaune ºi eram tare fericitã. Îmi plãceau
cântãrile vesele, se cânta dinamic, rugãciunile erau
lungi ºi înflãcãrate, abia aºteptam duminica
dimineaþa studiul biblic. I-am remarcat atunci pe
fraþii D., M., P. ºi, bineînþeles, pe fratele S., a cãrui
prezenþã sau absenþã o remarcam imediat. Avea
un glas frumos, melodios, cald, inconfundabil.
Studiul biblic mã încânta de-a dreptul. Idei
proaspete, profunde. Marea mea surprizã a fost
sã aflu cã pastorul acelei biserici de care începeam
sã mã îndrãgostesc era tocmai acela care mã þinuse
în braþe la binecuvântare când aveam cinci ani,
fratele M. M-am bucurat mult de acest lucru ºi am
dat slavã Domnului, care îmi purta de grijã.
Începeam sã cunosc tot mai mulþi fraþi ºi surori,
mã simþeam din ce în ce mai bine, mai acasã.
Dupã-amiezile, de obicei, veneau musafiri.
ªtiþi ce mult face o mânã caldã
întinsã unui om pe care nu-l cunoºti,
unei surori timide, unui frate
stângaci care a pãºit pentru prima
sau poate pentru a suta oarã în
bisericã, dar pe care nu-l bagã
nimeni în seamã?

Mãrturisire
S-a întâmplat, odatã, cã au venit în Bucureºti
bunii mei prieteni de la Simeria, familia C. M-am
bucurat cã au venit la mine ºi le-am spus cã sunt
încântatã cã am gãsit o bisericã vie aproape de
ºcoalã, dar ºi mai fericitã am fost când ei mi-au
spus: „O, acolo avem noi niºte prieteni”. Am mers
cu toþii la adunare ºi atunci am cântat pentru
prima oarã în acea bisericã îndrãgitã cântarea
Isuse, Lumina lumii, apoi am cântat multe altele
ºi aºa a fost începutul meu în adunare. În seara
aceea toþi m-au înconjurat cu multã dragoste, de
pretutindeni mâini întinse, glasuri necunoscute
ºi totuºi aºa de familiare, întrebãri, invitaþii. Abia
aºteptam joile ºi duminicile. La sfârºitul unei
întâlniri a venit la mine o pereche tânãrã ºi fratele
mi-a zis: „Eu sunt G. ºi aici e S., soþia mea, te
invitãm la noi în familie”; le-am mulþumit cu
oarecare reþinere, dar totuºi am rãspuns foarte
repede invitaþiei lor; ei mi-au devenit niºte
prieteni ºi fraþi foarte apropiaþi. Mergeam la ei ca
acasã, ne duceam la rugãciune, fãceam vizite la
bolnavi, ieºeam în parc ºi cântam, cântam mult.
Aº putea povesti multe în legãturã cu aceastã
familie binecuvântatã, casa lor a fost o „Betanie”
pentru mine ºi pentru mulþi. Domnul sã le
rãsplãteascã.
Apoi l-am cunoscut pe fratele A., care m-a
invitat la cor ºi îmi amintesc de calmul dumnealui,
de prestanþa pe care o avea.
Am trãit ºi un eveniment nedorit de nimeni,
dar îngãduit de Domnul, cutremurul din 4 martie
1977. Îmi amintesc foarte clar seara de 3 martie
cînd am cântat ªi omul cel mai tare astãzi, poate

fi mâine prãbuºit... ºi acolo era o doamnã care
venea de multã vreme la adunare, dar nu se hotãra
sã se pocãiascã. Atunci a promis cã se va preda
duminicã, dar la cutremur a murit... ne-a miºcat
mult întâmplarea aceasta. Ce dezastru poate sã
aducã amânarea! În seara cutremurului eram la
rugãciune cu familia Þ. ºi cu mulþi alþii, ce pãrtãºie
frumoasã am avut, ce amintiri minunate! Nu vreau
sã mã înþelegeþi greºit, adunarea nu era desãvârºitã,
dar dragostea noastrã era mare ºi creºteam împreunã, sfãtuindu-ne unii pe alþii, mustrându-ne,
iertându-ne ºi acoperindu-ne aºa cum ne învaþã
Scriptura. Când ajungeam în dreptul bisericii, de
multe ori auzeam cântarea A mea iubire ºi mântuire.
Mi se umplea sufletul de bucurie ºi de pace.
Am frecventat doar doi ani adunarea aceasta,
dar am avut parte de multe daruri spirituale, a
rãmas ceva din mine acolo ºi au rãmas ºi ei în
inima mea. Am trãit versetul din Ioan 13.35 care
spune. „Prin aceasta vor cunoaºte toþi cã sunteþi
ucenicii mei, dacã veþi avea dragoste unii pentru
alþii”. Unii dintre cei de atunci au adormit în
Domnul, dar foarte curând ne vom întâlni Acasã
ºi toatã lauda o aducem Domnului, care a lucrat
în noi ºi care ne-a pregãtit aceste fapte în care sã
umblãm.
TANIA PINTILIE, Cluj
Nota redacþiei: Articolul este extras din cartea
„Istoria unei biserici...” (în curs de apariþie). Din motive
uºor de înþeles, s-au evitat aici numele întregi ale
persoanelor ºi menþionarea chiar a bisericii, folosindu-se
doare iniþialele. În felul acesta, cititorii se pot cerceta
pe ei în ce mãsurã s-ar identifica oarecum cu cei
menþionaþi.

Fundaþia „Team-Action Romania”

ª

coala de misiune Team-Action România, cu sediul
în Arad, face înscrieri, pentru anul ºcolar 20082009, în vederea pregãtirii ºi implicãrii tinerilor în lucrarea
de misiune din þarã ºi în afara þãrii.
Anul ºcolar 2007-2008 a fost un an binecuvântat de
Dumnezeu. Tineri, din diferite zone ale þãrii, au fost pregãtiþi
în aceastã ºcoalã ºi au lucrat pe câmpul de misiune în sudul
Olteniei (Drãgãneºti, Mãrunþei, Caracal) ºi în Dobrogea
(Babadag).
Dacã ai chemare din partea lui Dumnezeu ºi doreºti sã
te implici în lucrarea de misiune, sã duci celor pierduþi
Vestea Bunã a Evangheliei, sã ajuþi pe cei în nevoi, nu ezita
sã ne contactezi pentru a putea lucra împreunã. „Mare este
seceriºul, dar puþini sunt lucrãtorii” (Matei 9:37).
Durata ºcolarizãrii este de 4 luni de învãþãturã ºi
pregãtire intensivã la sediul ºcolii din Arad, unde asigurãm
cazare, masã ºi toate condiþiile pentru buna desfãºurare a
cursurilor. ªcolarizarea este urmatã de 7 luni de misiune
practicã în diferite zone ale þãrii.
TOMUÞA SIMION

Contact: str. Rãzboieni nr. 52, Arad, cod
310510; Tel/fax 0357/432612;
e-mail: teamactionromania@yahoo.com;
www.teamaction.ro

Tinerii din echipa de misiune ºi copiii din
Dãneasa care au participat la ªcoala biblicã
organizatã de Team Action
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