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Noi credem în Dumnezeu, ştim că există, vedem lucrarea 
mâinilor Lui şi spunem că avem credinţă necondiţionată în El. 
Atunci de ce rămânem surprinşi când lucrează în viaţa noastră 
prin minuni?

„Pilot Misionar” proclamă în faţa lumii faptele măreţe ale lui 
Dumnezeu şi intervenţia Lui directă şi remarcabilă în viaţa lui 
David şi Becky Gates.

Veţi recunoaşte mâna miraculoasă a lui Dumnezeu, care 
a făcut în aşa fel încât organele interne ale micuţului David să 
funcţioneze. Veţi vedea de ce l-a inspirat Dumnezeu pe David, pe 
atunci în vârstă de numai opt ani, să-i ceară unei fete deosebite să 
se căsătorească cu el când va fi mare. Veţi înţelege de ce l-a salvat 
Dumnezeu pe David, ca adolescent, dintr-un accident de avion 
şi veţi simţi aceeaşi teamă împreună cu David sub ameninţarea 
pistolului, în timp ce avionul său era deturnat. Nu veţi avea nici o 
îndoială că Dumnezeu i-a ales pe David şi Becky pentru un serviciu 
special atunci când i-a chemat, pregătit, condus şi îndrumat să 
meargă împreună cu cei cinci copii ai lor într-un sat din junglă, 
fără nici un suport financiar, depinzând numai de El.

Cuvânt înainte
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Pentru noi, cei care l-am admirat pe David de-a lungul anilor, 
această carte confirmă aprecierea noastră. Partea frumoasă este 
că sfârşitul povestirii nu poate fi spus, pentru că încă nu a fost 
trăit. În timp ce scriu acest cuvânt înainte, David, iubita lui soţie 
– Rebecca (Becky) - şi copiii lor încă slujesc în junglele Americii de 
Sud. Aproape zilnic Dumnezeu deschide noi perspective cu semne 
şi intervenţii directe pentru ca lucrarea Sa să se extindă. Multe 
povestiri vor urma să vă mărească dragostea faţă de Dumnezeu 
şi admiraţia pentru un cuplu de misionari care a ales cu bucurie 
acest stil de viaţă ca să-L onoreze pe Dumnezeu şi să Îi slujească în 
locuri primejdioase.

Astăzi, când lucrurile materiale monopolizează lumea, găsesc 
că este de-a dreptul încurajator să aflu cum Domnul cheamă încă, 
oferă mijloacele necesare şi trimite misionari care să depindă total 
de El în slujirea lor. Viaţa voastră va fi binecuvântată şi îmbogăţită 
de lucrarea consacrată a familiei Gates. Aşa că, în mintea şi spiritul 
vostru, alăturaţi-vă lor în viaţa simplă din junglă, zburaţi deasupra 
întinselor păduri tropicale, experimentaţi protecţia îngerilor în 
timp ce sunt atacaţi de hoţii din oraşe, ştiind că Dumnezeu vă va 
păzi şi pe voi.

În timp ce vă rugaţi pentru David, familia sa şi amerindienii 
din America de Sud, amintiţi-vă de binecuvântările pe care 
le-aţi primit. Apoi întrebaţi-vă: „Experimentez eu viaţa plină de 
satisfacţie a încrederii constante în călăuzirea lui Dumnezeu în 
lucrarea pe care m-a chemat să o îndeplinesc?”

Israel Leito, Preşedinte
Diviziunea Inter-Americane a Adventiştilor de Ziua a Şaptea
Miami, Florida
Septembrie 2001



O fotografie de familie dintre cele mai recente, cu ocazia 
absolvirii Katrinei de la Laurelbrook Academy (2001)

Sus, de la stânga la dreapta: Katia, Carlos, Lina.
Jos, de la stânga la dreapta: Becky, Katrina, David, 

Kristopher.

În avion (Cessna 185), înainte de a decola spre Mexic



- Nu arată bine, d-le profesor. Ceaţa s-a aşezat din plin în 
regiunea muntoasă.

David Gates, pilot misionar american, în vârstă de doar 
douăzeci şi ceva de ani, se aplecă în faţă în carlinga aparatului 
Cessna 185 Skywagon şi scrută orizontul. Nori groşi înveleau 
munţii Sierra Madre din partea de sud a Mexicului.

- Probabil că pe aici a plouat torenţial toată ziua, continuă el. 
Mă tem că mica pistă de aterizare de lângă spitalul nostru va fi 
complet nesigură pentru aterizare.

Îi vorbi mexicanului mai în vârstă care stătea pe scaunul 
copilotului clar, într-o spaniolă precisă cu accent bolivian.

- Care este problema, Capitán?
- Pista este jos amplasată. Dacă iarba mică este acoperită cu 

apă, suprafaţa devine alunecoasă ca gheaţa. Chiar la o viteză de 
aterizare mică, frânele devin inutile. Nu aş avea nici un control 
asupra avionului şi ne-am putea izbi de vreun copac.

Având mai mult de zece ani de experienţă ca pilot, David era 
conştient de pericolul cu care se confruntau. Stătea încordat.

Deturnat!

C A P I T O L U L  1
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- Şi ce facem atunci? întrebă profesorul Chente.
- Am să zbor la joasă altitudine şi am să înconjur zona de 

câteva ori. Poate găsim un loc neted pe o porţiune de pământ mai 
ridicată. Avionul începu să piardă altitudine şi coborî sub nori.

 - Iată-l!
Arătă spre dreapta. Razele soarelui care apunea scoteau în 

relief clădirile Spitalului Misiunii, liceului şi grădiniţei. Într-o parte, 
erau casele în care locuiau medicul, asistentele şi muncitorii.

- Vedeţi casa aceea mică de lângă pista de aterizare ? Acolo 
locuieşte familia mea. Sunt sigur că Becky şi copiii privesc acum 
spre cer să ne vadă. Pentru că la aeroport reparaţiile la staţia mea 
radio nu s-au terminat, nu pot să îi contactez.

 Înconjură porţiunea din nou, coborând mai mult de această 
dată.

- Exact la ce mă aşteptam – un strat de apă deasupra ierbii 
mici. Nu ne încumetăm să aterizăm aici. În plus, este periculos 
să lăsăm avionul într-o zonă nepăzită. Singurul loc sigur ar fi în 
interiorul hangarului.

- Ai dreptate, aprobă profesorul, un supraveghetor al şcolilor 
Bisericii Adventiste. Am auzit că mai multe avioane particulare au 
fost furate în ultimele luni.

- Indicatorul de combustibil a ajuns pe roşu şi este aproape 
întuneric. Nu avem lumini, aşa că trebuie să luăm o hotărâre 
acum.

Făgăduinţa preferată a lui David îi străfulgeră prin minte: „Cel 
ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.” Îţi mulţumesc, 
Doamne, se rugă el în gând. Te rog, ajută-mă să iau decizia corectă.

- Acolo este drumul paralel cu spitalul. Este înalt, uscat şi rar 
folosit în această perioadă a serii.

Înconjură şcoala până ce văzu pe cineva făcând semne cu 
mâna. Apoi se uită cu atenţie la drum. Nici un vehicul. Ateriză şi 
parcă avionul într-un loc larg, la marginea drumului. Un profesor 
şi garda de securitate sosiră curând cu o furgonetă.

- Mă bucur că n-aţi încercat să aterizaţi pe pistă. A turnat 
cu găleata toată ziua, comentă gardianul. Am să stau în avion la 
noapte. Încuiaţi-mă înăuntru.
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- Poţi să ieşi când vrei, spuse David. Doar învârţi mânerul.
Cu teamă în voce, gardianul protestă:
- Nu, nu. Nu vreau să ştie nimeni că se poate intra sau ieşi. 

Nimic nu este sigur în această parte a ţării.
- Mă voi întoarce dimineaţă devreme. Noapte bună şi 

Dumnezeu să fie cu tine, zise David.
Merse de-a lungul drumului cu pietriş prin poiana verde, 

cu vegetaţie luxuriantă, şi se uită lung la munţii întunecaţi din 
depărtare. În timp ce se apropia de şoseaua care ducea la el acasă, 
cele două fetiţe ale sale strigau entuziasmate: „Tata, eşti acasă!” 
Carlos, care avea numai un anişor, venea şovăitor pe picioruşele lui 
grăsuţe, cu mânuţele întinse. Toată numai zâmbete, încântătoarea 
lor mamă alergă să îl întâmpine pe bărbatul iubit.

- Un rege n-ar fi avut parte de o primire mai călduroasă 
decât aceasta, zise David bucuros, în timp ce îmbrăţişa şi săruta 
pe fiecare.

Becky se asigură că fiecare se îndreaptă spre masa unde aveau 
să ia cina. După ce David termină rugăciunea, ea îi servi pe copii şi 
se aşeză lângă David. Îi strânse mâna şi-i zâmbi.

- Sunetul avionului tău aterizând mă emoţionează totdeauna 
şi mă face să înalţ o rugăciune de mulţumire lui Dumnezeu.

- Iar eu simt un fel de bucurie divină stând aici lângă tine, 
mâncând din aceste delicatese şi ascultând sporovăiala copiilor. 
După toate problemele pe care le-am întâmpinat azi, aici este 
pace.

După ce au terminat de mâncat, Becky propuse:
- Am să strâng masa mai târziu. Să mergem în camera de zi şi 

să-l ascultăm pe tata cum ne povesteşte despre ziua lui de azi.
 Cei trei copii îşi făcură loc pe genunchii tatălui lor, privindu-l 

cu nerăbdare.
- Am tot încercat să-i fac unei fete extracţia unui dinte infectat, 

dar n-am reuşit. Rădăcinile păreau să se arcuiască, unindu-se la 
vârfuri. S-ar putea să fie necesar să îi spargem maxilarul. Când a 
ţipat de durere, i-am promis că mă voi întoarce cât voi putea de 
repede cu un chirurg stomatolog. Privirea ei plină de recunoştinţă 
a răsplătit din plin desele opriri pe care a trebuit să le facem azi.
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Totdeauna amabilă, micuţa Lina întrerupse:
- Îmi pare atât de rău că a durut-o aşa mult! Am să-L rog pe 

Iisus să o vindece.
- Mulţumesc, draga mea. Mă bucur că te vei ruga pentru ea, 

continuă David. Împreună cu profesorul am vizitat câteva şcoli 
izolate care au nevoie de ajutorul lui şi care întâmpină probleme. 
Mai avem câteva de vizitat mâine şi va trebui să plec devreme, 
pentru că am nevoie de combustibil.

- Eu văd nişte omuleţi somnoroşi, remarcă Becky zâmbind. 
Este timpul să mergem toţi la culcare. Dar copiii îl văd atât de rar 
pe tăticul lor, aşa că le-am spus că pot rămâne treji să te aştepte.

*     *     *

 A doua zi, la ora 6 dimineaţa, doi liceeni au bătut la uşa de la 
intrare a familiei Gates.

- Capitán, în jurul avionului dumneavoastră sunt nişte soldaţi 
care vor să vă vadă actele.

- Nici o problemă, spuneţi-le că voi veni imediat.
David se întoarse spre Becky.
- Sunt sigur că toate actele mele sunt în regulă. Să vedem, 

zise el, numărând pe degete. Am o scrisoare a preşedintelui ţării 
care mulţumeşte organizaţiei ADRA pentru munca pe care o face, 
plus scrisorile de acreditare din partea ADRA. Am un permis de 
la directorul aviaţiei civile, unul de la imigraţii şi altul de la vamă. 
Tot ce se cere aici pentru a opera un avion este în ordine.

David se întoarse să iasă pe uşă, apoi se opri şi se întoarse la 
Becky. Îi spuse în glumă:

- Oh, aproape că uitasem să te sărut. În caz că nu ne mai 
vedem, vreau să-ţi dau un sărut.

Era doar o glumă, dar o îmbrăţişă strâns pentru un moment. 
Becky zise că ea nu vede nimic distractiv în asta. Apoi ieşi să îl 
întâlnească pe profesor. Împreună cu elevii, merseră cu camioneta 
acolo unde lăsase avionul.

- Bună dimineaţa, domnilor, îi salută David pe soldaţii care 
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stăteau lângă avion. Înţeleg că vreţi să-mi vedeţi documentele. Veţi 
găsi totul în regulă.

Soldatul care era însărcinat cu aceasta, un căpitan, luă actele, 
le parcurse cu atenţie şi constată că David spunea adevărul. David 
observă numele de pe ecuson, Gonzales.

- Tu eşti pilotul care a zburat cu avionul acesta acum doi ani? 
întrebă căpitanul Gonzales.

- Nu, eu pilotez acest avion numai de un an şi jumătate. Pilotul 
de dinainte a plecat cam acum doi ani. Eu sunt David Gates.

Căpitanul Gonzales părea nedumerit cu privire la răspunsul 
primit. Întorcându-se la camionetă, soldaţii se strânseră să discute, 
în timp ce căpitanul comunica prin staţie. Apoi, soldaţii se 
întoarseră la David şi la profesor:

- Aşteptăm instrucţiuni, zise căpitanul. Vă rog rămâneţi aici.
- Domnilor, mi-am programat azi vizite urgente în câteva 

sate. Tocmai am primit o telegramă care mă anunţă că un bărbat 
este pe moarte şi are nevoie să fie evacuat. Speram, de asemenea, 
să ajut o tânără care are un dinte infectat.

- Ei bine, nu poţi părăsi locul până nu primim ordin de la 
general.

David simţea nerăbdare datorită întârzierii. Se frământa, 
păşind încoace şi încolo, în timp ce soldaţii aşteptau. Întorcându-se 
spre căpitan, îl întrebă: 

- Aţi stat aici toată noaptea?
- Da, aici am stat.
- Aţi servit cina sau micul dejun?
- Nici una, nici alta, răspunse el.
David numără soldaţii. Îl chemă pe unul dintre elevi aflat în 

apropiere şi îi spuse:
- Te rog, mergi la spital şi adu zece tăvi cu mâncare pentru 

aceşti soldaţi. Sunt flămânzi.
Elevii se urcară în furgonetă şi plecară.
După puţin timp, se întoarseră cu micul dejun pentru toţi 

soldaţii. David opri un camion care trecea pe acolo şi cumpără o 
cutie cu băuturi răcoritoare. Oferi una fiecărui soldat. După ce au 
mâncat şi au băut, căpitanul Gonzales îi zâmbi lui David: 
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- Îţi mulţumim pentru masă. A fost bună.
În sfârşit, soldaţii auziră vocea generalului prin staţie. 

Alergând la camioneta lor, ascultară câteva momente, apoi se 
întoarseră cu mesajul: 

- Ofiţerul comandant vrea să zbori spre o anumită pistă.
David recunoscu numele locului.
- Dar aceea este o pistă abandonată, spuse el.
- Acolo ne vom întâlni cu el.
Un sentiment de spaimă îl copleşi pe David şi îl trecură apele. 

Un ordin de aterizare pe o pistă abandonată, înconjurat de soldaţi 
înarmaţi. Ceva părea teribil de suspect.

- Domnule, prefer să aterizez pe pista comercială care se află 
la doar cinci mile distanţă de cealaltă. N-am nici un motiv să merg 
acolo. Ştiţi că totul este în regulă, aşa că nu este nici o problemă.

- Te vei întoarce înapoi. O scurtă oprire, ca generalul să-ţi 
verifice documentele.

David nu-l credea pe căpitan. Simţindu-se din ce în ce 
mai neconfortabil cu fiecare minut care trecea, continua să se 
împotrivească.

În cele din urmă, un soldat îi înfipse puşca în spate şi-i 
ordonă:

- Urcă în avion!
Ştia că nu are de ales. Nu avea nici un rost să mai discute. 

Căpitanul şi alt soldat au urcat în spatele avionului, iar David şi 
profesorul în faţă.

- Eu am un obicei, spuse David uitându-se în spate spre cei 
doi soldaţi. Înainte de fiecare zbor, mă rog la Dumnezeul cerului 
pentru protecţie. Sunteţi atât de amabili încât să vă descoperiţi 
capul şi să închideţi ochii? Au consimţit, în timp ce David s-a 
rugat: Tatăl meu din cer, Îţi cerem binecuvântarea pentru fiecare dintre 
aceşti soldaţi, pentru profesor şi pentru mine. Te rog, protejează-ne de rău 
cu îngerii Tăi sfinţi. Îţi mulţumesc în Numele lui Iisus. Amin.

David decolă plin de teamă. Pentru că scosese staţia radio ca să 
o repare, nu exista nici o posibilitate de a informa pe cineva asupra 
situaţiei în care se afla sau asupra destinaţiei sale. Ar fi dat orice să 
poată vorbi cu Becky. În timp ce zburau, decise să se comporte ca 
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şi cum ar fi comunicat prin staţie. Punându-şi microfonul la gură, 
simulă un telefon către biroul conferinţei.

- Vă rog, avertizaţi chiar acum Mexico City că suntem 
conduşi spre aeroportul părăsit. S-ar putea să fie probleme legate 
de documentaţie. Trimiteţi imediat un avocat care să se ocupe de 
aceasta.

Căpitanul Gonzales, aşezat în spatele lui David, auzise fiecare 
cuvânt. Nu ştia că David vorbise cu o staţie radio moartă. David 
încheie cu:

- Recepţie, recepţie, da, vom ateriza în câteva minute. Vă rog, 
trimiteţi imediat un reprezentant legal.

Încă ezitând să aterizeze pe pista abandonată, David i se 
adresă căpitanului:

- Voi ateriza pe pista comercială.
- Nu, nu, nu poţi. Am ordin de la general să aterizezi conform 

instrucţiunilor sale.
- Dar mi-aţi spus că voi zbura înapoi spre casă în câteva 

minute. Am nevoie de combustibil, pentru că acesta nu-mi va 
ajunge.

- Nu, spuse el ferm, ordinele sunt să aterizezi unde a spus 
generalul.

- Atunci se pare că va trebui să mă împuşti, pentru că voi 
ateriza pe cealaltă pistă. Căpitanul Gonzales începu să fie extrem 
de nervos.

În aeroportul comercial, David umplu rezervorul cu benzină. 
Auzi vocea generalului ţipând în staţia portabilă a căpitanului.

- De ce l-ai lăsat să aterizeze acolo? striga vocea furioasă.
- Pilotul a refuzat să se supună, spunea că îi trebuie 

combustibil, explică Gonzales.
David vorbi încet cu operatorul de rulare pe pistă.
- Ascultă-mă cu atenţie! Sunt răpit. Sun-o pe soţia mea sau pe 

oricine altcineva de la Spitalul Misiunii. Spune-le că probabil voi fi 
reţinut la baza forţei aeriene.

Se simţi încrezător că cineva va încerca să-l găsească sau să ia 
legătura cu persoanele potrivite.

În avion, având în spate cei patru oameni, David decolă spre 
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pista abandonată. De îndată ce aterizară, David simţi un vârtej de 
emoţii. Un soldat îi ordonă politicos:

- Scuzaţi-mă, părăsiţi avionul şi rămâneţi în picioare acolo. Vă 
rog, ţineţi mâinile la spate în timp ce vă pun cătuşele. Şi staţi liniştit 
sprijinit de perete cât timp vă leg la ochi.

Apoi David auzi altă comandă.
- Puneţi-le puştile la spate. Dacă mişcă, împuşcaţi-i.
Este oare aievea ceea ce mi se întâmplă? se gândi el. Stând 

nemişcat, auzi soldaţii scotocind cu zgomot prin avion. Curând 
după aceasta îi aşezară pe profesor şi pe David în spatele unei 
camionete. Cunoscând drumurile din zona aceea, David simţi 
cotiturile rutei care ducea spre baza forţei aeriene. Se gândea la 
Ioan Botezătorul, despre care Biblia spune: „El a venit ca martor, ca 
să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.” 
(Ioan 1:7) Te rog, Doamne, se rugă el, pentru orice îmi stă în faţă, stai 
aproape şi ajută-mă să fiu o mărturie pentru Tine.

Camioneta se opri, iar soldaţii îi conduseră repede, legaţi la 
ochi, prin nişte coridoare lungi şi înguste, cu uşi joase. David se 
aplecă de teamă să nu se lovească la cap. În cele din urmă, intrară 
într-o încăpere.

- Staţi jos, le ordonă vocea aspră a unui anchetator.
După câteva minute, gărzile îl duseră pe profesor într-o altă 

cameră. Începu imediat un interogatoriu. Timp de o oră soldaţii îi 
puseră întrebări, apoi îl duseră pe David în cealaltă cameră şi timp 
de încă o oră îl interogară pe profesor. Lucrul acesta se repetă de 
mai multe ori. David se gândi: Toate acestea fac parte dintr-un plan 
bine pus la punct.

Nedumerit de atâtea întrebări irelevante, David răspunse cu 
atenţie, cerându-I lui Dumnezeu înţelepciune.

- Voi sunteţi toţi oameni cumsecade, nu-i aşa? întrebă 
anchetatorul.

- Da, suntem.
- Şi n-aţi face nimic ilegal, nu-i aşa?
- Sigur că nu.
- Dar aţi împărţit Biblii.
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Ştiind că legea interzice străinilor să distribuie Biblii, David nu 
se ocupase niciodată personal de aceasta, aşa că răspunse:

- Nu, n-am împărţit. Sunt asistent medical autorizat. Mă ocup 
cu lucrarea medicală.

- Scrie că a distribuit Biblii.
- Dacă scrieţi asta, nu voi semna documentul vostru.
- Bine, şterge.
Interogatoriul a durat toată ziua. Într-un final, Căpitanul 

Gonzales a oprit totul. Vocea sa sună blând:
- Ştiţi, oamenii aceştia n-au mâncat. Ei ne-au servit un mic 

dejun foarte bun azi dimineaţă. Măcar atât putem face, să le servim 
prânzul. Aduceţi-l şi pe celălalt. Scoateţi-le legăturile de la ochi şi 
puneţi-le cătuşele cu mâinile în faţă. Doriţi nişte sandwich-uri cu 
pui?

- Da, mulţumesc, răspunse profesorul.
- Nu vreau să par mofturos, dar v-ar deranja ca mie să îmi 

faceţi un sandwich cu ou?
- Deloc. Aduceţi-i lui un sandwich cu pui şi daţi-i pilotului un 

sandwich cu ou.
După câteva îmbucături, David îşi aduse aminte de bucăţica 

de hârtie din buzunar, pe care avea trecute informaţii de contact 
ale prietenilor şi conducătorilor bisericii. Tipărite cu litere mici, se 
aflau acolo multe nume, numere de telefon şi adrese. Ajunse în 
mâini greşite, s-ar fi putut abuza de aceste informaţii. Iar el nu voia 
ca vreuna dintre persoanele oficiale ale bisericii să fie arestată pe 
baza unor acuzaţii false.

Ce trebuie să fac? Am nevoie de înţelepciune, Doamne. Prin minte 
îi trecu o idee. Se uită împrejurul său prin cameră. Soldaţii vorbeau 
încet între ei. Ajungând cu ambele mâini în buzunar, scoase 
bucăţica de hârtie, o îndesă în sandwich-ul său cu ou şi o mâncă. 
După ce mestecă până la capăt sandwich-ul tare, se simţi uşurat.

După ce terminară de mâncat, legaţi din nou la ochi şi cu 
mâinile prinse la spate în cătuşe, profesorul fu împins înapoi în 
camera de interogatoriu. Seria de interogatorii de câte o oră începu 
iarăşi. Târziu, după-amiază, David auzi răspunsurile profesorului 
pentru prima oară. Cineva lăsase, din greşeală, uşa întredeschisă.
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- Abia dacă-l cunosc pe Capitán Gates. Ieri ne-am întâlnit 
pentru prima dată. Nu ştiu cu ce se ocupă.

David simţi că intră în pământ de ruşine. Lucrase cu profesorul 
cot la cot încă de când îşi începuse slujba ca pilot misionar. L-a 
copleşit teama, deci, şi are nevoie de încurajare, se gândi David.

Când soldaţii îl aduseră în faţă pentru mai multe întrebări, i se 
adresă profesorului:

- Trebuie să spui adevărul. Dacă începi să denaturezi adevărul, 
Dumnezeu nu te poate ajuta. Dacă îşi vor da seama că ai spus un 
neadevăr, îţi vei face singur rău. Ştii că îngerii ne înconjură. Soldaţii 
nu ne pot atinge fără permisiunea lui Dumnezeu. E adevărat, 
aparent noi suntem deţinuţi acum, dar în realitate ei sunt deţinuţii 
şi pot face numai ceea ce Dumnezeu le dă voie să facă.

Profesorul îşi întoarse faţa spre anchetatori şi spuse:
- Îmi pare rău. Ar fi trebuit să vă spun adevărul. Lucrez 

cu David Gates şi-l cunosc bine. De aproape doi ani facem totul 
împreună. Vă rog, rectificaţi declaraţia mea. Mă cuprinsese teama.

Căpitanul Gonzales şterse tot.
Legăturile de la ochi au fost apoi scoase şi David văzu că un 

funcţionar bătuse aproximativ douăzeci de pagini la o maşină de 
scris veche. Nimic din ce spuseseră soldaţii nu-i folosi lui David 
drept indiciu cu privire la motivul arestării sale.

- Citeşte şi semnează, zise căpitanul.
David şi profesorul au făcut cum li s-a ordonat. După care, 

legaţi din nou la ochi, au fost conduşi de soldaţi spre partea din 
spate a unei camionete. David presupunea că vor parcurge un 
drum lung peste munţi, spre închisoare. Îşi dădea seama – după 
zgomotul din jur – când trecea printr-un oraş. La doar câteva mile 
depărtare, îl aşteptau scumpa lui soţie, cele două fetiţe, Lina şi 
Katrina, şi Carlos, băieţelul lor de curând adoptat.

 Acum ştia cum se simţise Iosif când negustorii care-l duceau 
în Egipt treceau pe lângă dealurile unde trăia tatăl său, Iacov. De 
ce îngăduise Dumnezeu aşa ceva când David se rugase pentru 
înţelepciune şi călăuzire? Avea El în plan să-l trimită într-un 
loc străin, ca martor printre oameni care nu-L cunoşteau pe 
Dumnezeu, cum făcuse cu Iosif?
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Confuz şi singur, David ar fi vrut să fie cu familia sa. Începea 
să i se frângă inima. Avea oare să-i mai vadă vreodată?
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Ploaia începea să-i lovească tare pe profesor şi pe David în 
timp ce se înghesuiau unul în celălalt, cât mai aproape de cabină. 
Drumul şerpuit şi virajele strânse îl făceau pe David să-şi dea 
seama că începeau drumul peste munţi. Plecase de acasă într-o 
cămaşă cu mânecă scurtă şi fără haină. Simţea cum vântul îi 
pătrunde prin oase şi începu să tremure.

- Ţi-e frig, Capitán, spuse paznicul.
- Da, îmi e destul de frig.
Scoţându-şi jacheta, soldatul o întinse peste David şi-i spuse 

cu voce amabilă:
- Poftim haina mea. Poţi să o păstrezi.
- Mulţumesc mult, zise David cu voce tare, iar în gând se 

rugă: Doamne, aceste acte de bunătate – masa de prânz, haina acestui 
bărbat – îmi confirmă că Tu eşti la cârmă. Te rog, dă-mi discernământ 
să arăt şi eu amabilitate persoanelor defavorizate pe care le voi întâlni în 
această călătorie.

Legat la ochi, lovindu-se întruna de-a lungul şoselei 
şerpuitoare a muntelui, David avu timp să se gândească. N-am 

Un timp pentru 
aducere-aminte

C A P I T O L U L  2
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de ce să mă tem pentru ce îmi stă în faţă. Lăsa viitorul în mâna lui 
Dumnezeu. În întuneric şi frig, mintea lui se concentra la iubita 
lui soţie. Anii se estompau, în timp ce în minte reveneau amintiri 
preţioase sufletului său.

David îşi aminti ce-i povestiseră părinţii lui despre minunea 
pe care o făcuse Dumnezeu ca să-l salveze pe când era doar un 
bebeluş. Născut cu atrezie intestinală şi malrotaţie (intestinele 
se închideau din când în când şi apendicele era situat în partea 
stângă), David nu avea peristaltism – muşchii care trebuia să 
mişte hrana nu funcţionau. Medicul a venit la mama lui David, 
Meraldine, care lucra atunci ca instructor de asistenţi medicali 
la Colegiul Medical Misionar din Maryland (tatăl lui David, 
Richard, era student 
la seminarul din 
apropiere) şi i-a spus:

- Doamnă Gates, 
primul născut al 
dumneavoastră va 
muri. Nu sunt şanse 
să trăiască, chiar dacă 
i-am face operaţie 
reparatorie. 

În primele săptă-
mâni de viaţă, David 
a fost operat de trei 
ori. Medicul a încercat 
fără succes să repare 
intestinele micuţului. 
Apoi, a făcut rezecţia 
unei porţiuni destul 
de importante a intes-
tinului, dar nici aceasta 
nu a adus vindecarea. 
La a treia încercare, 
a transformat o parte 
din stomacul lui David, în Bolivia, la zece ani 
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David, făcând o legătură pentru a vedea dacă forţa gravitaţională 
va ajuta alimentele să alunece în jos. Nimic nu părea să-l ajute pe 
micul bebeluş şi nici un fel de hrană n-a trecut prin intestinele lui 
în primele trei săptămâni de viaţă.

- Ne pare atât de rău, dar nu mai putem face nimic, a spus 
medicul cu tristeţe. Copilul dumneavoastră va muri.

Cu credinţă, părinţii lui David l-au rugat pe Dr. Leslie 
Hardinge să facă ungerea fiului lor. La douăzeci şi patru de ore 

după aceasta, o asistentă a 
început să audă pentru prima 
dată zgomote intestinale. 
Medicul a cerut o radiografie a 
abdomenului copilului. Şocat, 
el a declarat:

- Apendicele se află acum 
în poziţia corectă. Intestinele 
par să funcţioneze normal, 
deşi copilul s-a născut fără 
un sistem nervos peristaltic 
funcţional.

Acest medic agnostic a 
continuat:

- Dacă există Dumnezeu, 
El a cruţat viaţa acestui copil 
şi sunt sigur că trebuie să aibă 
planuri mari cu el.

David – care avea un an 
când părinţii lui misionari l-au 
luat cu ei în junglele Boliviei – a 
crescut vorbind spaniola. Tatăl 
său, pastor şi pilot misionar, 

şi-a luat familia din zona depresionară a junglei ca să viziteze 
oraşul La Paz când David avea trei ani. Altitudinea de 4.600 m a 
făcut să-i vină rău micuţului. Îşi aminteşte şi acum prima privire 
fugară cu care a observat-o pe simpatica fată blondă din apropiere. 
Mama fetei i-a spus:

Becky, la 15 ani, cu maimuţa ei, Jojo
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- David, aceasta este fiica noastră, Becky Sue. Are 6 ani.
Becky a adus jocuri, dar înainte să înceapă să se joace, l-a 

întrebat, zâmbind:
- Te-ar deranja dacă ţi-aş pieptăna părul încurcat? Atenţia ei 

maternă l-a făcut să se simtă mai bine.
Mai târziu, ea a sugerat:
- Hai să pictăm cu degetul. Putem picta munţii acoperiţi de 

zăpadă pe care-i vedem pe fereastră.
 Plină de idei, i-a ocupat mintea până a uitat de durerea de cap 

şi de greaţă.
Tatăl lui Becky, Monroe Dale Duerksen, trezorier al Misiunii 

Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Bolivia, vizita adesea zona 
depresionară a junglei, unde locuia David. Uneori îşi aducea şi 
familia cu el. David făcea tot felul de planuri, iar Becky îl urma. 
Umblând cu picioarele desculţe prin junglă, adunau flori şi 
prindeau fluturi coloraţi şi insecte neobişnuite.

- Avem nevoie de bani ca să ne cumpărăm îngheţată şi gumă 
de mestecat. Ai vreo idee? a întrebat-o David într-una din zile.

- Hai să pictăm fiecare un tablou cu Jojo, frumoasa mea 
maimuţică, a sugerat Becky. Iar aceasta a durat ceva, pentru că le 
era greu să o facă pe Jojo să pozeze pentru portret.

Când au terminat, David a spus:
- Îmi plac desenele noastre cu Jojo. Uite ce idee am. Hai să 

găsim capace de la cutiile de conserve, să le dăm găuri şi să punem 
şnururi în orificii, ca pentru o ramă de tablou. Lipim desenele cu 
maimuţa – împreună cu cele mai bune picturi ale noastre – în ramă 
şi le vindem.

Micii întreprinzători au găsit mulţi cumpărători pe la casele 
din sat.

Familiile Gates şi Duerksen au călătorit odată împreună, cu 
barca misiunii, oprindu-se în fiecare sat să-i trateze pe cei bolnavi. 
David îşi amintea că în acea călătorie împlinise 5 ani. Când cei doi 
s-au făcut mai mari, lui David şi lui Becky le plăcea să pescuiască 
de pe prora bărcii. Îi plăcea să o audă pe Becky râzând în timp 
ce aruncau peştii înapoi în apă şi îi priveau cum se îndepărtează 
înotând.
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- Hai să construim o casă în copac, propuse David într-o zi.
- Dar nu ne putem căţăra atât de sus pe trunchi, obiectă 

Becky.
- Nu, dar putem să coborâm copacul la noi şi să facem o casă 

din ramuri. Ştiu să folosesc maceta şi toporul.
Cu milioanele de copaci ai junglei Boliviei, pierderea unuia 

nu-i deranja pe micii constructori. Trei zile au tot tăiat, până 
ce copacul a căzut. Desculţi, le venea uşor acum să escaladeze 
trunchiul în poziţie orizontală pentru a face din ramurile lui o 
căsuţă primitoare. Numai că – atunci când copacului i s-au uscat 
ramurile – şi-au găsit casa mai puţin primitoare şi au pornit în 
căutare de noi aventuri.

Misiunea a cumpărat pământ în zona depresionară a junglei şi 
cele două familii erau implicate în punerea bazelor unei ferme de 
vite. Aici, elevii locali puteau lucra timp de un an pentru a strânge 
bani să-şi plătească şcoala. Familia lui Becky locuia într-o casă 
mică. Atunci când familia lui David a venit în vizită, a trebuit ca 
toţi copiii să doarmă într-o singură încăpere.

- Grozav, a chicotit Becky, putem să spunem poveşti şi să ne 
amuzăm înainte să adormim.

În noaptea aceea, David a dormit într-un hamac, deasupra lui 
Becky, care a dormit pe podea. Cu piciorul, ea împingea hamacul, 
legănându-l să adoarmă. Dintr-odată, lui i s-a făcut rău şi a 
vomitat. Becky s-a prefăcut că doarme, de teamă să nu fie acuzată 
că i-a făcut rău lui David.

Când David a ajuns la vârsta de 8 ani, a anunţat-o pe Becky:
- Când mă fac mare am de gând să mă căsătoresc cu tine.
- Serios? Foarte bine. O să fiu bucuroasă să mă mărit cu tine 

când o să fim suficient de mari, i-a răspuns tânăra de 11 ani.
Hotărând că trebuie să-i dea lui Becky un cadou de logodnă, 

David a mers cu economiile lui într-un magazin din micul orăşel 
Santa Ana.

- Vreau să cumpăr o sticluţă de parfum.
- Un parfum? Ai deja o prietenă? a întrebat vânzătorul.
- Într-un fel, a răspuns el într-o doară.
Încântat de ceea ce cumpărase, i-a oferit lui Becky frumoasa 
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sticluţă. Câteva zile mai târziu, fratele lui Becky, Jimmy, s-a 
apropiat de David şi i-a spus:

- Ştii ce face Becky cu parfumul pe care i l-ai dat tu? 
Parfumează maimuţa după ce îi face baie.

David a simţit că i se frânge inima – irosea cadoul lui de 
logodnă pe maimuţă. Nu înţelegea fetele şi nici nu realiza că 
această maimuţă era foarte, foarte importantă pentru Becky. Timp 
de 7 ani o luase peste tot cu ea, o îmbrăcase şi o iubise mult. În 
fiecare vineri după ce se spăla ea, îi făcea baie şi lui Jojo. Când se 
dădea ea cu parfum, o dădea şi pe Jojo.

Când Becky a împlinit 13 ani, părinţii ei s-au întors în Statele 
Unite pentru ca tatăl ei să poată studia la Universitatea Loma Linda, 
din statul California. În timpul liceului, Becky a studiat la mai 
multe şcoli în Louisiana, Arkansas, Kentucky şi Tennessee. Mulţi 
ani, David şi Becky nu s-au mai văzut. David nu a ştiut niciodată 
că Becky nu respinsese parfumul, cadoul lui din dragoste. Abia 
după mulţi ani i-a aflat motivul. Ea împărţise preţiosul cadou cu 
animalul pe care-l iubea cel mai mult.

Când David avea 11 ani, familia lui a plecat din America 
de Sud la Universitatea Andrews, în Michigan. Mai târziu, au 
locuit timp de 10 ani în Collegedale, Tennessee. David îşi amintea 
fiorul pe care l-a simţit când a întâlnit-o din nou pe Becky. Dar 
timpul şi circumstanţele îi schimbaseră, iar el începea să se simtă 
neconfortabil. Ar mai vrea ea, studentă la Southern Missionary 
College, să aibă de-a face cu un elev de liceu?

În inima ei, Becky ştia că ea încă păstra sentimente pentru 
David. În fiecare an – de ziua lui – se gândea la el şi la promisiunea 
lor unul faţă de celălalt. Vor fi vreodată împreună?

Într-un Sabat, familia Gates – care locuia lângă universitate – a 
invitat-o pe Becky şi colega ei de cameră, Joy, să ia împreună masa 
de prânz. După ce au terminat de mâncat, David le-a sugerat:

- Am de muls o vacă. Fetelor, nu vreţi să veniţi cu mine?
În timp ce se îndreptau spre grajd, David a remarcat:
- Joy, părul tău blond este atât de frumos.
Becky a simţit un junghi de gelozie şi s-a gândit: O admiră pe 

ea, nu pe mine.
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S-a hotărât pe loc să-şi lase părul lung.
Nici David, nici Becky nu au mai amintit nimic de 

promisiunea lor din copilărie. Diferenţele de vârstă şi educaţie 
păreau copleşitoare şi fiecare se întâlnea cu altcineva. Cu inima 
grea, David a tras concluzia că nu mai avea nici o şansă să se 
căsătorească cu Becky.

Este adevărat că atunci când se întâlneau din întâmplare, 
aveau scurte discuţii, ca între prieteni. Dar chiar şi atunci când 
sporovăiau despre una şi alta, Becky se gândea: E doar un copil şi 
nu-l mai interesez deloc. Iar David se gândea că este prea mic pentru 
ea. Toate acestea păreau să însemne sfârşitul visurilor lor din 
copilărie.

Plăcutele reverii ale lui David fură brusc întrerupte când 
camioneta încetini şi opri. Auzi scârţâitul unei porţi şi îşi dădu 
seama că ajunseseră la închisoare. Căpitanul Gonzales le desfăcu 
legăturile de la ochi şi le ordonă să-l urmeze. David se uită la 
ceasul de la mâna căpitanului. Trei dimineaţa. Bărbaţii discutaseră 
pe drum aproape ca între prieteni. Gardianul închisorii îi salută în 
timp ce intrară.

- Ţi-am adus doi deţinuţi, zise căpitanul. Du-i în celula A, 
chiar acolo, dar nu vreau să încui uşa celulei.

- Ce-ai spus, căpitane? Sunt deţinuţi şi-mi spui că nu vrei să 
încui uşa de la celulă?

- Nu, aceşti domni nu vor fugi. Şi mai vreau să laşi uşa 
deschisă. E un ordin. Ai înţeles?

- Da, domnule.
În timp ce căpitanul pleca, le-a urat:
- Noapte bună, domnilor!
Gardianul trecu pe lângă David şi profesor.
- Lucrez aici de mult timp, zise el, şi n-am avut nici un deţinut 

pe care să nu-l pot încuia. E ciudat. Dar vă spun un lucru. Dacă 
puneţi piciorul în afara celulei, vă împuşc.

Stând întinşi pe paturile de campanie, David se întoarse spre 
profesor.

- Acesta este a treia dovadă de bunătate de când am fost 
arestaţi. Ar putea însemna faptele căpitanului că noi suntem 
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deţinuţi, dar de fapt nu suntem? Cu siguranţă, în toate acestea 
este mâna lui Dumnezeu. Nu înţeleg acum, dar am încredere 
că Dumnezeu are un plan. El ne-a chemat, rămâne credincios şi 
putem avea încredere în El. Când va considera de cuviinţă, va 
rezolva totul.
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David şi profesorul au rămas în celulă două zile. Ca să treacă 
timpul mai uşor, îşi împărtăşeau făgăduinţe biblice. Le oferea 
Dumnezeu o pauză să se pregătească pentru ce le stătea în faţă 
sau, ca în cazul lui Ioan Botezătorul, o perioadă în închisoare să-i 
pregătească să „mărturisească despre lumină” (Ioan 1:8)?

- Va fi interesant să vedem cum „Toate lucrurile lucrează spre 
binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor 
ce sunt chemaţi după planul Său”, zise David.

A treia zi, gardianul le-a ordonat:
- Veniţi cu mine!
Camioneta i-a dus în oraşul din apropiere, unde se găsea 

biroul procurorului districtual. Într-o cameră de audiere, diferiţi 
funcţionari băteau la maşina de scris. Un ofiţer s-a ridicat şi a 
început să citească acuzaţiile împotriva lui David şi a profesorului. 
Abia atunci au aflat cauza răpirii lor.

- Aţi fost învinuiţi de mai multe delicte referitoare la folosirea 
avionului.

David ascultă o listă lungă de activităţi ilegale – care părea să 
cuprindă tot ce le trecuse lor prin cap.

C A P I T O L U L  3

Viaţa în închisoare
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- Sunteţi acuzaţi de toate acestea, sună vocea vorbitorului.
David ştia că nu folosise niciodată avionul în scopuri ilegale. 

Dar cel însărcinat cu audierea nu le dădu nici o posibilitate 
să facă vreo declaraţie. David se gândi: Se pare că aceşti oficiali 
guvernamentali au în plan să stea în şir strâns şi să tragă în noi ca un 
pluton de execuţie.

- Avem un martor care să confirme că acuzaţiile sunt 
adevărate. David auzi numele unui deţinut. Doreşte să depună 
mărturie împotriva voastră.

- Duceţi-i la închisoare, strigă ofiţerul.
David reţinu numele deţinutului şi îşi spuse: Când ne vom 

întoarce la închisoare, voi avea o confruntare cu omul acela. Şi voi afla ce 
l-a făcut să depună mărturie despre ceva în întregime fals.

 În camionetă, David a înţeles că erau duşi la închisoarea 
federală. În timp ce intrau în închisoare, David îşi propuse iarăşi: 
Trebuie să-l găsesc pe cel care m-a acuzat pe nedrept. Gardianul închise 
poarta în spatele lor şi le luă amprentele. Din acel moment, gândul 
de se confrunta cu cel care-l acuzase dispăru din mintea lui 
David.

Gardienii îi duseră pe David şi pe profesor în curtea interioară 
a închisorii. Imediat, o mulţime de alţi deţinuţi îi înconjurară.

- Aha, deci voi sunteţi marii delincvenţi.
- Ce vreţi să spuneţi?
În mâini, aveau cele mai recente ziare. Titlul de pe prima 

pagină anunţa: „Spitalul Adventist de Ziua a Şaptea este suspectat 
de folosirea medicilor şi asistentelor, precum şi a avioanelor, 
pentru activităţi ilegale. Ei antrenează viitori asistenţi medicali să 
comită infracţiuni. Conducătorii grupului au fost arestaţi.”

David îşi dădu seama că acesta era un complot politic pentru 
a se aduce dezonoare Bisericii lui Dumnezeu. Se întoarse spre 
deţinuţi şi spuse:

- Voi credeţi tot ce citiţi pe prima pagină a ziarului? Cineva a 
minţit. Adevărul este că noi suntem misionari ai bisericii.

- Nu-i adevărat. Ştim că aveţi bani. Se vede că sunteţi bine 
îmbrăcaţi, ceea ce dovedeşte că aveţi bani, ca toţi criminalii.

- Nu, noi nu avem bani.
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- Ba aveţi. Trebuie să aveţi o mulţime de bani.
- Ne pare rău, băieţi, dar vă înşelaţi. Nu ne-am ocupat 

niciodată cu crima şi nici nu avem bani.
- Ascultaţi. Avem ceva să vă spunem, strigă purtătorul 

de cuvânt al deţinuţilor. În această închisoare noi, deţinuţii, 
administrăm totul. Şi vă cerem să ne plătiţi bani. Dacă nu, veţi fi 
obligaţi să curăţaţi toate latrinele de două ori pe zi.

- Şi?
- Nu vreţi să curăţaţi latrinele acestea. Sunteţi, evident, 

oameni culţi care n-ar face niciodată munca asta.
- Sunt asistent medical. Sunt misionar al Biserici Adventiste 

de Ziua a Şaptea. Nu mă consider prea bun sau prea cult ca să pot 
curăţa latrine.

- Domnule Gates, nu vreţi să curăţaţi aceste latrine. Sunt 
fecale peste tot. Ţevile sunt afară, stricate toate. Apa se infiltrează 
în sezonul ploios şi tot ce este înăuntru pluteşte peste tot în baie. 
Trebuie să scoateţi toată mizeria aceea în fiecare zi. Sunt sigur că 
nu vreţi să aveţi de-a face cu toată treaba asta urât mirositoare.

- Cred că mă judecaţi greşit. V-am spus că sunt asistent 
medical, obişnuit să curăţ reziduurile umane. Odată am lucrat 
într-un azil. Nu m-a deranjat deloc să-i curăţ pe bătrânii aceia. 
Puneţi-mă la încercare.

- Nu, domnule Gates. Avem de gând să-ţi dăm o şansă. 
Ştim că nu vrei să te apuci de munca asta. Îţi dăm două zile să te 
hotărăşti. Dacă nu plăteşti până atunci, va trebui să o faci.

- Pot să vă spun de pe acum. Vă rog să-mi daţi o găleată şi o 
lopată şi mă apuc imediat. Peste două zile vă voi răspunde la fel. 
Nu vă plătesc nici un bănuţ.

Profesorul îl întrerupse pe David:
- Eu nu sunt de acord. Poate ar trebui să plătim.
David se uită la el.
- Eşti liber să plăteşti, dacă vrei. Trebuie să iei singur deciziile, 

dar pe mine nu mă deranjează să fac muncă de jos. Mamele nu par 
să aibă nici o problemă când schimbă scutece murdare. Nu le place 
la primul scutec, dar după două sau trei, se obişnuiesc – nu e cine 
ştie ce.
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În noaptea aceea, gărzile i-au înşirat pe deţinuţi pe cinci 
rânduri lungi. Lui David şi profesorului li s-a ordonat să treacă în 
rânduri diferite. După ce fiecare rând a fost numărat, deţinuţii au 
primit ordin să treacă în celulele lor, câte şaptezeci de bărbaţi într-o 
celulă, după care au fost închise uşile în urma lor.

În celulă, David a distins şiruri lungi de paturi din ciment cu 
un spaţiu de trei picioare între şiruri, ajungând aproape până la 
tavan. Şeful celulei îi informă pe noii deţinuţi:

- Plătiţi trei dolari pentru un pat, sau dormiţi pe podea.
Rămânând la ideea lui, David decise că dacă începe să 

plătească pentru toate lucrurile, cererile nu se vor mai opri 
niciodată. Vor pretinde mereu din ce în ce mai mulţi bani. În plus, 
paturile de ciment ar fi fost la fel de tari ca podeaua.

- Eu dorm pe jos, i se adresă el şefului celulei.
- Pentru că eşti nou venit, trebuie să dormi lângă patul meu, 

porunci el.
Ştiind că de obicei doarme profund, David se confrunta cu o 

nouă problemă. Se gândi: Aceşti oameni îmi vor fura tot ce am. Ce 
să fac? Cum celula era îmbâcsită şi umedă, se hotărî: Îmi voi lua 
portofelul, cheile, pieptenul şi stiloul şi le voi îndesa în pantofi. Apoi 
îmi voi înveli pantofii cu cămaşa şi am să-i folosesc ca pernă, dormind 
numai în pantaloni. Rezolvând şi această problemă, se întinse pe 
jos. Cum îşi puse capul pe zgrunţuroasa sa pernă improvizată, 
îşi aduse aminte ceva important. Uitase să se roage. Se ridică şi 
îngenunche, aşteptându-se ca cineva să arunce cu ceva în el sau să 
strige obscenităţi. Dar nimic din toate acestea nu se întâmplă, aşa 
că începu să-şi verse amarul Prietenului său.

Doamne, am nevoie de Tine. Nu ştiu de ce ai îngăduit să 
trec prin această traumă. Urăsc acest fel de tratament. Mă simt 
deprimat şi frustrat. Ştii cât de mulţi oameni depind de vizitele 
noastre cu avionul. Cine îi va mai ajuta acum? Cine va face munca 
pe care mi-ai încredinţat-o? Va rămâne nefăcută.

Va mai recupera vreodată Biserica avionul? De ce permiţi să sfârşesc 
în acest loc oribil? Care este motivul pentru care m-ai adus aici? Trebuie 
să Îţi spun cât de îngrozitor mă simt. Ştiu că eşti cu mine. Te rog, ajută-mă 
să supravieţuiesc. Învaţă-mă să am încredere. Dă-mi înţelepciune să dau 
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mărturie pentru Tine, chiar şi atunci când nu înţeleg. Fii cu Becky şi cu 
copiii şi – când vei hotărî Tu – reuneşte familia noastră. Te iubesc, deşi 
mă simt nenorocit. Te rog toate aceste lucruri în Numele lui Iisus, care a 
suferit mult mai mult pentru mine. Amin!

David se întinse din nou. Apoi cineva strigă:
- Hei, tu! Eşti credincios, sau ce?
- Da, sunt. Sunt misionar pentru Dumnezeu. Lucrez pentru 

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.
- Crezi în Dumnezeu?
- Cu siguranţă.
- Crezi că Dumnezeu există?
- Da, ştiu că există. Îl cunosc personal.
- Atunci, răspunde-mi la nişte întrebări.
David se rugă în gând pentru înţelepciune. Şaptezeci de 

perechi de urechi ascultau ce vorbeau ei. Curând, altă voce îi 
întrerupse. Apoi altcineva puse o întrebare, apoi un altul, apoi încă 
unul, mai bine de două ore. Mereu şi mereu, Duhul Sfânt aducea 
în mintea lui David versete din Biblie. În întuneric, aceşti oameni 
îşi goleau inimile, întrebând despre un Dumnezeu pe care tânjeau 
să-L cunoască. Ascultau toţi, fascinaţi. David ştia că Dumnezeu 
aranjase această audienţă în captivitate.

În dimineaţa următoare, imediat după ce se trezi, David 
îngenunchie pentru rugăciune.

- Stai aşa, stai aşa, strigă un deţinut tânăr şi alergă spre el. Te 
deranjează dacă mă rog cu tine?

- Nu, deloc. Mă bucur că mi te alături. Cei doi se rugară 
împreună şi David ştia că Dumnezeu zâmbeşte.

A doua seară, un al treilea i se alătură lui David pe genunchi 
pentru rugăciune. Acum Dumnezeu îi asculta pe trei dintre 
copiii Săi. Apoi, numărul se ridică la patru, cinci, şase şi ajunse 
la unsprezece. Dumnezeu ştia după ce tânjeau inimile lor. Le 
înţelegea dorinţa de a se alătura familiei Sale. Oare acesta să fie 
motivul pentru care-l trimisese pe David printre ei – să aducă 
încurajare în acest loc întunecat?

Mulţi deţinuţi au venit pe rând la David să-i spună povestea 
lor. Un bărbat îi spuse:
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- Am soţie şi copii. Sunt nevinovat. Cineva mi-a făcut o 
înscenare pe nedrept. Am o sentinţă de zece ani, iar soţia şi copiii 
mei suferă.

 Ochii altui bărbat s-au umplut de lacrimi.
- Nu am făcut nimic rău, dar trebuie să stau aici cincisprezece 

ani şi nu am pe nimeni care să aibă grijă de familia mea.
Un val de tristeţe trecu peste David. Ştia că nici el nu se putea 

aştepta la dreptate. La cât timp va fi condamnat? Şi cum se va 
descurca Becky cu două fetiţe, una de cinci şi cealaltă de trei ani, şi 
cu Carlos, de un an?

*    *    *

La trei zile după arestarea lui David, Becky nici măcar 
nu bănuia unde era David şi nu ştia dacă avea să-l mai vadă 
vreodată. Locuiau la graniţa cu Guatemala şi îşi aducea aminte 
că un alt misionar, Leon Cummings, fusese răpit. I se întâmplase 
asta şi lui David? Îl duseseră gherilele în vreo ascunzătoare din 
junglă? Îl torturau oare? Vor cere o răscumpărare sau îl vor ucide 
numaidecât? Gânduri teribile îi umpleau mintea în timp ce-L ruga 
pe Dumnezeu: Te rog, adu-mi-l înapoi.

În acele zile, Becky îşi simţea stomacul strâns. Nu putea 
să mănânce. Cântarul din baie arăta 45 kg, ceea ce însemna că 
pierduse mai mult de 3 kg în trei zile. A încercat să se forţeze să 
mănânce, dar stresul făcea înghiţitul aproape imposibil.

Ştiind că trebuie să se ţină tare de dragul copiilor, a căzut pe 
genunchi şi a cerut: „Doamne, trebuie să mă ajuţi. Sunt gata să mă 
prăbuşesc. Am nevoie de pacea Ta în această agitaţie. Am nevoie 
de ea chiar acum. Ştii cât preţuiesc făgăduinţa Ta din Ioan 14:27: 
,Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se 
tulbure inima, nici să nu se înspăimânte’.”

În acel moment, Becky simţi pacea lui Dumnezeu care o 
învăluia. Câteva ore se comportă din nou normal. Apoi, o copleşi 
din nou o spaimă grozavă. Căzu pe genunchi şi repetă cererea: „Te 
rog, Doamne, am nevoie de pacea Ta. Încep să o pierd.” Toată ziua 



32 P I L O T  M I S I O N A R

şi în timpul nopţilor pline de nelinişte cerea împlinirea făgăduinţei 
din Ioan 14:27. Preţuia acea făgăduinţă cum un om care se îneacă 
preţuieşte aerul.

Prietenii treceau pe la ea şi o întrebau:
- Becky, cum poţi să fii atât de tare?
- Nu sunt tare, răspundea ea. Mă sprijin puternic pe Iisus. Fără 

promisiunile Sale, nu aş putea trece prin aşa ceva, pentru că nu ştiu 
ce i se întâmplă lui David. Dar Dumnezeu ştie. Un singur lucru 
ştiu. Dumnezeu ne dă putere specială în împrejurări deosebite.

Într-o seară, fetiţa de trei ani, Katrina, o văzu pe mama ei 
plângând.

- Mămico, un înger poate să deschidă uşa.
Nedumerită, Becky întrebă:
- Care uşă?
- Ştii tu. Ca atunci cu Petru.
Becky îşi aduse aminte că le citise copiilor, cu câteva săptămâni 

înainte, povestirea biblică despre evadarea apostolului Petru. Se 
ridică şi o îmbrăţişă pe Katrina.

- Draga mea, tu ai mai multă credinţă decât are mămica ta. Îţi 
mulţumesc că mi-ai adus aminte.

În fiecare oră, Becky experimenta încercarea de foc pe care 
Petru o menţionează în prima sa epistolă (vezi 1 Petru 4:12-13). 
Înţelegea că Dumnezeu îi îngăduie să ia parte la suferinţele lui 
Christos. Dar în timpul suferinţei, nu se putea bucura. Numai prin 
credinţă realiza că într-o zi se va bucura şi atunci gloria Sa va fi 
dezvăluită.
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David ştia că mulţi ochi îl urmăreau când, în timp ce se 
pregătea de culcare, doi dintre deţinuţi i se alăturară pentru 
rugăciune. În timp ce se întinse pe jos şi liniştea umplu încăperea, 
simţi prezenţa dulce a lui Iisus.

Dar somnul nu voia să vină. Nu-şi putea opri avalanşa de 
gânduri. Avioanele jucaseră un rol important în viaţa lui şi acum 
se gândea la cel pe care tocmai îl pierduse – motivul arestării şi 
închiderii lui – şi la celelalte avioane cu care zburase. Îşi amintea 
cum îl binecuvântase Dumnezeu cu primul lui avion. Pentru că 
zburase adesea cu tatăl lui în copilărie, a dorit să ia lecţii de zbor în 
timpul ultimilor doi ani de facultate. Hotărât să facă rost de bani 
pentru cursuri, şi-a găsit o slujbă la colegiu.

Curând s-a asociat cu doi prieteni, care deţineau un avion mic. 
Datorită orelor lungi de muncă, a cumpărat şi partea celorlalţi. 
Înainte de absolvire, la 18 ani, avea propriul avion.

Într-o zi, înainte ca David să-şi ia permisul de pilot, tatăl său, 
pilot cu experienţă, l-a luat pe David în avionul lui, într-un zbor 
spre mica pistă de la Georgia-Cumberland Academy, în nordul 

Cu gândul la Becky

C A P I T O L U L  4
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statului Georgia. Pastorul Gates a aterizat de două ori, de fiecare 
dată observând o combină care tăia porumbul, pe câmpul de lângă 
pistă.

David a vrut să încerce la rândul lui o aterizare.
- Este prea puţin loc pentru tine, l-a avertizat tatăl lui. E riscant 

să aterizezi, deoarece combina aceea lucrează atât de aproape de 
marginea pistei. Eu am fost nevoit să deviez lateral. Voi ateriza şi-l 
voi ruga pe mecanic să se îndepărteze puţin, înainte de a prelua tu 
comenzile.

Tatăl lui 
David a aterizat 
normal, dar exact 
după ce a atins 
pământul, trenul 
de aterizare s-a 
blocat, iar roata 
din stânga a 
căzut de sub 
avion. Aripa 
stângă a căzut, iar 
ei şi-au luat brusc 
zborul peste 

câmp. Combina care lucra în cerc le-a apărut în faţă. Neavând 
nici un control asupra vitezei avionului, pastorul Gates a împins 
în jos botul avionului şi a lovit frontal combina cu 110 km pe oră. 
Datorită acestei manevre rapide, avionul nu l-a atins pe cel care 
conducea combina.

Apoi, o tăcere de mormânt! Când David şi tatăl său au ieşit, le 
curgea sânge din cap şi din braţele rănite. Centurile de siguranţă 
le-au salvat viaţa. Atât avionul cât şi combina erau grav avariate.

Medicul dintr-o secţie de urgenţă din apropiere i-a bandajat.
- Rănile nu sunt grave, dar va dura ceva timp să se vindece, 

le-a spus el.
În timpul convalescenţei, David a primit o scrisoare de la 

Becky, care se întorsese acasă pentru un semestru.
„Îmi pare atât de rău că avionul tău s-a prăbuşit”, scria ea. 

Cessna 140 „Becky Sue“
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„Mi-am dorit întotdeauna să învăţ să zbor şi speram să învăţ cu 
avionul tău. Mă bucur mult că v-aţi rănit prea grav.”

Pentru că avionul era asigurat, David l-a înlocuit curând 
cu un altul. O rază de speranţă a străfulgerat mintea lui David. 
Oare Dumnezeu folosea accidentul spre bine prin acest contact 
pozitiv din partea lui Becky? Din moment ce prietena lui dinainte 
îl părăsise, s-a simţit liber să-i răspundă. Curând, scrisorile lor au 
devenit frecvente.

La scurt timp, 
Becky şi părinţii ei au 
venit să viziteze piloţii 
convalescenţi. După 
plecarea lor, tatăl lui 
David a spus:

- Am noutăţi pentru 
tine. Mama lui Becky 
tocmai i-a spus mamei 
tale că Becky s-a despărţit 
recent de prietenul ei 
pentru că pe el nu-l prea 
interesa viaţa de misiune, 
care este scopul vieţii ei. 
Şi a făcut aluzie la faptul 
că Becky încă vorbeşte 
despre promisiunea pe 
care ţi-a făcut-o în 
copilărie, David.

- Chiar aşa, tată? Un timp m-am simţit deprimat în legătură 
cu asta, gândind că n-am nici o şansă cu Becky. E nemaipomenit.

David şi-a adus aminte de făgăduinţa din Filipeni 1:6: „Sunt 
încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va 
isprăvi până în ziua lui Iisus Christos.”

S-a rugat: Îţi mulţumesc, Doamne. Nimic nu este prea greu pentru 
Tine. Dacă Tu vrei ca Becky şi cu mine să lucrăm împreună pentru Tine, 
arată-mi, Te rog, ce să fac.

Obişnuit să acţioneze rapid, David a trecut imediat de la 

Absolvirea lui David de la Collegedale 
Academy
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tristeţe la sentimentul că este în al nouălea cer. I-a scris lui Becky o 
scrisoare, a expediat-o, dar a primit-o înapoi patru zile mai târziu. 
În entuziasmul său, uitase să pună timbru.

Prietenia lor s-a dezvoltat repede. Becky a venit să asiste la 
festivitatea de absolvire a lui David, de la Collegedale Academy. 
Se simţea atât de mândră de el! După ceremonie, stăteau împreună 
afară şi ea încerca să nu tremure din cauza brizei reci. I s-a oprit 
parcă inima atunci când el şi-a dat jos roba de absolvire şi i-a 
aşezat-o tandru pe umeri.

Curând, au început să discute despre interesul lor comun 
pentru misiune. Becky studiase tehnologia medicală la colegiu. 
Într-o seară, mergând prin campusul colegiului, David i-a făcut o 
propunere.

- Dacă amândoi vrem să fim misionari, trebuie să urmăm 
cursuri pentru asistenţi medicali. Oriunde ne-ar chema Dumnezeu, 
cunoştinţele medicale îi pot ajuta pe oameni.

- Dar, David, totdeauna mi-am spus că nu voi deveni asistent 
medical. Nu crezi că, părinţii noştri fiind asistenţi, ramura medicală 
este suficient reprezentată în familie?

David rămase tăcut, dându-i lui Becky timp să se gândească.
- Sunt sigură că nu vreau să devin asistent medical, continuă 

ea încet, dar dacă nu voi fi nevoită să lucrez într-o secţie de spital, 
ei bine, poate cunoştinţele acestea prin care să-i ajutăm pe cei 
bolnavi vor spori slujirea noastră misionară.

- Nici eu nu vreau să fac din aceasta o profesie, ci doar un 
mijloc de a-i ajuta pe alţii.

- De acord, David, şi eu vreau. Să mergem la departamentul 
pentru asistenţi medicali şi să ne înscriem.

Directoarea a clătinat din cap:
- Îmi pare rău. Am acceptat deja toţi studenţii pe care-i putem 

pregăti anul acesta. Dar vă putem trece pe lista de aşteptare. Veţi 
avea numerele 78 şi 79. Aţi putea totuşi să susţineţi un examen de 
evaluare a cunoştinţelor.

Peste câteva zile, David şi Becky s-au întors la departamentul 
pentru asistenţi să-şi ia rezultatele.

- Aţi scris bine, a remarcat directoarea. Aţi urcat la poziţiile 
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7 şi 8 în lista de aşteptare. Totuşi, sunteţi prea jos pe listă ca să fiţi 
acceptaţi anul acesta.

Trei săptămâni mai târziu, în prima zi de înscrieri la colegiu, 
David i-a sugerat lui Becky:

- Sunt sigur că Dumnezeu doreşte aceasta pentru noi. Hai să 
nu ne înscriem la nici un curs azi, ci să aşteptăm şi să ne rugăm.

A doua zi, dimineaţa, au întrebat din nou.
- Îmi pare rău, nici o şansă.
Cu toate acestea, cei doi au aşteptat nerăbdători toată ziua, 

reamintindu-I lui Dumnezeu că toate lucrurile sunt posibile cu El. 
(vezi Marcu 10:27)

- Dacă aceasta este dorinţa lui Dumnezeu pentru noi, El va 
rezolva totul. Dacă nu este, ne va descoperi nişte planuri mai bune, 
a spus Becky încrezătoare.

- Înscrierile se fac până la ora patru, mormăi David, 
privindu-şi ceasul. Mai avem doar cinci minute ca să ne înscriem. 
Să mergem să vedem dacă sunt ceva progrese. S-au apropiat de 
masa consilierilor pentru asistenţi.

- Două locuri rămân libere, dar credem că vor veni cele două 
tinere, le-a spus directoarea.

- Se fac înscrieri de două zile, iar ele nu au apărut până acum. 
Cred că am să vorbesc cu decanul studenţilor, a comentat David.

- Cum doriţi, a răspuns ea, indicându-i biroul decanului de 
cealaltă parte a holului unde se făceau înscrierile. 

David i-a împărtăşit decanului dorinţa lor de a urma cursurile 
medicale pentru a fi mai bine pregătiţi pentru slujirea misionară.

- Avem o problemă, a adăugat David. Dacă nu intrăm anul 
acesta la cursuri, nu mai putem aştepta încă un an. Pur şi simplu 
nu vom mai urma cursurile medicale. Ori le facem acum, ori 
continuăm cu profesiile pe care le aveam înainte, cum era planul.

- Veniţi cu mine. Mergem să vorbim cu directoarea 
departamentului pentru asistenţi medicali.

Apropiindu-se de biroul directoarei, decanul a întrebat:
- Este adevărat că există două studente pe listă care nu s-au 

înscris şi nici nu v-au contactat? Dacă este aşa, mi se pare rezonabil  
să-i acceptaţi pe cei doi la cursurile pentru asistenţi.
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La doar câteva minute după terminarea înscrierilor, David şi 
Becky au semnat şi au fost înscrişi la un curs de doi ani. Becky s-a 
întors spre David în timp ce părăseau mesele de înscriere.

- Nu-i aşa că Dumnezeu este mare? Acum putem studia 
împreună să devenim asistenţi. Nu mă deranjează să-mi schimb 
specializarea, chiar în anul terminal. Ştiu că aceasta este voia lui 
Dumnezeu.

Cei doi au început să facă totul împreună, dar Becky considera 
că trebuie să aştepte până după ce-şi terminau cursurile de 
asistenţi, ca să se căsătorească.

David a obiectat: 
- Becky, tot timpul tărăgănezi lucrurile. Pur şi simplu nu vrei 

să te mişti mai repede. Poate că eu mă mişc prea repede, dar tu, 
la celălalt capăt, tragi înapoi. Cred că tu eşti plugul iar eu sunt 
tractorul.

- Să fie aşa pentru că Dumnezeu ştie că avem nevoie de 
echilibru? Eu prefer să aştept „în Domnul”, în timp ce tu semeni 
mai mult cu Pavel, tot timpul „alergând cursa”, a râs ea, iar David 
nu a mai avut cu ce să o contrazică.

La câteva luni după începerea cursurilor, au luat parte la 
nunta unor prieteni ca domnişoară de onoare şi cavaler de onoare. 
În timpul festivităţii, un prieten i-a întrebat:

- Voi doi aveţi de gând să vă căsătoriţi? Din întâmplare, 
părinţii lui Becky au auzit întrebarea şi au răspuns:

- Ne aşteptăm în orice moment să ne anunţe că au de gând să 
se căsătorească.

- Ce vrei să spui cu „în orice moment”? a întrerupt David. 
Becky spune că ea vrea să aştepte până terminăm colegiul. Cum 
să „ne aşteptăm în orice moment”, când planurile ei sunt peste un 
an sau doi? În anul acela, când David s-a întors acasă de Crăciun, 
tatăl lui l-a întrebat:

- Sunteţi deja logodiţi?
- Nu, tată, nu m-aş logodi fără să vorbesc mai întâi cu tine. Te 

respect destul de mult ca să îţi cer părerea.
- Crezi că te vei căsători cu Becky?
- Sunt sigur că mă voi căsători cu ea.
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- Eşti sigur că ai găsit persoana pe care o iubeşti şi cu care vrei 
să te căsătoreşti?

- O, da, am găsit-o. Este exact ce-mi doresc. Amândoi Îl iubim 
pe Domnul şi avem o ţintă măreaţă – să devenim misionari şi să-i 
ajutăm pe cei care au nevoie.

În cazul acesta, eşti – practic – logodit, chiar dacă nu ai cerut-o 
încă oficial în căsătorie.

- Emoţional suntem logodiţi. Eu îi aparţin ei, iar ea îmi 
aparţine mie.

- Eu şi mama ta am discutat şi am ajuns la concluzia că 
sunteţi cuplul ideal. Prin faptul că aţi crescut amândoi în Bolivia, 
Dumnezeu v-a pregătit. Aţi fost întotdeauna prieteni. Dar ne este 
teamă pentru voi. Dacă relaţia voastră devine mai apropiată şi 
aşteptaţi prea mult, s-ar putea să comiteţi o greşeală care v-ar 
putea distruge sau – cel puţin – leza căsnicia. Ca să vă păstraţi 
relaţia, ar trebui să vă îndepărtaţi puţin câţiva ani. Oricare dintre 
aceste variante, noi le considerăm nefaste. Aşa că, dacă vrei să te 
căsătoreşti, ai binecuvântarea şi permisiunea noastră.

Surprins, David îşi dădea acum seama că ambele perechi de 
părinţi sprijineau planul lor de a se căsători. Fără să mai irosească 
timpul, David o sună pe Becky:

- Eşti ocupată acum? Este o zi atât de frumoasă! Mă gândeam 
că poate dăm o tură cu Becky Sue.

- Sună bine, a răspuns ea. Ne întâlnim acolo.
Gândindu-se la el, a zâmbit. Cât îi plăceau ochii lui căprui 

neastâmpăraţi cu gene lungi şi zâmbetul lui fermecător. Când ea 
a început să-i spună „înalt, brunet şi chipeş”, el i-a spus „micuţă, 
blondă şi frumoasă”. Îşi amintea ziua în care el o luase plin de 
entuziasm să-i arate cum botezase micul Cessna 140. Pe botul 
avionului era scris cu litere mari numele Becky Sue.

Câteva momente mai târziu, Becky a ajuns la aeroport şi l-a 
găsit pe David făcând ultimele verificări la Becky Sue.

- Vin imediat, i-a spus el zâmbind.
A terminat repede şi a venit lângă ea. Cu tandreţe, i-a luat 

mâinile în ale lui, privind adânc în ochii ei albaştri, şi i-a spus:
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- Ştiu că te-am mai rugat o dată, dar vreau să te întreb din 
nou, lângă Becky Sue.. Vrei să fii soţia mea?

Faţa lui Becky s-a conturat într-un zâmbet frumos.
- Aş fi încântată să devin soţia ta, a şoptit ea.
David a crezut că-i va ceda inima de atâta bucurie.
- Hai să discutăm despre detalii, în timp ce zburăm, a propus 

el.
Nu-şi putea aduce aminte unde au zburat. Ştia un singur 

lucru: această tânără încântătoare – care stătea lângă el – va fi a lui 
pentru totdeauna.

În timp ce David întorcea avionul spre locul de aterizare, cerul 
în amurg, roşu-portocaliu aprins, le desfăşura în faţă soarele care 
apunea. În timp ce se delectau cu frumuseţea din faţa lor, Becky a 
exclamat:

- Priveşte, Dumnezeu decorează cerul pentru a sărbători acest 
moment deosebit.

Chiar înainte să aterizeze, David s-a întins şi a sărutat-o pe 
Becky pe obraz, primul lor sărut.

- Nu crezi că te grăbeşti puţin? a întrebat ea.
- Deloc, a răspuns el cu sinceritate.
- David, eu sugerez să aştepţi cu următorul sărut până de 

Ziua Îndrăgostiţilor.
- Nu prea sunt de acord, i-a spus el zâmbind dar, din moment 

ce este ideea ta, nu am de ales.
Au hotărât ca David să ceară permisiunea părinţilor ei, înainte 

ca logodna să devină oficială. Aşa că au condus toată noaptea, 
ajungând la spital dimineaţa, pe 1 ianuarie 1979. Părinţii ei lucrau 
în schimbul de noapte, tatăl ei ca tehnolog medical, iar mama ca 
asistentă la secţia de urgenţă.

David l-a găsit mai întâi pe tatăl lui Becky.
- Ce faci aici aşa devreme, dimineaţa? Tocmai ai fost aici de 

Crăciun.
David şi-a adunat curajul şi a dezvăluit secretul:
- Aş vrea să mă căsătoresc cu fiica dumneavoastră.
Dale Duerksen a zâmbit:
- Lasă-mă să mă gândesc. A făcut o pauză în timp ce ochii îi 
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clipeau des. Ca să-ţi spun adevărul, m-am gândit deja la aceasta. 
Aş fi încântat!

Perechea fericită s-a 
repezit în sala de urgenţe, 
unde lucra Patti, mama 
lui Becky. Ocupată cu 
o pacientă dificilă care 
ţipa la ea în legătură cu 
o poliţă de asigurare care 
nu permitea tratamentul 
la spitalul acela, Patti nu 
i-a observat.

I-au auzit cuvintele 
pline de tact:

- Ne-am bucura să 
vă tratăm, dar asigurarea 
dumneavoastră nu ne 
permite lucrul acesta. 
Mergeţi, vă rog, la 
spitalul care se află câteva 
mile mai jos şi cei de 
acolo vor avea grijă de 
dumneavoastră.

Deodată, Patti şi-a ridicat ochii şi a strigat:
- Becky, David! şi a alergat către ei.
Femeia a continuat să strige, până când şi-a dat seama că 

striga la pereţi.
Patti şi-a dat imediat seama:
- Voi doi v-aţi logodit? a întrebat ea entuziasmată, 

îmbrăţişându-i pe amândoi.
Feţele lor îi dădeau răspunsul.
Betsy, sora lui Becky, şi logodnicul ei, Ted Burgdorff, şi el un 

misionar care crescuse în Bolivia, îşi planificaseră nunta curând. 
Cei patru s-au hotărât să se căsătorească în aceeaşi zi, sub copacii 
din grădina cu foişor, lângă heleşteu, la ferma familiei Gates, lângă 
Collegedale, Tennessee. Trandafirii complet înfloriţi din grădină 

Ziua nunţii, la ferma familiei Gates, 
în Apison, Tennessee
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erau tot ce aveau nevoie. Dale, tatăl lui Becky, a păşit spre altar cu 
câte o fiică la fiecare braţ.

Întins pe podeaua tare de ciment, David îşi revedea frumoasa 
mireasă. Aproape că putea auzi cuvintele tatălui şi ale bunicului 
său oficiind căsătoria. Inima lui bătu mai tare, amintindu-şi vocea 
ei dulce, spunând „Da”. Pe data de 17 iunie 1979, Becky a devenit 
partenera lui pe viaţă. Nu mai conta vârsta, pentru că el tocmai 
împlinise 20 de ani, iar ea 23. Erau una în Christos Iisus.

Un sforăit puternic l-a trezit pe David din reverie. Realitatea 
urâtă îl lovi din nou. Când o va revedea pe Becky? Cât timp va fi 
reţinut între pereţii acestei închisori?
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În dimineaţa de Sabat, David şi profesorul au discutat:
- Noi vrem să ţinem Sabatul închinându-ne lui Dumnezeu 

aici în închisoare. Trebuie să aibă El un plan special pentru noi în 
legătură cu Şcoala de Sabat, a remarcat David.

- Dar cum? a întrebat profesorul. Ştii că nu ne putem duce la 
oficialii închisorii să le cerem permisiunea pentru servicii de cult. 
Nu ne-ar îngădui.

- Am o idee. Hai să le prezentăm altă cerere.
Împreună, au mers la şeful închisorii:
- Domnule, am putea să facem o lucrare medicală pentru 

ceilalţi deţinuţi?
Acesta s-a arătat interesat.
- În ce constă?
- Eu am diplomă de asistent medical. Profesorul de lângă 

mine conduce şcolile bisericii noastre pentru toată partea de sud 
a Mexicului. Am vrea să le vorbim deţinuţilor despre sănătate şi 
educaţie. Credeţi că este în regulă?

- Absolut. Poftim microfonul. I-l întinse lui David. Fă un 
anunţ.

- Atenţie, toată lumea. Începând cu ora 9:30, vom conduce o 

Provocări în închisoare

C A P I T O L U L  5
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întâlnire specială pentru toţi cei care vor să înveţe mai mult despre 
educaţie şi sănătate. Dacă aveţi întrebări legate de sănătate, vă 
rugăm puneţi-le, iar noi vom încerca să răspundem. Sunteţi rugaţi 
să veniţi.

- Mulţumesc, a spus directorul închisorii, iar David i-a 
înapoiat microfonul.

Mai târziu, David a aflat că Dumnezeu săvârşise o minune în 
dimineaţa aceea. Deţinuţii aveau o ierarhie strictă şi exista o regulă 
nescrisă că nimeni nu putea folosi microfonul dacă nu petrecuse 
cinci ani în închisoare. Dar, în acel moment, spunând „Anunţă 
întâlnirea”, directorul închisorii îi scurtase lui David pedeapsa.

Închisoarea avea mai mult de 400 de deţinuţi. Aproape 350 au 
venit să asculte. Gardienii nu mai văzuseră niciodată atât de mulţi 
la o întâlnire. Pregătiţi pentru neplăceri, ei s-au aliniat pe laterale şi 
în spatele încăperii, cu puştile pregătite.

În timp ce privea oamenii care se aliniau, David se ruga în 
gând: Doamne, ştii că m-am îndoit că Tu ai permis răpirea şi arestarea 
noastră, dar acum ştiu de ce ai îngăduit aceasta. Nu am avut niciodată 
atât de mulţi invitaţi la Şcoala de Sabat. Înţeleg că Îţi ţii promisiunea ca 
să mai aibă loc o minune. Foloseşte-ne în timpul acestei ore ca să aducem 
slavă Numelui Tău.

I-au condus pe deţinuţi în intonarea câtorva imnuri creştine 
pline de viaţă. Profesorul s-a rugat, apoi le-a prezentat avantajul 
educaţiei creştine în sudul Mexicului. A urmat David, care le-a 
spus despre planul lui Dumnezeu pentru omenire, despre modul 
în care Dumnezeu a creat omul cu o sănătate şi un regim alimentar 
perfecte, iar apoi despre pătrunderea păcatului şi a răului şi despre 
degradarea neamului omenesc. A explicat planul minunat al lui 
Dumnezeu de a restaura oamenii după Chipul şi asemănarea Lui. 
A arătat cum cele opt legi naturale ale sănătăţii vor fi benefice 
tuturor.

- Dacă Adam şi Eva ar fi ascultat de Dumnezeu şi nu de 
diavol, am mai fi încă în Paradis. Nu ar mai fi nevoie de închisori. 
Satana a degradat rasa umană, ducând-o la păcat şi egoism. Unii 
dintre voi se află aici pentru că sunt vinovaţi de păcat şi egoism. 
Alţii s-ar putea să fie aici pe nedrept, din cauza egoismului şi urii 
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altora. Dar există speranţă pentru fiecare dintre voi, dacă acceptaţi 
dragostea necondiţionată a lui Dumnezeu şi darul mântuirii fără 
plată, al lui Iisus Christos. Amintiţi-vă, El a suferit şi a murit în 
locul vostru.

După ce David a explicat semnificaţia Jertfei şi planul 
mântuirii, a aşteptat întrebări. Mâini au ţâşnit de peste tot. În 
sfârşit, la ora 13:00, s-a oprit:

- Prieteni, avem nevoie de o pauză pentru masa de prânz, dar 
dacă vreţi să vă întoarceţi după-amiază, vom continua.

S-au întors într-un număr mare şi programul a continuat toată 
după-amiaza. Când întâlnirea a luat sfârşit, deţinuţii roiau în jurul 
lui David.

- De câteva zile simt o durere acută aici, i-a spus un bărbat. 
Poţi să mă ajuţi?

Altul a exclamat:
- Sufăr de dureri de cap de săptămâni întregi.
- Mie îmi este greaţă şi vomit tot ce mănânc.
- Am această excrescenţă la ochi şi mă doare continuu.
Plângerile nu mai conteneau.
Într-un târziu, David a spus:
- Să mergem la directorul închisorii. Nu pot să vă examinez 

aici. Poate are el vreo sugestie.
Directorul închisorii i-a spus:
- Avem un mic dispensar. Mai demult, obişnuia să vină un 

medic la închisoare, să vadă pacienţii, dar asta era demult. Dacă 
poţi, foloseşte-l. Vino cu mine să ţi-l arăt. Este gol acum.

- Eu sunt doar asistent, nu sunt medic. Dar dacă pot să ajut 
pe cineva, voi fi bucuros să încerc, a explicat David, în timp ce se 
îndreptau spre încăperea respectivă.

S-a uitat în jur şi a văzut câteva instrumente prăpădite, dar 
nici o carte de medicină pe care să o consulte.

- Aţi putea anunţa că voi vedea pacienţii mâine dimineaţă, 
după micul dejun.

Începând cu acea zi, David consulta zilnic cel puţin cincizeci 
de pacienţi. Şi-a dat seama curând că unii deţinuţi sufereau de 
afecţiuni grave, care necesitau intervenţii chirurgicale. Directorul 
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închisorii i-a permis lui David să-i telefoneze directorului medical 
de la Spitalul Misiunii de lângă casa sa. Din nou, David a simţit 
mâna lui Dumnezeu, pentru că a putut da de veste scumpei lui 
soţii, Becky. Se întreba cum face faţă acestei crize acasă, cu copiii, şi 
dorea să ia legătura direct cu ea.

Ocazia de a vorbi cu Becky s-a ivit o singură dată. După 
ce a primit încuviinţarea să folosească telefonul, David a sunat 
întâmplător acasă la un prieten care locuia la câteva mile de spital. 
Cum spitalul nu avea telefon, după ce şi-a terminat cumpărăturile, 
Becky a trecut pe acolo să o vadă pe prietena ei, Jane. Scopul 
principal era să se intereseze dacă mai au vreo veste despre David. 
Câteva minute după ce Becky a intrat în casă, a sunat telefonul. Era 
David, care suna de la închisoare.

David dorea să împartă cu ea norul negru al disperării care 
atârna deasupra lui.

- Se pare că voi rămâne aici 14 ani, aşa că va trebui să vă 
mutaţi aici ca să putem fi împreună în zilele de vizită, i-a spus el.

- Vei fi plătit în continuare, în următorii 14 ani?
- Nu ştiu, dar după cum stau lucrurile acum, directorul legal 

al închisorii mi-a spus că sunt şanse să se întâmple lucrul acesta.
- David, trebuie să îţi spun ce s-a întâmplat noaptea trecută. 

Fetele stăteau în pat cu mine şi ascultau povestioara de seară 
despre evadarea lui Petru din închisoare. Katrina a întrebat: 
“Mami, nu crezi că Iisus poate descuia uşile închisorii pentru tati, 
cum a făcut pentru Petru? “ Am răspuns: „Ba da, poate.” Apoi 
a întrebat: „Nu crezi că ar trebui să ne rugăm în seara aceasta ca 
Iisus să facă acelaşi lucru pentru tati?” „Cred că ar trebui”, i-am 
răspuns. Ea a întrebat: „Crezi că o va face?” „Dacă este voia Lui”, 
i-am spus. Şi, David, în timp ce ne rugam, El m-a umplut cu o pace 
extraordinară. Am ştiut că Dumnezeu este o Prezenţă vie care ne 
încuraja pe noi şi pe tine cu dragostea Sa protectoare.

Conversaţia telefonică a durat doar câteva minute, dar a 
însemnat enorm pentru amândoi.

La spitalul misiunii, medicul a făcut pregătiri pentru a 
putea opera la dispensarul închisorii. În ziua următoare, a 
făcut drumul lung de la spital – peste munţi – cu pachetele cu 
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materiale chirurgicale. N-a întâmpinat nici o problemă să intre în 
închisoare.

- Bună ziua, Dr. Mauricio, l-a salutat David. Nu aveţi idee cât 
de bucuros sunt să vă văd.

- Capitán, nu pot să te văd în spatele gratiilor închisorii. Nu 
arăţi la fel.

- Nici nu mai sunt acelaşi.
Gardianul a început imediat să caute în materialele 

chirurgicale. În timp ce deschidea primul pachet, David a strigat:
- N-ai voie să deschizi ambalajele acelea sterile. Le vei 

contamina şi îşi vor pierde sterilitatea.
- Avem ordin să deschidem orice pachet care pătrunde în 

închisoare.
- Opreşte-te şi cheamă-l repede pe directorul închisorii, a 

spus David ferm.
David i-a explicat directorului:
- Domnule, gardienii nu trebuie să deschidă aceste pachete. 

Medicul le-a adus de la spital ca să le folosească în operaţie. 
Trebuie menţinute sterile, astfel încât pacienţii să nu se infecteze.

- Nu le mai deschide! a ordonat şeful închisorii. Nu deschideţi 
nimic din ce aduce Gates. Este clar?

- Da, domnule.
Toate pachetele şi echipamentul au mers direct la dispensar. 

Medicul, asistat de David, a făcut 15 operaţii minore în ziua aceea 
şi mai multe în ziua următoare. Câţiva bărbaţi aveau nevoie de 
intervenţii chirurgicale mai complicate, pentru care medicul a luat 
legătura cu un alt chirurg local.

Datorită vizitei medicului, Biroul Bisericii Adventiste în Slujba 
Comunităţii a primit aprobarea de a aduce haine în închisoare. 
Femeile din bisericile din apropiere, auzind că pilotul misionar a 
fost închis, au început să aducă mâncare cu orez, legume şi fructe. 
David şi profesorul n-ar fi putut să mănânce toată mâncarea bună 
adusă pentru ei. David l-a întrebat pe director:

- Ne permiteţi să împărţim mâncare şi altor deţinuţi?
Mulţi au venit nerăbdători să primească. Un bărbat i-a şoptit 

lui David:
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- Sunt membru în biserica ta. Îmi dai din mâncarea ta?
- Cum să nu. Dar am o întrebare. Asta înseamnă că vinerea 

mănânci numai peşte?
- Da.
- Şi sâmbăta mănânci numai porc?
- Da.
David a râs.
- Data viitoare, te rog să nu mă mai minţi. Nu trebuie să 

faci parte din biserica mea. Oricine are nevoie de hrană poate să 
primească, indiferent de biserica de care aparţine. Poţi să primeşti 
mâncare când doreşti, dar, te rog, spune adevărul.

Deţinuţii, fiind închişi în celulă de la şase seara până la 
şase dimineaţa, experimentau o oarecare libertate în timpul 
zilei. Dimineaţa, soţiile şi familiile lor îi puteau întâlni în curtea 
închisorii. Câţiva au adus alimente care să fie gătite şi vândute 
altor deţinuţi. David a căutat şi a găsit lucruri bune în legătură 
cu această închisoare, atât de multe, încât i-a scris o scrisoare 
directorului.

Stimate Domn,
Sunt impresionat de felul în care conduceţi această 

închisoare. Din consiliul închisorii fac parte acei deţinuţi 
care sunt de încredere şi care ajută la menţinerea disciplinei 
în închisoare. Invitaţi familiile deţinuţilor aici. Copiii au 
privilegiul să stea cu ambii părinţi în timpul zilei. Mă îndoiesc 
că lucrul acesta se întâmplă undeva în Statele Unite.

Înţeleg că ambasada Statelor Unite v-a transmis că, dacă 
voi fi condamnat, voi putea să îmi ispăşesc pedeapsa în Statele 
Unite. N-am de gând să ispăşesc nici o pedeapsă, nici aici, nici 
în Statele Unite, dar aceasta este problema lui Dumnezeu, nu a 
mea. Orice s-ar întâmpla, aleg să rămân în Mexic, unde-mi voi 
putea vedea soţia şi copiii zilnic. Este bine că permiteţi vizitele 
conjugale de două ori pe săptămână, aşa încât soţiile deţinuţilor 
mai vechi pot rămâne în timpul nopţii, iar cele ale deţinuţilor 
mai noi, în timpul zilei.
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Apreciez, de asemenea, faptul că există o echipă organizată 
de volei. Este un exerciţiu fizic bun şi-ţi dă şansa de a uita 
– pentru câteva ore – că trăieşti în închisoare. Ceilalţi deţinuţi 
îmi apreciază îndemânarea şi m-au rugat să rămân în 
închisoare ca să ajut echipa lor să câştige. Am ales să nu accept 
această invitaţie.

Aţi făcut mult ca viaţa din închisoare să fie suportabilă. 
Vă mulţumesc.

David Gates

Lui David i se părea greu de îndurat monotonia vieţii 
în închisoare. Fiecare zi părea o veşnicie. Natura lui energică 
lâncezea în închisoare. Putea totuşi continua lucrarea medicală. 
David îşi dădea seama că această ocupaţie nu numai că uşura 
suferinţa deţinuţilor, dar îi alina şi lui durerea din inimă. Cel 
puţin, se consola el, comitetul de conducere a închisorii nu-i ceruse 
niciodată să cureţe latrine.

În primele lui zile de închisoare, observase un bărbat mai 
în vârstă, cu părul alb, care îl privea. Arăta ca un american, dar 
vorbea extraordinar de frumos spaniola. Într-o zi, s-a apropiat de 
David.

- Bună, numele meu este Donovan. Am auzit că eşti aici 
pentru acte criminale, spuse bărbatul.

- Pentru asta am fost adus aici, dar nu sunt vinovat de asta. 
De fapt, sunt misionar medical.

- Aşa? Cărei biserici apariţii?
- Aparţin Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
- Unde ai învăţat spaniola? O vorbeşti ca un băştinaş.
- Am crescut în Bolivia.
- O, ai crescut în Uniunea Inca, a spus bărbatul cu un zâmbet 

care arăta că ştia despre ce este vorba.
- Stai puţin, cum de ştii despre Uniunea Inca?
- Părinţii mei misionari m-au crescut şi educat ca adventist 

de ziua a şaptea. Am pornit împreună cu tatăl meu lucrarea 
lui Dumnezeu în Columbia. Vezi cicatricea aceasta de glonţ în 
piciorul meu? O gloată de oameni condusă de un preot s-a opus 
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ca eu şi tatăl meu să le împărtăşim credinţa noastră. Au atacat 
biserica şi au început să-i taie pe oameni în timp ce ieşeau pe 
uşă. Tatăl meu a avut tăieturi de sabie pe spate, dar am scăpat 
amândoi. Celălalt misionar care era cu noi n-a supravieţuit. L-au 
tăiat în bucăţele mici, au aruncat bucăţelele într-un sac de iută şi 
l-au azvârlit pe treptele bisericii cu mesajul: „Aşa îi tratăm pe toţi 
misionarii străini.”

 Am trăit vremuri pline de violenţă. În multe ţări din America 
de Sud, misionarii au întâmpinat greutăţi mari şi persecuţii 
teribile. Cu toate acestea, m-am decis să intru în serviciul misionar. 
Am studiat teologia la Colegiul Pacific Union. Mai târziu, mi-am 
luat masteratul şi doctoratul în educaţie. Când s-a deschis prima 
oară Colegiul Antilian în Cuba, m-au numit director. Tatăl meu era 
Secretarul Diviziunii America de Sud.

- Îl cunosc pe fratele tău, l-a întrerupt David. Când eu şi 
părinţii mei lucram în Bolivia, el era cel care ne trimitea prin poştă 
cecul lunar de la biroul Diviziunii.

- Da, lucra acolo ca trezorier asociat.
Plin de compasiune, David l-a întrebat amabil:
- Atunci de ce eşti aici în închisoare?
- Mi-am permis să mă întorc împotriva Bisericii. Am renunţat 

la soţia şi familia mea. Timp de câţiva ani m-am ocupat de 
turism, apoi m-am implicat în traficul de droguri. Zece ani am 
supravegheat încărcarea avioanelor cu droguri şi trimiterea lor în 
afara Columbiei. M-au prins în Mexic şi m-au condamnat la 13 ani 
de închisoare. Am ispăşit aproape 9 ani.

- Acum ştiu de ce m-a trimis Dumnezeu aici, a exclamat 
David. Dumnezeu m-a adus aici pentru tine.

- M-am decis să nu mai privesc niciodată înapoi. Aş fi vrut să 
pot, dar nu pot.

- Donovan, Dumnezeu vrea să priveşti înapoi acum. M-a 
adus aici, un copil misionar din America de Sud – exact ca şi tine 
– pentru ca tu să poţi vedea imaginea de ansamblu. Ai renunţat la 
soţia ta, la copiii tăi, la căminul şi la Dumnezeul tău. Eşti un om 
singur, care suferă, dar poţi găsi pace, întorcându-te la Dumnezeu. 
Ţi-ai format o nouă familie?



50 P I L O T  M I S I O N A R 51P r o v o c ă r i  î n  î n c h i s o a r e

- Da, am o soţie din Costa Rica şi doi copii, care vin să mă 
viziteze la închisoare în fiecare zi. Nu vreau să ajungă copiii mei ca 
mine şi să treacă prin ce am trecut eu.

- Sunt la şcoală?
- Da, sunt la o şcoală de stat, dar mi-aş dori să poată merge la 

o şcoală a bisericii şi, de asemenea, să se ducă la biserică.
A doua zi, David a vorbit cu familia lui Donovan, care a 

venit să-l viziteze la închisoare. Cu ajutorul membrilor şi al 
conducătorilor bisericii, David a făcut rost de burse pentru copii, 
ca aceştia să poată urma o şcoală a bisericii. Curând au început să 
frecventeze Şcoala de Sabat.

De multe ori, cei doi se întâlneau să stea de vorbă, să se roage 
şi să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Deţinutul întreba mereu, 
cu îndoială:

- Îl mai interesează pe Dumnezeu de soarta mea, după tot ce 
am făcut? Care este voia lui Dumnezeu pentru mine?

 David i-a împărtăşit speranţa şi promisiunea din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Dumnezeu l-a luat înapoi pe fiul îndărătnic şi a scris 
„iertat” deasupra fiecărui păcat al său.

Pentru David, lupta interioară creştea. Fiecare zi în închisoare 
făcea ca norul gros care-l înăbuşea să devină şi mai greu. Uniunea 
Mexicană acţionase repede, trimiţându-l pe pastorul Hayasaka 
– consilierul juridic – să încerce să-i elibereze pe cei doi. Oricum, 
acesta a adus prea puţină speranţă. După multe ore de încercări 
zadarnice de a-i elibera pe cei doi, consilierul juridic a venit la 
închisoare şi a cerut să-i vadă pe David şi pe profesor.

- Îmi pare rău, dar cred că nu putem face nimic, le-a spus 
pastorul Hayasaka. Armata este hotărâtă să vă oprească avionul. 
Vor face orice, chiar dacă aceasta înseamnă să vă ţină în închisoare. 
Când se va apropia pronunţarea sentinţei, probabil vor fabrica 
dovezi care să vă demonstreze vinovăţia. După ce vor verifica 
toate acuzaţiile cu martori şi vă vor dovedi vinovaţi cu probe, nu 
va mai fi nici o cale să vă eliberăm. Am încercat de nenumărate ori 
să intru la tribunal să văd dosarele voastre, dar nu mi s-a permis. 
Nu găsesc nici un avocat catolic care să apere un protestant. Mă 
tem că nu există nici o apărare pentru voi în acest oraş.
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A continuat:
- Am o singură speranţă. Am auzit de un nazarinean, singurul 

avocat care ar apăra un protestant. Rapoartele spun că este 
respectat, dar nimeni n-a vrut să-mi spună unde pot să îl găsesc. 
Am mers şi am întrebat zile întregi fără să găsesc vreun indiciu. 
M-am rugat mult. Acum am venit să mă rog cu voi, oameni buni. 
Numai Dumnezeu poate ajuta în această situaţie disperată.

- „Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de 
putere”, a citat David, în timp ce îngenuncheau împreună.
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După rugăciune, pastorul Hayasaka a prins credinţă şi curaj. 
A doua zi, dimineaţa devreme, a început să-l caute pe avocatul 
protestant. Mergea, se uita şi întreba pe toată lumea cu care se 
întâlnea. Nimeni nu-i dădea nici o informaţie.

După câteva ore, s-a oprit într-un loc liniştit să vorbească cu 
Dumnezeu. Dumnezeule scump, nu pot să mai caut. Dacă Tu vrei să-l 
găsesc pe avocatul nazarinean care-i va apăra pe Capitán Gates şi pe 
profesor, trebuie să mă conduci la el. Nu ştiu încotro să mă îndrept. Te 
rog, dă-mi îndrumarea Ta divină.

Directorul a deschis ochii şi s-a uitat deasupra capului său. A 
văzut o firmă mică pe care scria „Notar public”. Ştia că în America 
Latină un astfel de titlu se referea întotdeauna la un avocat. A păşit 
în birou.

- Caut un avocat nazarinean în acest oraş. Aţi putea să-mi 
spuneţi unde este?

- De ce aţi intrat în biroul acesta? a întrebat secretara, din 
spatele biroului.

- Căutam de ore întregi şi m-am oprit să mă odihnesc. Apoi 

Norul începe să se ridice

C A P I T O L U L  6
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am văzut firma aceea, a răspuns el arătând cu degetul. Aşa că am 
intrat aici, în primul birou. Îmi spuneţi, vă rog, unde se află?

- Da, vă voi spune. Puţini oameni ştiu acest lucru, dar chiar 
acesta este biroul lui.

Înălţând o rugăciune de mulţumire, pastorul Hayasaka a 
urmat-o pe scări, până în biroul avocatului.

După ce s-a prezentat, pastorul Hayasaka a expus detaliile 
cazului. Avocatul a spus:

- Da, mă interesează să-i ajut pe aceşti oameni. Să mergem la 
tribunal să examinăm dosarele.

La tribunal, avocatul a studiat o vreme dosarele.
- Nu găsesc nici o dovadă pentru condamnarea lor. Amândoi 

au spus ceea ce trebuia când au răspuns la întrebări. Nici dacă aş 
fi stat lângă ei nu i-aş fi putut ajuta să răspundă altfel decât au 
făcut-o. Cu siguranţă, Dumnezeu le-a dat înţelepciune când au 
fost interogaţi. Totuşi, dacă guvernul va fabrica dovezi, vom avea 
mult de luptat. Nu cunosc nici o cale prin care să se poată dovedi 
că dovezile lor sunt în întregime false. Dacă ei vor fabrica probe 
din ceea ce vor spune că au luat din avion, cum vom dovedi noi, 
apărarea, că aceşti oameni nu sunt vinovaţi? A făcut o pauză, a 
clătinat din cap şi a sugerat:

- Hai să ne rugăm împreună şi să-I cerem lui Dumnezeu 
înţelepciune.

Serviciul medical din închisoare a continuat, David tratând 
mulţi pacienţi în fiecare zi. În exterior, apărea ca un asistent creştin 
iubitor, care este fericit că are ocazia să-L slujească pe Dumnezeu 
având grijă de nevoile celor care suferă. În interior, însă, se lupta 
cu gânduri pesimiste, depresie şi descurajare. În interiorul lui 
izvorau gânduri de felul: „Ce-mi pasă mie cum te simţi tu?”

Pacienţii aveau diferite plângeri:
- Mă doare aici.
- Am această scurgere.
- Nu pot să dorm noaptea din cauza durerilor de spate.
Acoperit de un nor de disperare, simţind că fierbe pe 

dinăuntru, David s-a gândit: Mare lucru! Nu crezi că eu am probleme 
mai mari decât ale tale, amice?
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Se lupta degeaba să scape de atitudinea aceasta. În cele din 
urmă, a ajuns la concluzia că dragostea nu se identifică întotdeauna 
cu o emoţie. Iubirea creştină este o acţiune. Putea să-i asculte. Putea 
să-i pese de nevoile lor. Deşi nu se simţea un creştin iubitor, putea 
să exprime simpatie. Putea să se bazeze pe Dumnezeu să dea pe 
faţă acea compasiune pe care nu o simţea.

În sufletul lui, tânjea după libertate. Voia să fie cu Becky şi 
cu copiii, să scape de tratarea nevoilor fizice ale deţinuţilor. În 
disperare, s-a rugat: Doamne, tot ce pot să fac este să mă încred în Tine 
că îmi vei schimba atitudinea. Până atunci, dă-mi roada Duhului să pot 
continua să lucrez ca Iisus. Ştiu că vrei să alin suferinţa. Dă-mi gândirea 
şi dragostea lui Iisus.

După această rugăciune, David a rămas uimit de felul în 
care Dumnezeu îi dădea putere să fie răbdător când simţea că-l 
cuprinde nerăbdarea. Zi după zi, simţea prezenţa lui Dumnezeu, 
care Se apleca să-l înveţe lecţia încrederii. Înainte, David îşi folosise 
inteligenţa ca să rezolve cele mai multe dintre problemele sale. 
Acum se simţea neputincios. Nu putea să facă nimic, decât să se 
supună lui Dumnezeu.

Într-un târziu, a luat decizia grea a supunerii depline: Doamne, 
chiar dacă voi sta aici 14 ani (oh, sper că nu mă vei ţine aici atât de mult), 
voi avea încredere în Tine. Aş prefera să fiu eliberat din închisoare, pentru 
că ştii că nu sunt vinovat de acuzaţiile care mi se aduc. Dar, chiar dacă 
Tu nu vei aranja lucrurile astfel încât să-mi recapăt libertatea, tot voi 
avea încredere deplină în Tine. Abia îmi începusem cariera misionară, dar 
dacă aceasta urmează să fie misiunea mea în următorii 14 ani, aleg să am 
încredere în Tine, indiferent ce s-ar întâmpla.

Şi, Doamne, dacă aceasta este o perioadă de instruire pentru mine, 
ca aceea pe care i-ai pregătit-o lui Moise pentru o lucrare viitoare, ca să 
învăţ să am răbdare, dependenţă de Tine şi o încredere care să nu oscileze, 
atunci aşa să fie. Îţi mulţumesc pentru orice plan ai cu mine. Nu îmi este 
teamă, atâta timp cât mâna mea este în mâna Ta.

Dumnezeu a aşezat două gânduri în mintea lui David: „Tot ce 
voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel” (Matei 7:12) şi 
„Aruncă-ţi pâinea pe ape şi după multă vreme o vei găsi iarăşi.” 
(Eclesiastul 11:1) Pentru că i-a tratat cu amabilitate pe soldaţi în 
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ziua răpirii, a fost tratat la rândul lui cu amabilitate. Tratarea 
nevoilor fizice şi emoţionale ale deţinuţilor putea să aibă ca rezultat 
schimbarea atitudinii lor. Duhul Sfânt i-a şoptit: „Lui Dumnezeu 
Îi place să transforme binecuvântările dăruite în binecuvântări 
primite. De fiecare dată când dăruim, primim cu mult mai mult.”

Mai târziu, David a auzit un zvon că directorul închisorii 
observase orele lungi pe care el le petrecea acordându-le deţinuţilor 
asistenţă medicală. Surprins de hainele şi de mâncarea aduse de 
biserică şi uimit că adventiştii au plătit un medic să ajungă peste 
munţi pentru operaţii mai mici, iar apoi au stabilit cu un chirurg 
local să îngrijească de cazurile mai grave, directorul s-a simţit 
impulsionat să acţioneze. S-a hotărât să-i facă o vizită procurorului 
districtual şi să-i împărtăşească ceea ce văzuse.

- Voi spuneţi că adventiştii aceştia sunt criminali, i s-a adresat 
directorul procurorului districtual. Hai să-ţi spun ceva. Acesta este 
cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată în închisoarea mea. 
Ei aduc tot timpul servicii medicale şi-i ajută pe toţi deţinuţii. Au 
trimis un medic de dincolo de munţi ca să opereze. Aduc haine şi 
mâncare şi-i ajută pe deţinuţii noştri cu tot ce pot. Dacă nu-ţi retragi 
acuzaţiile, voi fi obligat să public un articol despre adventişti şi 
lucrarea extraordinară pe care o fac în închisoarea noastră.

Hmmm, s-a gândit procurorul. Nu pot permite publicarea unui 
astfel de articol.

Brusc, procurorul districtual l-a convocat pe consilierul juridic 
adventist, pe care-l evitase până atunci. Privindu-l din spatele 
biroului, i s-a adresat tăios:

- Suntem gata să ne retragem acuzaţiile împotriva oamenilor 
tăi.

- Chiar aşa?
- Da, în locul unui delict grav, îl vom acuza pe Gates de 

implicare într-o infracţiune.
- De ce vreţi să faceţi asta?
- Vă puteţi apăra uşor pe baza aceasta. Nu există nici o probă 

care să arate că este adevărat. Oamenii tăi pot să iasă pe cauţiune 
şi să meargă acasă.
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În multe ţări din America Latină, procedurile legale sunt 
însoţite de cereri de bani. Consilierul juridic a întrebat:

- Cât mă va costa?
- Cinci sute de dolari pentru cauţiunea oficială şi cinci sute 

pentru „alte cheltuieli”.
A plecat imediat să obţină banii. Chiar înainte de a se întoarce 

el cu banii, autorităţile îl eliberaseră pe profesor.
Necunoscând motivul pentru care fusese eliberat profesorul, 

David s-a simţit copleşit în timp ce-l urmărea cum pleacă. Înăbuşit 
de descurajare, I s-a plâns lui Dumnezeu: Deci, au ales să-şi elibereze 
conaţionalul şi să-l păstreze pe american în închisoare. Amândoi suntem 
nevinovaţi. Doamne, nu e drept. Cât mă vei mai lăsa aici să mă înveţi 
lecţiile supunerii şi dependenţei de Tine? Fă să mă odihnesc în dragostea 
Ta, în timp ce îmi dai pace deplină.
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Somnul nu voia să vină, în timp ce David se zvârcolea şi se 
întorcea pe podeaua de ciment din celulă. Se ruga iar şi iar. De ce, 
Doamne? Este acesta planul Tău pentru mine? Părea să audă din nou: 
„Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: Ce pot să-mi facă 
nişte oameni?” (Psalmi 56:11)

Îmi pare rău, Doamne. Ştiu că eşti cu mine şi am încredere că Îţi vei 
aduce planul la îndeplinire. Dă-mi gânduri mai vesele.

Din nou, gândurile sale s-au întors spre Becky şi spre primii lor 
ani de căsnicie. Îşi amintea spiritul de echipă pe care el şi Becky îl 
cultivaseră după ce şi-au terminat instruirea şi au devenit asistenţi 
medicali. Datorită încurajărilor ei, şi-a terminat pregătirea aviatică 
profesională. Cum nu primiseră nici un telefon prin care să fie 
chemaţi la slujire misionară, au acceptat invitaţia de a li se alătura 
părinţilor lui David în Pucallpa, Peru, ca misionari voluntari, fără 
nici un salariu. Şase luni au lucrat cu oamenii din junglă.

David zâmbi în timp ce-şi aducea aminte de rugăciunea 
lor dintr-una din zile: Doamne, Te rugăm, dă-ne o idee cum să ne 
întreţinem şi, în acelaşi timp, să continuăm lucrarea misionară.

Noaptea cea lungă

C A P I T O L U L  7
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Ziua următoare, David a văzut în sat un bărbat care purta o 
pălărie cu inscripţia: „Noi ne încredem în aur”. S-a grăbit spre el 
şi l-a întrebat:

- De unde scoateţi aur aici?
- Din râu.
- Poţi să-mi arăţi cum se face?
- Sigur, nici o problemă. E muncă grea, dar există aur pentru 

oricine vrea să sacrifice timp. David abia aştepta să-i spună lui 
Becky.

- Cred că va fi şi distractiv. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom 
aduna suficient pentru mâncare şi medicamente pentru bolnavi.

Aşa că David şi Tim, un alt lucrător voluntar, care avea în 
păstrare avioanele din Pucallpa, s-au hotărât să încerce această 
aventură în timpul vacanţei lor de două săptămâni. Ei au decis că 
această perioadă va fi suficientă ca să experimenteze viaţa unor 
căutători de aur. Becky şi Jenny – soţia lui Tim – au rămas la bază, 
în Pucallpa.

Cei doi mineri în devenire au campat pe malul unui râu, 
departe de micul orăşel Puerto Inca, săpând în fiecare zi. De 
dimineaţa până seara îndepărtau murdăria şi spălau nisipul 
aurifer. Acest experiment i-a încredinţat că, prin ajutorul lui 
Dumnezeu şi muncă serioasă, puteau aduna suficient aur ca să 
cumpere hrană şi medicamente.

Cele două soţii, simţindu-se singure, au decis să-i viziteze.
- Există vreo posibilitate ca – într-unul dintre următoarele 

zboruri de caritate – să ne lăsaţi unde lucrează David şi Tim? şi-a 
întrebat Becky socrul.

- Sigur că se poate. Merg joi prin apropiere.
David îşi amintea bucuria pe care o simţise văzându-şi soţia 

păşind afară din avion. Noaptea aceea şi-au întins păturile pe nisip. 
Confortul pe timpul nopţii a fost asigurat de o prelată de plastic 
deasupra sacilor de dormit. Din moment ce nu plouase de trei 
luni, nu şi-au făcut griji. Dar, peste noapte, vremea s-a schimbat şi 
ploaia i-a trezit. În câteva minute, picăturile blânde de ploaie s-au 
transformat în ploaie tropicală, care te uda până la piele.

Becky a împachetat una dintre pături şi s-a ghemuit deasupra 
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ei pentru câteva ore. Cel puţin o ferea de umezeală. Bărbaţii 
îndepărtau apa de pe prelata de plastic, dar curând erau toţi 
leoarcă.

Ploaia s-a oprit, în sfârşit, şi toţi patru s-au îngrămădit 
sub singurul sac de dormit uscat. Ce noapte mizerabilă! Ziua 
următoare, vineri, fetele au spălat cearşafurile şi păturile ude şi 
acoperite de nisip şi le-au întins afară să se usuce.

Un fermier – pe nume Emerson – a trecut pe acolo împreună 
cu ajutoarele sale, în canoea sa lungă. S-a oprit să stea de vorbă cu 
ei:

- Credeţi că râul va mai creşte? l-a întrebat David.
- Nu, nu aveţi de ce să vă îngrijoraţi. Cred că nu va creşte mai 

mult de atât, a răspuns el.
Tim şi David au discutat despre locul unde ar fi fost potrivit să 

doarmă noaptea aceea. 
- Vom construi un adăpost mic şi plăcut în iarbă, în afara 

plajei. În felul acesta, putem fi siguri că vom putea dormi bine şi 
ne vom bucura de un Sabat fericit împreună. În junglă este uşor să 
faci rost de lemn de plută. Iar din prelatele din plastic putem face 
un acoperiş în pantă.

Odată terminat, adăpostul le-a plăcut tuturor:
- Poate să plouă. Acum nu mai contează, a exclamat David. Nu 

ne va uda în adăpostul nostru primitor de la marginea pădurii.
Vineri seara, foarte obosiţi pentru că nu dormiseră cu o 

noapte înainte, au mers la culcare devreme. Cerul senin părea să-i 
asigure că nu va mai ploua. Dar, pe la 2 dimineaţa, s-au trezit cu 
senzaţia că plutesc. David şi-a întins mâna şi s-a afundat în câţiva 
centimetri de apă.

- O, nu! a exclamat el. Înseamnă că râul creşte repede. O 
ploaie torenţială trebuie să fi căzut în susul râului, în munţi.

Prin întuneric, şi-au apucat lucrurile şi – cu greu – şi-au 
croit drum prin apă spre deal, împiedicându-se de rădăcinile de 
copaci şi căzând peste ele. Dar râul venea după ei. S-a ridicat cu 
opt metri în noaptea aceea. Au agăţat ce au putut în copaci şi s-au 
întors de mai multe ori să-şi ia mâncarea, generatorul şi restul 



60 P I L O T  M I S I O N A R 61N o a p t e a  c e a  l u n g ă

echipamentului, care ar fi plutit în josul râului, dacă nu era repede 
recuperat. Altă noapte mizerabilă!

Dimineaţa următoare, după un mic dejun sărac, din puţina 
mâncare care scăpase neudată, au decis să se bucure împreună de 
Şcoala de Sabat în pădure. Mai târziu, Emerson, care-i asigurase că 
nu va mai ploua, a trecut pe acolo cu o barcă plină de bărbaţi şi a 
văzut căsuţa plutind, dar nici urmă de oameni.

Ah, nu! s-a gândit el. Ce s-o fi întâmplat cu nord-americanii? 
Le-am spus că râul nu va creşte şi a crescut.

Emerson şi-a lăsat barca pe plajă, iar bărbaţii au început să-i 
caute pe misionarii dispăruţi. Când au auzit cântece, s-au luat 
după sunet şi i-au găsit. Cu un zâmbet larg, s-a oferit:

- Daţi-mi voie să vă duc la mine acasă. Toate hainele voastre, 
cearşafurile şi mâncarea sunt ude.

Emerson i-a dus în casa lui confortabilă, construită departe, 
pe un deal, deasupra râului. Soţia lui, Lina – o femeie foarte 
prietenoasă – le-a ieşit în întâmpinare, în timp ce le pregătea 
repede o masă gustoasă şi un loc confortabil unde să doarmă. 
Ambele cupluri s-au bucurat de ospitalitatea acestui fermier 
catolic simpatic. Această prietenie s-a dovedit mai târziu o mare 
binecuvântare pentru Becky şi David.

Au descoperit că munca în satele din acea zonă izolată de 
lângă Puerto Inca era plină de recompense. Îngrijirea medicală 
conducea direct spre interesul spiritual.

Cu rezervele medicale şi hrana care se împuţinau mereu, 
David şi-a dat seama de necesitatea unui avion care să zboare în 
toate acele sătucuri ca să îngrijească de bolnavi. Într-o zi, David 
şi-a surprins soţia cu o idee.

- Scumpa mea, hai să mergem în Statele Unite, să lucrăm ca 
asistenţi medicali la spitalul Madison, în Tennessee, până câştigăm 
suficienţi bani să cumpărăm un avion. Dacă facem un legământ cu 
Dumnezeu să facem tot ce este posibil să nu lucrăm în Sabat, ştiu 
că El ne va binecuvânta.

- Eu nu vreau să fac ce am văzut că fac alţi asistenţi care 
lucrează peste program în Sabat ca să câştige mai mulţi bani. 
Dacă trebuie să avem grijă de bolnavi în ziua Domnului, am să fac 
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aceasta bucuroasă. Dar toţi acei bani câştigaţi în Sabat Îi aparţin 
lui Dumnezeu. Poate reuşim să îi facem să ne programeze de 
duminică până joi, de câte ori va fi posibil.

Cu hotărârea aceasta în minte, David şi Becky s-au mutat 
înapoi în Tennessee şi au început să lucreze în spital. Dumnezeu 
i-a binecuvântat financiar, dar a trebuit să plătească un preţ pentru 
această hotărâre. Supraveghetorul i-a programat să lucreze la etaje 
diferite aproape în fiecare săptămână.

- Nu permitem membrilor aceleiaşi familii să lucreze pe 
acelaşi etaj, le-a spus supraveghetorul. Experienţa din trecut a 
dovedit că aceştia nu se înţeleg bine.

Într-o zi, pentru o urgenţă, conducerea nu a avut de ales şi 
a trebuit să-i lase să lucreze împreună. Şi-au dat seama că David 
şi Becky formau o echipă armonioasă. Becky simţea emoţia 
zâmbetelor şi cuvintelor dulci pe care i le şoptea David când 
treceau unul pe lângă altul pe holurile spitalului. Da, îndrăgostiţii 
îşi pot continua povestea de dragoste chiar şi când muncesc. După 
şase luni la spital, agonisiseră destul să poată cumpăra un avion 
Cessna 150.

S-au bucurat de o perioadă extraordinară, pregătind avionul 
pentru zborul lung spre câmpul misionar. David, împreună cu un 
prieten, a zburat cu avionul până în Peru, iar apoi s-a întors după 
Becky. Îşi amintea ce-i spusese ea: „Aceasta este a doua lună de 
miere. Ce bine ne simţim împreună!”

Când David şi Becky s-au întors în Peru cu noul lor avion, 
Emerson – amabilul fermier catolic care-i luase la el acasă – le-a 
dăruit lui Becky şi lui David o căsuţă în care să locuiască. Astfel, 
apropierea a dat naştere unei prietenii nepreţuite cu această 
familie. David şi Becky aveau să-şi numească prima fetiţă Lina, 
după numele soţiei lui Emerson. Acest bărbat gospodar şi harnic 
i-a inspirat să-şi trăiască viaţa de credinţă aşa cum o făcea el. 
Împreună cu cei patru fii ai săi, dădea mâncare şi medicamente 
tuturor celor care aveau nevoie, punând în practică principiul 
pe care l-a enunţat Iisus în Matei 25:40: „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.”



62 P I L O T  M I S I O N A R 63N o a p t e a  c e a  l u n g ă

Cunoscând nevoia unei lucrări medicale mai ample, Emerson 
le-a vândut o bucată de pământ – la alegere – lui David şi lui 
Becky. Mai târziu, David a vândut această proprietate părinţilor 
lui Becky care, cu înzestrările lor medicale, au transformat-o într-o 
clinică prosperă. Şapte ani – cât au lucrat acolo – au tratat 28.000 
de pacienţi, iar lucrul acesta a fost posibil datorită unui fermier 
cumsecade, căruia i-a păsat de aproapele lui.

Întins pe podeaua de ciment, în întuneric, David a clătinat 
din cap. Era acum un pilot profesionist cu mulţi ani de experienţă 
şi se minuna de protecţia iubitoare a lui Dumnezeu. Le-am dat de 
lucru îngerilor când pilotam avionul acela cu două locuri, supraîncărcat, 
deasupra junglelor din Peru, aterizând pe nişte piste amărâte, s-a gândit 
el. Ce bucuroşi eram când le aduceam mâncare şi medicamente pacienţilor 
din zone izolate sau când îi luam pentru tratament. Foarte puţini cunosc 
acest fel de bucurie. Se tem să se aventureze fără bani.

Într-o zi, în timp ce zbura deasupra junglei din Peru, 
Dumnezeu i-a şoptit lui David că ar trebui să înveţe să aibă singur 
grijă de avionul lui.

- Scumpa mea, pentru a fi eficienţi, trebuie să ne întoarcem 
în Statele Unite pentru mai multă instruire. Când ceva nu este 
în regulă cu avionul, trebuie să ştiu cum să-l repar. Nu găseşti 
mecanici buni în junglă.

Cuplul s-a mutat în Kentucky, pentru ca David să poată 
studia timp de doi ani despre întreţinerea avioanelor. Cum Becky 
era însărcinată şi nici unul dintre ei nu-şi putea găsi de lucru cu 
jumătate de normă, au aflat că educaţia cere uneori mari sacrificii. 
În primele câteva luni, au locuit într-o rulotă, într-un parc public. 
În al doilea an, amândoi şi-au găsit de lucru la spitalul din 
Manchester. Li s-au născut acolo două fiice, Lina şi Katrina.

Cu puţin înainte de terminarea cursurilor, David lucra 
împreună cu un prieten la un avion. În mână ţinea un cleşte 
ascuţit, când colegul lui i-a spus: „Trage cu toată puterea.” David 
a tras tare de fir şi a alunecat. Fără să se poată opri, şi-a scăpat 
cleştele în ochiul stâng, în timp ce-l ţinea cu ambele mâini. A văzut 
o lumină roşie şi a căzut în genunchi. Instantaneu, s-a gândit la 
cariera lui de pilot, pe care o considera ruinată. Se aştepta să simtă 
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lichid curgându-i în jos pe obraz. Dar nu, a pus mâna şi obrazul 
era uscat.

Oricum, nu mai vedea nimic cu ochiul acela. Ridicându-se 
plin de teamă, şi-a apăsat degetul pe ochi, aşteptându-se să intre în 
orbită. În loc de aceasta, a simţit o rezistenţă. O, Doamne, nu îmi vine 
să cred. Ochiul este încă la locul lui.

A fugit la baie şi s-a uitat în oglindă. Cu voce tare, a exclamat:
- Se vede un orificiu mare pe pleoapă. Cleştele a ricoşat de pe 

ochi, a alunecat pe interiorul pleoapei şi a ieşit pe partea cealaltă 
fără să afecteze serios globul ocular.

David îşi amintea rugăciunea lui de predare. Doamne, mi-ai 
salvat viaţa ca bebeluş. Acum, ca adult, mi-ai salvat vederea. Nimic din ce 
am nu va putea fi vreodată considerat al meu. Dacă vei fi de acord să zbor 
în câmpul misionar, dacă îmi vei da ocazii să slujesc în străinătate, Îţi 
predau tot ce am şi viaţa mea din nou. Dacă îmi voi pierde viaţa, aceasta 
este problema Ta. Mi-ai redat-o deja de atâtea ori. Mi-ai înapoiat ceea ce 
eu aş fi pierdut. Ceea ce ai refăcut Tu, Îţi aparţine în întregime.

Terminându-şi pregătirea misionară ca pilot profesionist, 
mecanic de aviaţie şi asistent medical, David începea să se 
îngrijoreze văzând cum – peste tot în lume – programele 
denominaţionale de aviaţie se închid. A realizat că trebuie să-şi 
diversifice educaţia.

Scumpa mea, din cauza situaţiei economice şi politice, este 
posibil ca în Peru să se închidă programul de aviaţie al bisericii. 
Computerele intră în prima linie. Cererile pentru programatori şi 
operatori pe computer talentaţi sunt mari. Ca să mă asigur că vor 
avea nevoie de mine în câmpul misionar, trebuie să mă instruiesc 
în acest domeniu.

Aşa că David a continuat să studieze în Statele Unite, în timp 
ce el şi Becky îşi acopereau cheltuielile de întreţinere lucrând ca 
asistenţi. A obţinut o diplomă pentru o specializare în computere. 
A început să lucreze pentru un masterat, specializându-se în 
probleme de inginerie software. După o combinaţie de cursuri 
prin corespondenţă, învăţământ la distanţă şi instruire în clasă, 
care au durat 6 ani, şi-a terminat studiile şi s-a întors în Statele 
Unite pentru absolvire.
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Oficiali ai secretariatului bisericii l-au informat că acum, fiind 
mult mai bine calificat, trei ţări îi solicitau serviciile – Brazilia, Peru 
şi Mexic. Pe care dintre acestea o alesese Dumnezeu pentru el şi 
Becky? Care avea cea mai mare nevoie?

Avem nevoie de ajutorul Tău, Doamne, s-au rugat ei. Îţi aminteşti 
ce ne-ai făgăduit: „Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul 
acesta”. Prietenii ne îndeamnă să ţinem cont de avantajele din Peru şi 
Brazilia. Dar noi tocmai am aflat că spitalul cu 24 de paturi şi şcoala 
pentru asistenţi din sudul Mexicului au nevoie de un administrator care 
să-i asiste pe studenţii de la medicină şi stomatologie care vin în fiecare 
an ca voluntari de la Loma Linda. Aceasta face să fie nevoie de un pilot 
care să zboare cu avionul lor la satele de acolo, să aprovizioneze şi să-i 
îndrume pe aceşti lucrători tineri. Suntem pregătiţi pentru asemenea 
responsabilităţi?

Şi încă o rugăminte, Doamne, a adăugat Becky, Uniunea Mexicană 
de Sud spune că acum nu are nici un fond în buget pentru străini. Va 
trebui să trăim din salariul local de numai 300 dolari pe lună. Avem două 
fetiţe mici, de care trebuie să avem grijă. Este acesta planul Tău pentru 
noi? Am încredere în textul din Filipeni 4:19: „Şi Dumnezeul meu să 
îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Iisus 
Christos.”

Aşa că au refuzat cererile mai profitabile, având credinţa că 
Dumnezeu avea să-i călăuzească în sudul Mexicului.

Pe podeaua de ciment a celulei, David rememora multe 
dintre provocările şi bucuriile pe care Dumnezeu le adusese în 
faţa lor timp de un an şi jumătate, cât au slujit în această zonă 
care avea atâta nevoie de ajutor. Micuţul Carlos, băieţelul mexican 
pe care l-au adoptat, le-a adus o bucurie extraordinară. Dar dacă 
Dumnezeu îi condusese, de ce permisese să fie deturnat avionul, 
iar David să fie condamnat probabil la 14 ani de închisoare?

Cu aceste gânduri tulburătoare care îi năvăleau în minte, 
David a început să-şi amintească făgăduinţele preţioase ale lui 
Dumnezeu: „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor 
ce-L iubesc pe Dumnezeu şi anume, spre binele celor ce sunt 
chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28) „Căci nici un cuvânt de 
la Dumnezeu nu este lipsit de putere.” (Luca 1:37) „Nu te teme, căci 
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Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul 
tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu 
dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10) Este suficient, Doamne. Ştiu că 
pot să încredinţez viitorul nostru în mâinile Tale. Îţi mulţumesc pentru 
pacea abandonării totale în iubirea şi puterea Ta.

Cu mintea împăcată, David a adormit buştean.
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În disperarea sa, David uitase semnificaţia deosebită a zilei 
care urma. Dar Dumnezeu nu uitase. Dumnezeu alesese să-l 
oprească pe american în închisoare încă o zi, ca să le facă o surpriză 
copiilor Săi iubiţi.

În ziua aceea, consilierul juridic i-a dat procurorului districtual 
banii pentru eliberarea lui David. Procurorul districtual şi i-a 
îndesat în buzunar. Apoi, mergând la birou, a semnat documentul, 
i l-a înmânat directorului juridic şi i-a spus:

- Ne-am retras acuzaţiile. Acum du-te, plăteşte cauţiunea şi 
scoate-l pe Gates din închisoare.

Abia atunci a realizat David ce mic fusese preţul pe care-l 
plătise – zece zile de muncă medicală pentru o viaţă întreagă 
de libertate. Se bucura că nu cedase tentaţiei depresiei şi că nu 
refuzase să facă tot ce-i stătuse în putere să-i ajute pe alţii. Înainte 
de eliberare, nu înţelesese metoda lui Dumnezeu de a-i înmâna 
cheile închisorii. Îi slujise pe alţii, fără să ştie că această lucrare 
medicală îi va deschide poarta închisorii.

În timp ce gardienii îl conduceau afară din închisoare, l-au 
oprit să semneze. A trecut de poartă şi a auzit când a fost trântită şi 

Din nou acasă!

C A P I T O L U L  8
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închisă. În acel moment, David şi-a amintit că auzise acelaşi sunet 
în ziua când intrase în închisoare. Brusc, şi-a dat seama că acela 
fusese momentul în care se hotărâse să-l contacteze pe bărbatul 
care depusese mărturie mincinoasă împotriva lui. În timpul acestor 
zece zile, uitase cu desăvârşire să-l caute pe deţinutul care minţise 
în privinţa lui. Supărat pe el însuşi, şi-a dat seama că şi-ar fi putut 
duce cu uşurinţă planul la îndeplinire. De ce nu se mai gândise la 
acel bărbat? Îi ştia chiar şi numele.

Urcând în maşina consilierului juridic, i-a împărtăşit acestuia 
frustrarea de a nu-l fi contactat pe cel care-l acuzase.

- Bucură-te că nu ai făcut-o, i-a spus consilierul juridic. 
Guvernul aranjase cu el să te acuze. Din moment ce el spusese 
că s-a întâlnit cu tine în momentul în care ai săvârşit delictul, se 
aşteptau să iei legătura cu el. Au trimis spioni să te urmărească 
tot timpul, supraveghind orice mişcare pe care o făceai. Nu te-au 
văzut nici măcar odată vorbind cu el. Ai trecut pe lângă el, în timp 
ce te-ai întâlnit cu sute de oameni, dar niciodată nu te-ai uitat la el 
sau el la tine. Dacă ţi-ai fi ridicat privirea spre el sau l-ai fi întrebat 
de ce a minţit, nu ai fi liber astăzi.

Frustrarea lui David s-a transformat imediat în bucurie.
- Slavă Domnului! a exclamat. El este capabil nu numai să 

ne aducă în minte făgăduinţe şi versete biblice memorate, ci şi să 
scoată gânduri din mintea noastră. Nu mi-am amintit de bărbatul 
acela din momentul în care porţile s-au închis să mă încuie în 
închisoare, până când s-au deschis din nou, să mă lase afară. Abia 
atunci m-am gândit la el. Ce lucruri minunate face Dumnezeu cu 
mintea noastră atunci când I-o predăm Lui!

Traversând munţii spre casă, abia era în stare să-şi stăpânească 
sentimentele. În dragostea şi mulţumirea faţă de Dumnezeu, repeta 
mereu în minte Efeseni 3:20: „Prin puterea care lucrează în noi, [El] 
poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi.”

Şi apoi s-a gândit la iubita lui, Becky şi la bucuria de a-i 
vedea din nou pe ea şi pe copii. Zece zile păruseră zece ani. Uită 
gândul îngrozitor care-l hăituise în fiecare moment cât fusese treaz 
– paisprezece ani în închisoare. Acum va fi curând acasă.

S-a uitat la data de pe ceasul său şi şi-a adus aminte de altceva. 



68 P I L O T  M I S I O N A R 69D i n  n o u  a c a s ă !

În urmă cu opt ani, în aceeaşi zi, el şi Becky promiseseră să fie fideli 
unul altuia pentru veşnicie. I-a sărit inima din loc. Dumnezeul său 
grijuliu şi înţelept îl aducea acasă de aniversarea lor.

Becky nu ştia nimic despre eliberarea lui David. Stând în 
picioare şi uitându-se pe fereastra bucătăriei în timp ce ştergea 
vasele, a văzut un camion care trecea. A văzut emblema oficială 
pe uşă, apoi a văzut cum a dat înapoi şi a oprit în faţa casei lor. A 
încremenit de frică. Vin din nou să facă mai multe probleme? s-a 
întrebat ea.

Doamne, dă-mi curaj, se ruga ea, uscându-şi mâinile şi 
îndreptându-se spre uşă. Oprindu-se în faţa uşii, a văzut un bărbat 
ciudat ieşind din camion. Vai! Este atât de slab, îngrozitor de slab, s-a 
gândit ea urmărindu-l cum urca încet pe şosea. Părea să se mişte 
încet, cu paşi mărunţi.

Dintr-odată şi-a dat seama cine era acest bărbat. Repezindu-se 
afară, l-a strigat:

- David!
Ea s-a aruncat în braţele lui deschise. S-au agăţat unul de altul 

şi au plâns. În cele din urmă, David a şoptit:
- La mulţi ani, scumpa mea!
Ţinându-se de braţ, au intrat în casă. Copiii au auzit gălăgie 

în camera de zi.
- Tăticule, tăticule! strigau ei alergând spre el.
David cunoştea bucuria de a fi înconjurat de dragoste, 

dragostea lui Dumnezeu şi dragostea preţioasei sale familii.
- Veniţi, copii, să îngenunchem într-un cerc şi să-I mulţumim 

lui Iisus pentru că a deschis porţile închisorii şi l-a adus acasă pe 
tata.

Becky i-a adunat în braţele ei.
- Ştiam că aşa va face. A auzit rugăciunile noastre. Tata este 

acasă. Este acasă, repetau Katrina şi Lina, în cor, la nesfârşit.
Apoi şi-au plecat capetele şi l-au ajutat pe micuţul Carlos să-şi 

împreuneze mâinile, în timp ce David îşi revărsa mulţumirile faţă 
de Tatăl lor din cer.

Becky şi David au vorbit mult după ce au învelit copiii în pat 
pentru culcare.
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- Scumpa mea, am învăţat atât de multe lucruri în închisoare. 
Sunt un om schimbat. Am înţeles, în sfârşit, că nu îmi aparţine 
nimic în această lume. Totul este al lui Dumnezeu. În celula aceea 
din închisoare nu aveam casa, familia de care să mă bucur, maşina, 
avionul. Nu aveam cărţi cu care să mă delectez, sau computerul. 
Nu aveam nimic, în afară de Dumnezeu şi pacea pe care mi-o 
oferea când aveam încredere deplină în El. Numai El mi-a dat 
libertatea. El a deschis uşile închisorii şi mi-a permis să mă întorc la 
preţioasa mea familie. Datorită dragostei Sale pline de înţelegere, 
pot să folosesc acum toate lucrurile pe care ni le dă ca să ne facă 
viaţa mai confortabilă. Lui Îi datorez viaţa, sănătatea, respiraţia 
– totul. Sunt al Lui în întregime, cu tot ce am, pentru totdeauna.

Becky a adăugat şi ea lauda ei.
- În timp ce mă luptam cu depresia şi cu teama, am învăţat şi 

un nou fel de încredere în Dumnezeu. Atunci când credinţa mea 
oscila, apelam la El şi El îmi dădea pacea de care aveam nevoie. Ce 
lecţii valoroase de predare totală ne-a dat Dumnezeu în aceste zece 
zile! Sunt atât de bucuroasă că putem depinde de El, pentru că El 
nu numai că ascultă şi răspunde rugăciunii, dar ne dă şi curaj când 
totul pare întunecat şi fără speranţă.

Situaţia în sudul Mexicului a rămas tensionată. Conducătorii 
Uniunii Mexicane de Sud, cartierul general administrativ 
adventist de ziua a şaptea, au făcut presiuni asupra guvernului să 
înapoieze avionul. Armata şi-a dat seama că aveau şanse să piardă 
acest avion preţios, pentru că primiseră un ordin judecătoresc de 
la guvernul mexican de a înapoia avionul. Cum nu aveau nici o 
intenţie de a se plânge, s-au gândit la o altă manevră. Au hotărât 
să-l arunce din nou în închisoare pe David, un om nevinovat. 
Pentru aceasta, au reuşit să convingă un sat întreg să semneze o 
hârtie în care susţineau că-l văzuseră pe David folosind avionul în 
scopuri ilegale, deşi el nu aterizase niciodată în satul acela. Apoi, 
au trimis un mandat de arestare pe numele lui.

Un administrator al bisericii s-a oprit lângă sediul general al 
poliţiei să ridice un document, iar ofiţerul din birou i-a spus:

- Avem un mandat de arestare pentru Capitán. Noi ştim că 
este nevinovat şi vă sfătuim să-l duceţi repede de aici, pentru că nu 
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vrem să-l vedem deloc. Dacă nu, va trebui să-l arestăm din nou. Iar 
de data aceasta nu-l vor mai lăsa să iasă.

Imediat, oficialităţile bisericii l-au sfătuit pe David:
- Capitán Gates, pregăteşte-te să pleci cât poţi de repede. 

Împachetează-ţi lucrurile, dar stai în casă. Nu spune nimănui ce 
planuri ai. De îndată ce poţi pleca, ia legătura cu noi şi vom aranja 
ca tu şi familia ta să părăsiţi ţara. Îţi sugerăm să plecaţi noaptea, 
pentru ca plecarea voastră să nu fie observată. Mai târziu, după ce 
veţi fi plecat deja, vă vom trimite lucrurile cu vaporul.

Cu sentimente amestecate, de recunoştinţă şi tristeţe, familia 
Gates a părăsit ţara pe care ajunsese să o iubească. Credeau în 
făgăduinţa din Iosua 1:9 „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te! Nu te 
înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este 
cu tine în tot ce vei face.” Cu credinţă, au predat lucrarea lui 
Dumnezeu din Mexicul de Sud altor mâini pe care Dumnezeu 
avea să le aleagă. Aşteptau nerăbdători să vadă unde îi va trimite 
Dumnezeu să-I slujească de aici înainte.
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După o scurtă vizită la părinţii lor, în Statele Unite, David şi 
Becky au primit un telefon de la Diviziunea Inca a Adventiştilor de 
Ziua a Şaptea, care-i chema să se întoarcă în Peru.

- Avem nevoie de un director al serviciilor computerizate din 
toată Uniunea. Vă rugăm, veniţi şi lucraţi cu noi în Lima.

Pentru David, această numire însemna să călătorească 
aproape continuu. Primea fără întrerupere telefoane urgente – care 
necesitau cunoştinţele sale de expert în computere. O lună trebuia 
să fie departe de casă, o lună la birou, apoi altă lună departe de 
casă şi apoi din nou la birou. Această alergătură obositoare lua 
din timpul său preţios petrecut cu familia şi al comuniunii cu 
Dumnezeu.

Avea Dumnezeu să-l înveţe mai multe lecţii despre încredere 
şi credinţă? Depindea David întru totul de El şi preţuia el cum 
se cuvine o relaţie şi mai apropiată cu Dumnezeu? Învăţase să-I 
încredinţeze lui Dumnezeu întreaga viaţă?

Conducând într-o zi în Lima, David a intrat cu maşina de pe 
o şosea laterală, în traficul aglomerat al unei autostrăzi cu cinci 
benzi, pe care se circula bară la bară. Când a privit în stânga, a 

Îngeri de partea lui
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văzut un pistol îndreptat spre capul lui. Respiraţia i s-a accelerat, 
în timp ce privea de-a lungul ţevii armei aflată la nici jumătate de 
metru de faţa sa. Aştepta o împuşcătură şi aceea ar fi fost ultima 
sa clipă. A pus frână şi acelaşi lucru l-au făcut şi cei din spatele lui. 
Omul cu pistolul a trecut mai departe.

Ulterior, a aflat că-şi încrucişase drumul cu o bandă de 
jefuitori de bancă ce încercau să scape. Îl răniseră pe un bărbat în 
trafic şi ţineau acum pistolul îndreptat spre ceilalţi şoferi. Maşinile 
au încetinit sau au oprit, iar jefuitorii au scăpat şi au dispărut 
în trafic. David a simţit prezenţa lui Dumnezeu şi I-a mulţumit 
pentru îngerul său protector.

Într-o altă după amiază, când David era în centrul Limei, a 
primit un mesaj: „A sosit o încărcătură de computere în portul din 
Callao. Te rugăm, ridică-le.”

Merse cu o veche maşină break a punctului de prim ajutor, 
deşi nu-i mergea electromotorul. În Lima poate fi dificil să faci rost 
de o piesă nouă pentru maşină. Se putea rezolva problema dacă-l 
repara, aşa că îl dusese unui electrician să-l rebobineze. Aceasta 
lua ceva timp şi, cum nu avea alt vehicul, trebuia să conducă fără 
electromotor, depinzând de alţii să-l împingă ca să poată porni. 
Ştiind cât de lung este drumul înapoi la universitate şi cât de scurt 
este cel până la Portul Callao, s-a hotărât să-şi încerce şansa. Cu 
siguranţă, îl va ajuta cineva să pornească, după ce va termina de 
încărcat computerele.

A ajuns în port fără probleme. Cât a putut de repede, a 
completat actele, a făcut vama şi a încărcat maşina punctului 
de prim ajutor cu computere în valoare de 70.000 dolari. 
Această aparatură avea să fie distribuită pentru sediul Misiunii, 
universitate, alte şcoli şi spital. Se întreba câţi oameni făcuseră 
sacrificii ca să dea bani pentru aceste computere atât de necesare.

În timp ce încărca, a auzit fără să vrea limbajul copiilor din 
jurul lui – murdar, obscen şi nepotrivit nici pentru copii, nici pentru 
adulţi. Gânduri de îngrijorare îi umpleau mintea. Din moment ce 
copiii vorbesc în felul acesta, care este moralitatea adulţilor? Callao a fost 
dintotdeauna o zonă rău-famată. Şi în această parte a oraşului este din ce 
în ce mai rău pe măsură ce mă apropii de universitate.
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Ca să poată porni maşina încărcată greu, a găsit trei bărbaţi 
să-l împingă. Conducând, I-a reamintit lui Dumnezeu: Ai promis că 
„Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din 
primejdie.” Apoi a adăugat cu voce tare:

- Mulţumesc, Doamne, că sunt într-o maşină şi nu sunt nevoit 
să umblu pe jos în această mahala.

Câteva momente mai târziu, s-a uitat la bord şi a observat o 
lumină roşie semnalizând că motorul devenise extrem de încins. 
Motorul a tuşit de câteva ori şi apoi a murit. A ieşit de pe carosabil 
şi a parcat pe pietriş. Uitându-se în jur, a descoperit că parcase în 
urcuş, lângă un autobuz vechi, abandonat, fără roţi. Probabil stătea 
acolo de zeci de ani, un adăpost pentru dependenţii de droguri din 
partea locului. S-a uitat la ceas – şase fără zece şi era aproape de 
asfinţit.

Şi-a scos repede cravata şi sacoul, zicând cu voce tare:
- Doamne, aş prefera să fiu în orice alt loc de pe pământ, 

numai aici nu. Rămâi cu mine.
S-a repezit într-un magazin din apropiere. Vânzătorul s-a 

uitat la el de parcă ar fi fost nebun, întrebându-se ce căuta un om 
ca el pe străzi seara.

- Vă rog, daţi-mi nişte apă pentru maşină, l-a rugat David.
Omul a găsit o găleată şi a umplut-o. David a vărsat-o în 

radiator. S-a mai întors cu o găleată şi a turnat-o şi pe aceasta. 
Dar radiatorul nu se umplea. S-a uitat sub maşină şi a văzut 
apa curgând printr-o gaură în radiator. Atunci a ştiut că este în 
mare încurcătură. Nu avea cum să pună apă în maşină, nu avea 
electromotor şi toate magazinele din Lima închideau la şase fix.

Stând şi cântărind ce să facă, a auzit un şobolan în timp ce 
vânzătorul închidea porţile şi le încuia pentru noapte. S-a uitat 
cu atenţie de-a lungul străzii şi a observat că toate magazinele 
închiseseră. La o oarecare distanţă de-a lungul grupului de clădiri, 
a văzut un bărbat care a dispărut după un colţ. Aşa că acum, David 
era singur-singurel pe toată strada.

Avea o singură soluţie. Te rog, Doamne, ştii în ce încurcătură 
mare sunt. Nu am nici o posibilitate să pornesc această maşină şi în ea 
se află computere în valoare de 70.000 de dolari, care să fie folosite în 
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lucrarea Ta. Am nevoie disperată de ajutorul Tău.
Chiar atunci, din autobuz au ieşit doi bărbaţi. David i-a văzut 

ridicând două pietre ascuţite. Unul dintre bărbaţi a mers de o parte 
a maşinii, iar celălalt a trecut de cealaltă parte a acesteia. Deodată, 
unul a aruncat cu piatra înspre el. David a văzut-o la timp ca să 
sară într-o parte, exact când aceasta i-a şuierat pe lîngă ureche.

Acum, stând lângă maşină, ştia că dacă o piatră l-ar lovi la 
tâmplă, ar însemna o mare catastrofă. A înţeles care erau intenţiile 
lor. Aşteptau să vadă dacă va scoate vreo armă.

Pentru că se apropiau, David s-a gândit: Doamne, Tu ne-ai 
spus să ne dăm viaţa pentru prietenii noştri, dar n-ai spus nimic 
despre computere donate. Familia mea valorează mai mult decât aceste 
maşinării. Nu trebuie să-mi dau viaţa pentru nişte computere. Să le 
părăsesc? Îţi preţuiesc bunurile, dar prefer să nu-mi dau viaţa la schimb 
pentru această aparatură. Dacă vrei să Îţi protejezi echipamentul, fă Tu 
lucrul acesta. Eu nu pot.

A făcut un pas înapoi şi s-a lovit de un alt bărbat. De unde 
apăruse? s-a întrebat David. Cu câteva momente mai înainte, nu 
mai văzuse pe nimeni în afară de huliganii cu pietrele. David a 
simţit că bărbatul şi-a pus mâna pe umărul lui. S-a întors imediat. 
Faţa acestui bărbat l-a făcut să aibă o tresărire. Nu mai văzuse 
niciodată o faţă perfectă ca aceea, fără nici un defect. A uitat cu 
totul că era atacat, uitându-se fascinat la faţa aceea, care-l privea.

- Viaţa ta este în pericol. Trebuie să pleci.
- Ştiu, ai dreptate, a exclamat David, numai că nu pot. 

Motorul meu e mort, nu am electromotor şi nu este nimeni care să 
mă împingă.

- Te voi împinge eu. Urcă în maşină.
- N-o să reuşeşti să mă împingi. Maşina este extrem de grea 

şi este plină cu echipament. A fost nevoie de trei bărbaţi să mă 
pornească, la debarcader. În plus, este parcată pe pietriş, în urcuş. 
Nu ai nici o şansă. Mă tem că indivizii aceştia vor arunca în tine 
cu pietre.

David i-a privit pe cei doi care stăteau acum nemişcaţi, 
aproape împietriţi. Ciudat, s-a gândit el. De ce nu se mişcă? Sunt 
cumva rude cu nevasta lui Lot? Bărbatul i s-a adresat din nou.



76 P I L O T  M I S I O N A R 77Î n g e r i  d e  p a r t e a  l u i

- Urcă. Te împing eu. Îi cunosc pe oamenii aceştia. Sunt foarte 
periculoşi. Patru dintre ei locuiesc în autobuzul acela vechi. Tocmai 
au terminat de atacat un autobuz plin de pasageri. Imediat ce s-au 
întors, te-au văzut că ai rămas aici în pană. Îţi vor echipamentul. 
Iar eu am venit să-ţi împing maşina.

Nedumerit de cât de multe lucruri ştia, David a căzut de 
acord.

- În regulă, dar nu va porni.
Temându-se pentru viaţa acelui bărbat, David l-a urmărit 

trecând în spatele maşinii. Cei doi nu se mişcau, ci au rămas în 
picioare cu pietrele în mână. David şi-a amintit tactica obişnuită 
a hoţilor de buzunare şi a jefuitorilor din Lima. Dacă cineva 
intervine într-un jaf şi strigă: „Fii atent, cineva ţi-a luat bunurile”, 
altul vine din spate cu trei lame de ras prinse cu şnur între degete. 
Ei crestează faţa persoanei care încearcă să ajute, făcându-i pielea 
feţei fâşii. Acest gând îngrozitor frământa mintea lui David. Vor 
cresta această faţă perfectă şi atât de frumoasă? 

Deşi ştia că bărbatul acela nu va putea împinge, a răsucit cheia 
în contact. A simţit că maşina a luat-o din loc şi a trecut-o în viteza 
a doua. Fiind încă sceptic şi pesimist, David s-a gândit: Nu poate 
să pornească. Motorul este mort. În momentul acela, a dat drumul 
ambreiajului şi motorul a pornit perfect.

A pus frână, iar bărbatul a strigat:
- Pleacă de aici. Grăbeşte-te. Te rog. Te rog!
David a lăsat geamul în jos.
- Aici, în Lima, este un obicei, să plăteşti pentru un serviciu. 

Nu pot să plec până nu-ţi las ceva.
- Nu am nevoie de bacşişul tău, a spus omul ferm. Du-te, 

acum. Pleacă, îţi spun.
Încăpăţânat, David a insistat:
- Nu, trebuie să-ţi las un bacşiş.
A venit în fugă şi David i-a pus în mână câţiva soles.
- Te rog, l-a implorat bărbatul, pleacă de aici. Pleacă imediat!
De data aceasta, David a ascultat şi a ieşit în strada principală 

care cobora dealul. A trecut de două şiruri de clădiri, când 
motorul s-a înecat şi s-a oprit din nou. A reuşit să ajungă până la 



76 P I L O T  M I S I O N A R 77Î n g e r i  d e  p a r t e a  l u i

o benzinărie. A oprit maşina undeva la lumină şi a început să se 
gândească la persoana care venise să-l salveze.

A pus faptele cap la cap. Omul cu acea faţă perfectă apăruse 
de nicăieri, a înţeles necazul lui David şi-i ştia pe cei doi infractori, 
faptele îngrozitoare de până atunci şi ce intenţionau să facă. Ce-i 
imobilizase pe cei doi bărbaţi cu pietrele în mână? David a realizat 
că numai o putere supranaturală l-ar fi făcut capabil pe cineva să 
împingă maşina grea aflată în urcuş, pe pietriş. Fiecare amănunt se 
potrivea ca într-un joc minunat de puzzle.

Cuvintele Psalmului 139:5 au umplut mintea sa şi l-au făcut să 
se cutremure: „Tu mă înconjuri pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui 
mâna peste mine.” Un înger pusese cu adevărat mâna pe umărul 
lui David.

Recunoscător, dar ruşinat de reticenţa sa, David I-a mulţumit 
Tatălui său ceresc pentru că trimisese un înger atotputernic să aibă 
grijă de copilul Lui îndărătnic, care nu părea să cedeze nici după 
ce-I ceruse ajutor. Ce Dumnezeu extraordinar! David şi-a făcut 
o autoexaminare în drumul spre casă. De ce pare că situaţiile din 
viaţa mea îi fac probleme îngerului meu protector? Mă tem că nu-i las 
niciodată pe îngerii mei să se odihnească. Dacă îngerii dorm şi ei, al meu 
are ocazia să doarmă foarte puţin. Să fie aşa pentru că Dumnezeu a ales să 
mă trimită în prima linie a slujirii, acolo unde există tot timpul pericol? 
În iubirea Sa, El trimite îngeri care să intervină pentru a-mi scăpa viaţa. 
Nu încerc să fiu dificil, dar rar ezit să accept o misiune periculoasă.

Sau poate Dumnezeu îmi transmite să mă aventurez mai departe cu 
mai multă credinţă? Mi-a trimis ajutor chiar dacă nu-l meritam. Dar ce 
m-a reţinut să recunosc prezenţa Lui divină şi să urmez recomandările 
Sale imediat, fără să protestez? Doamne, Te rog, arată-mi ce-mi lipseşte.

Două săptămâni mai târziu, David a sosit în autogara din 
Lima, după o călătorie la Misiunea Nord Peruviană. Instalase un 
sistem de contabilitate pe care-l concepuse pentru computerele 
lor. Călătorind toată noaptea cu autobuzul, a ajuns în autogară 
pe la prânz. Autogara din Lima se află în centrul oraşului, într-un 
cartier foarte periculos. Din nefericire, ca să ajungă în staţia de taxi, 
trebuia să treacă de trei sau patru rânduri de clădiri prin această 
parte rău-famată a oraşului. Cu servieta în mână, a pornit pe 
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deplin conştient de o problemă. Pentru că mersese cu autobuzul, 
nu avusese cum să ajungă la toaletă timp de mai multe ore. Ce era 
de făcut?

Uitându-se în susul şi în josul străzii, a descoperit o mică 
toaletă publică pe o alee lăturalnică. Ştia că va trebui să parcurgă o 
zonă periculoasă. Din moment ce nu a văzut pe nimeni, s-a gândit: 
Intru şi ies imediat şi nimeni nu va observa. În acelaşi timp, şi-a dat 
seama că, făcând lucrul acesta, se asemăna cu un om sângerând 
într-un bazin cu rechini.

A alergat repede în susul aleii şi i-a dat îngrijitorului de la uşă 
cei 10 cenţi obişnuiţi. A intrat repede, gândindu-se Nu stau aici 
decât 15 secunde, după care o şterg repede.

Dar cineva îl văzuse şi a auzit o mişcare afară. Exact cum 
stătea într-o poziţie fără apărare, un bărbat cu o banderolă roşie 
pe cap şi cu o sabie artizanală în mână venea fugind în spatele lui. 
David nu avea cum să se apere. Ştia că respectivul voia servieta, 
ceasul şi tot ce avea în buzunare.

Apropiindu-se mai mult de David cu sabia scoasă, presupusul 
hoţ s-a oprit. Crezuse că David era singur. David, de asemenea, 
crezuse că intrase singur, dar acum îl vedea pe hoţ uitându-se la 
cineva mult mai înalt decât David. S-a albit la faţă, rămânând cu 
gura căscată. Şi-a lăsat sabia în jos şi a dus-o la spate. Dând înapoi, 
stătea liniştit cu faţa la colţ, ca şi cum i-ar fi fost jenă.

Imediat ce a terminat, David şi-a luat servieta şi a ieşit. 
Îngrijitorul a făcut ochii mari la el, surprins. Nu se aşteptase să-l 
vadă pe David ieşind viu. Grăbindu-se în josul străzii principale, 
şi-a dat seama din nou că experimentase prezenţa îngerului său 
păzitor. Deşi el nu-l observase, ştia că hoţul îl văzuse.

- Mulţumesc, Tată, se ruga el în timp ce mergea, pentru 
privilegiul de a trăi în prezenţa Celui care trimite mesagerii divini 
în întâmpinarea tuturor nevoilor mele. Îţi mulţumesc pentru că l-ai 
trimis pe îngerul meu păzitor să tăbărască în jurul meu şi să mă 
scape din primejdie.

Luând un taxi spre casă, David nu înceta să se gândească la 
toate lucrurile care puteau să distrugă relaţia lui cu Dumnezeu. 
Sunt atât de ocupat cu munca pentru misiune şi nu-mi planific timp 
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suficient în fiecare zi să studiez Cuvântul lui Dumnezeu şi să mă rog? 
Îmi folosesc minutele libere citind reviste, ziare, cărţi sau uitându-mă la 
TV sau la video, lucruri care-mi scad apetitul pentru lucrurile spirituale? 
Le permit prietenilor mei să mă îndepărteze de Iisus? Alegerile mele în 
legătură cu mâncarea şi cu ceea ce beau sunt de natură să-mi păstreze 
mintea limpede ca să fiu treaz împotriva strădaniilor lui Satan când vine 
cu atacuri spirituale? Mă bucur de acea relaţie preţioasă care mă aduce 
totdeauna în braţele iubitoare ale lui Dumnezeu? Cu voce tare, s-a 
rugat:

- Ajută-mă să-Ţi aduc slavă în tot ce fac.
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În 1990, administraţia bisericii din Peru, Uniunea Inca, l-a 
numit pe David ca delegat la sesiunea Conferinţei Generale din 
Indianapolis. Aveau nevoie de cineva care să traducă din engleză 
în spaniolă. Deşi abilităţile lingvistice îi permiteau lui David 
să converseze în portugheză, germană şi franceză, spaniola o 
cunoştea cel mai bine, putând traduce rapid şi cu acurateţe. 
Delegaţii spanioli i-au apreciat serviciile, în timp ce le traducea 
predicile şi şedinţele de lucru în căşti. Aceasta îl ţinea ocupat de 
dimineaţa devreme până noaptea târziu. A petrecut 8 săptămâni 
în Statele Unite, lucrând continuu în condiţii de stres.

Când s-a întors acasă, în Lima, a experimentat o stare de 
oboseală de care nu putea scăpa. Nervii încordaţi, atitudinea 
mentală negativă, dificultatea pe care o simţea în a face faţă 
situaţiei îl făceau de nerecunoscut pe optimistul David. Ceva nu 
era în regulă. Părea schimbat. Viziunea lui pesimistă îi nedumerea 
pe Becky şi pe copii. În următoarele trei luni, a fost dificil să 
trăiască sub acelaşi acoperiş cu el. Părea să urască totul. Ura să 
fie acasă. Ura să fie la serviciu. I-a făcut pe toţi să treacă printr-o 
perioadă dificilă.

Prea mult stres

C A P I T O L U L  1 0
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Becky credea că munca peste măsură îl dăduse peste cap şi că 
acum se afla pe marginea unei depresii. S-a rugat să-şi înţeleagă 
soţul tulburat şi I-a cerut lui Dumnezeu soluţii.

Ceea ce i-a zguduit pe amândoi a fost despărţirea neaşteptată 
a celor mai apropiaţi prieteni ai lor, un alt cuplu de misionari, care 
au hotărât să divorţeze.

David a devenit foarte atent şi protector faţă de Becky. Se temea 
că studenţii peruvieni considerau că soţiile americane puteau fi o 
pradă uşoară. Într-o zi, l-a auzit pe un student strigând-o pe nume. 
Niciodată în mediul oficial spaniol studenţii nu li se adresează pe 
nume membrilor facultăţii. Nu se cade, decât dacă respectivii au 
devenit prieteni apropiaţi. Mintea stresată şi confuză a lui David 
a început să aibă suspiciuni în legătură cu acest tânăr student. 
Încerca să o ademenească pe Becky?

Becky îl ajutase pe tânărul student la teologie, redactându-i 
lucrarea finală de cercetare. Într-o seară, când studentul a trecut 
pe acolo, David l-a auzit din nou adresându-i-se pe numele mic. 
Lucrul acesta l-a înfuriat. Cum putea un student să încalce obiceiul, 
adresându-se astfel unui membru al corpului didactic?

Din nou, David s-a întrebat dacă ar fi posibil ca acest student 
să încerce să profite de soţia sa. A uitat de obiceiul său de a se ruga 
în orice situaţie. În loc să caute soluţii, David i-a făcut viaţa grea 
lui Becky.

- Dă-l afară din casă. Ai face bine să-i spui să nu mai facă asta, 
a ameninţat el.

Becky considera că David, în calitate de soţ al ei, era cel care 
trebuia să-i vorbească studentului şi să-i spună: „Nu ai voie să 
mai faci asta. Dacă se mai întâmplă, nu te mai întorci aici.” Când 
i-a explicat ce credea ea în legătură cu aceasta, David i-a răspuns 
mânios:

- Nu trebuie să-i mai permiţi niciodată acestui student să te 
tutuiască!

Nu-i mai vorbise niciodată în felul acesta. Ea a înţeles că 
stresul îl orbea, determinându-l să facă aceste cereri nerezonabile. 
Din ce în ce mai mult, o trata cu nerăbdare. Chiar şi o căsnicie 
ideală ca a lor trecea prin primejdie.
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Temându-se de o prăbuşire nervoasă, Becky s-a rugat ca 
Dumnezeu să-l inspire să accepte o propunere din partea ei.

- David, noi nu ne-am mai luat concediu de mult timp. Ar 
trebui să mai ieşim. Vrei, te rog, să aranjezi să mergem într-un loc 
unde să fim doar noi şi să ne odihnim?

Planul ei a funcţionat.
- Trebuie să plec într-o călătorie să fac închiderea contabilă 

pentru unul dintre micile noastre spitale de lângă graniţa cu 
Brazilia. După ce-mi termin treaba, vom putea sta într-una dintre 
cabanele rustice de pe fluviul Amazon. Sunt sigur că ne vor 
închiria o canoe. Şi asta va fi cu ocazia celei de-a zecea aniversări a 
căsătoriei noastre. Ţi-ar plăcea?

- Oh, da! M-aş bucura să fiu doar cu tine oriunde, chiar şi în 
mijlocul fluviului Amazon.

Au aranjat ca o tânără de încredere să aibă grijă de copii, iar ei 
doi au plecat într-o a doua lună de miere, atât de necesară.

- David, este nemaipomenit! a chicotit Becky, în timp ce 
vâsleau în canoea cioplită dintr-un trunchi de copac. Mă bucur că 
am privilegiul să fiu cu soţul meu înalt şi brunet, pe acest fluviu 
imens. Probabil că aici are 4 sau 5 kilometri lăţime. Venind din 
Lima, unde vegetaţia este uscată şi închisă, jungla verde şi păsările 
colorate îmi reamintesc de Paradis.

- Mă uimeşti, scumpa mea. Se pare că tu nu eşti romantica 
sofisticată căreia să-i placă lumina lumânărilor. Puţine fete ar 
spune că a te urca într-o canoe şi a vâsli de-a lungul râului este 
cel mai romantic lucru la care s-ar putea gândi. Cum se face că 
tu te poţi simţi atât de bine trăind unde nu există frigider, curent 
electric, apă curentă şi unde poţi merge desculţă? 

- David, aici ne-am cunoscut când eram copii. Genul acesta 
de lucruri făcute împreună au legat prietenia noastră. Ce amintiri 
preţioase! Dar apreciez şi surprizele civilizaţiei. Mă bucur că 
îmi cumperi parfum şi trandafiri şi alte flori. Eşti atât de grijuliu 
inventând mici surprize deosebite pentru ziua mea de naştere şi 
pentru celelalte aniversări.

- Dar o dată am uitat. În anul când ne-am mutat din Mexic în 
Peru.
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- Te-ai simţit groaznic când ţi-ai dat seama că ziua a trecut, 
fără un cuvânt din partea ta. Dar două zile după aceea ai venit 
acasă devreme şi te comportai ciudat. Te tot uitai pe fereastră, 
privind atent pe stradă, te învârteai şi te uitai iar.

David a zâmbit.
- Şi când m-ai întrebat ce se întâmplă, ţi-am răspuns: “Ah, 

nimic.”
- Da, şi după câteva minute am văzut un camion mare care 

a oprit în faţa casei noastre. Şi apoi oamenii aceia au descărcat un 
pian. Ce emoţie! Te-ai revanşat din plin pentru că uitaseşi de ziua 
mea.

- Dumnezeu ne-a dat atâta bucurie împreună, a zis David 
gânditor. Îţi aminteşti acea zi de Sabat – cu puţin înainte de a 
ne căsători – când, stând împreună într-un hamac, am făcut un 
legământ cu Dumnezeu? „Vom merge oriunde ne vei trimite Tu. 
Doar păstrează-ne loiali Ţie. Dacă aceasta este voia Ta, Te rugăm, 
ţine-ne împreună mână în mână, aşteptându-L pe Iisus să revină 
pe nori.”

- Da, David, şi Dumnezeu mi-a dat pacea Lui. Oriunde ne-a 
condus El, ne-a făcut căminul un mic colţ de cer. Putem avea 
încredere că El ne va purta de grijă până va reveni.

În timpul acestei scurte vacanţe pe Amazon, David a revenit 
la vechea sa stare. Abia atunci şi-a dat seama că trecuse printr-o 
gravă epuizare nervoasă. Cu braţele în jurul lui Becky, s-a rugat: 
Doamne, Te rog, atrage-mi atenţia asupra slăbiciunilor mele. Iartă-mă că 
mi-am permis să lucrez peste măsură. Ţine-mă aproape de Tine, ca să nu 
mai cad niciodată prins în locul acela îngrozitor.

După aproape cinci ani de călătorit continuu, Becky şi David au 
hotărât că David nu mai putea suporta un program care să-l reţină 
atâta timp departe de casă. Familia lor se mărise. Adoptaseră încă 
doi copii – Katia, o adorabilă fetiţă peruviană, cu 5 ani mai mare 
decât fiica lor, Lina, şi micuţul Kristopher, de asemenea peruvian, 
cu 4 ani mai mic decât Carlos.

În 1992, David a cerut o programare ca să se întâlnească cu 
conducătorii bisericii Uniunii Inca.

- M-am bucurat din plin de privilegiul de a lucra împreună 
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cu voi, le-a spus el. Îmi iubesc munca, dar sunt sigur că am nevoie 
de o schimbare. Acum avem cinci copii. Aceşti copii au nevoie de 
tatăl lor acasă, mai ales cei mai mici, amândoi băieţi. Nu trebuie 
să sacrificăm spiritualitatea copiilor noştri în favoarea solicitărilor 
serviciului meu. Am nevoie de o schimbare. Aş putea preda la 
universitate. Voi fi bucuros să fac tot ce-mi va cere Dumnezeu, dar 
trebuie să am mai mult timp pentru a fi acasă cu familia mea.

- Ne pare rău, dar acum trebuie să disponibilizăm o parte 
din personal. Din 90 de salarii care trebuia plătite de diviziunea 
noastră pentru angajaţii străini, am fost nevoiţi să reducem la 22. 
Nu sunt disponibile bugete pentru salarii în nici o altă parte. Avem 
nevoie de cunoştinţele şi abilitatea ta în serviciul pe care-l ai acum. 
Specialiştii în computere sunt greu de găsit.

- Vă înţeleg problema, i-a asigurat David. Totuşi, după multă 
rugăciune, Dumnezeu ne-a comunicat că eu nu mai pot continua 
cu această muncă stresantă, cu toate că, timp de cinci ani de zile, 
mi-a făcut plăcere s-o îndeplinesc. Copiii noştri abia dacă-şi văd 
tatăl. Iar ei au nevoie de ambii părinţi. Cred că următorul lucru 
pe care este bine să-l facem este să cerem întoarcerea permanentă 
în Statele Unite. Simt nevoia să-mi termin instruirea ca inginer de 
software.

După ce au luat această hotărâre, David şi Becky s-au simţit 
împăcaţi şi, totodată, se simţeau în faţa unei noi provocări. În 
noaptea aceea, au vorbit câteva ore după ce copiii au mers la 
culcare.

- Sunt sigur că Dumnezeu are planuri speciale pentru viitorul 
familiei noastre. Ne va face să vedem prin credinţă ceea ce alţii văd 
doar cu ochii. Am încredere că – prin călăuzirea şi conducerea Sa 
– vom descoperi puterea şi călăuzirea divină. Partea noastră este 
să ne concentrăm asupra voinţei Sale şi nu asupra a ceea ce ne 
spun oamenii. Vrei să înveţi să te bazezi exclusiv pe Dumnezeul 
Atotputernic?

Becky şi-a pus capul pe umărul lui David.
- Sunt gata să merg oriunde ne trimite Dumnezeu. Cred că 

El ne va da o viziune a slujirii care ne va face să vedem posibilităţi 
infinite în loc de probleme numeroase. Va fi extraordinar să-L 
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vedem deschizând drumuri şi îndepărtând obstacole. Abia aştept 
să aflu ce ne-a pregătit Dumnezeu.
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În 1993, în timp ce David îşi lua licenţa în ingineria software, 
a fost contactat de Dr. Sylvan Lashley, preşedintele Colegiului 
Uniunii Caraibelor din Port-of-Spain, Trinidad.

- Avem nevoie disperată de tine ca director de servicii 
informatice, dar întâmpinăm o problemă, a spus preşedintele. Nu 
avem fonduri în buget pentru străini ca să te putem plăti.

- Puteţi găsi pe altcineva care să vă ajute? a întrebat David.
- Nu avem pe nimeni care să aibă pregătirea şi experienţa ta.
- Aş putea veni ca lucrător AVS (Serviciul Adventist de 

Voluntari)? Puteţi face rost de o casă pentru o familie cu 7 membri 
şi un salariu care să ne ajungă pentru mâncare? Dacă da, vom fi 
bucuroşi să acceptăm invitaţia. Noi lucrăm pentru Dumnezeu, 
nu pentru bani. Ştim că Dumnezeu ne va da, pe măsură ce vom 
înainta în lucrare.

Şi Dumnezeu a reuşit din nou. După 3 luni în această slujbă, 
un buget pentru străini a devenit pe neaşteptate disponibil, iar 
colegiul i l-a alocat lui. Aşa că David a început să predea cu 
jumătate de normă la Colegiul Uniunii Caraibelor în Trinidad şi 

Sub o nouă conducere

C A P I T O L U L  1 1



87S u b  o  n o u ă  c o n d u c e r e

să lucreze ca director de servicii informatice în teritoriul Uniunii 
Caraibelor. Adesea îşi lua studenţii la informatică în călătorie 
pentru a-l ajuta la instalarea programelor informatice în diferite 
ţări ale Uniunii.

Uneori, datoria lui era să zboare în Georgetown, Guyana. 
Însoţindu-i pe cei din departamentul administrativ din conferinţa 
Guyana într-o o vizită în interiorul junglei, David a devenit 
conştient de nevoile mari ale amerindienilor, mai ales ale triburilor 
Akawayo şi Arecuna, care trăiesc în jurul Muntelui Roraima. 
Această parte a Guyanei de sud-vest se află la mare depărtare 
de orice altă aşezare omenească, fiind înconjurată de porţiuni 
întinse de junglă şi râuri înşelătoare, munţi abrupţi şi numeroase 
cascade. Aici se întâlnesc graniţele a trei ţări: Venezuela, Brazilia 
şi Guyana.

În locul acesta, David i-a descoperit pe indienii Davis. Aceşti 
oameni, descendenţi ai bătrânului Şef Owkwa, care în viziune 
vorbise de mai multe ori cu un înger, păreau mai educaţi decât alţi 
indieni. Datorită învăţăturilor primite de la înger, şeful îi învăţase 
multe adevăruri din Biblie, pe care indienii Davis încă le păstrau. 
În 1911, curajosul misionar O. E. Davis împlinise promisiunea pe 
care îngerul i-o făcuse Şefului Owkwa despre omul alb, care avea 
să vină cu Cartea Neagră să-i înveţe mai multe despre Dumnezeu 
şi despre cer. Cu toate că Davis a trăit doar puţin, ei l-au iubit şi 
i-au acceptat învăţăturile.

Spre deosebire de multe alte triburi indiene cu care David 
lucrase în alte ţări, indienii Davis nu cerşeau, ci dădeau. Dădeau 
cu generozitate celorlalţi din ce aveau ei.

David a aflat că în satul Kaikan nu locuise niciodată vreun 
misionar. Când s-a întors acasă, le-a spus copiilor şi lui Becky:

- Mă întreb câţi dintre aceşti indieni deosebiţi mor din lipsă 
de ajutor medical şi spiritual. Ce mare binecuvântare ar putea fi un 
avion care să ajungă la multe dintre aceste sate inaccesibile.

- O, dragul meu, a exclamat Becky, vreau atât de mult să merg 
acolo. I-am putea ajuta atât de mult pe aceşti oameni deosebiţi!

După câţiva ani de slujire la Colegiul Uniunii Caraibelor, 
David a găsit aceste rânduri scrise de un autor necunoscut:
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“O, rugaţi-vă nu pentru vieţi uşoare, rugaţi-vă să fiţi 
puternici! Rugaţi-vă nu pentru sarcini egale cu puterile 
voastre, ci rugaţi-vă pentru puteri egale cu sarcinile 
voastre; atunci, îndeplinirea lucrării voastre nu va fi o 
minune, ci voi veţi fi o minune pentru lauda Celui care 
v-a făcut ceea ce sunteţi.”

- Becky, te rog, citeşte asta şi apoi hai să discutăm. Am o 
idee.

Felul entuziast al lui David de a vorbi o atenţiona pe Becky că 
urma să-i împărtăşească ceva deosebit.

- Am lucrat în străinătate aproape 16 ani. Am început ca 
voluntari. Apoi, ne-am descurcat cu un salariu minim aproape 
4 ani. Acum suntem binecuvântaţi cu un salariu îndestulător şi 
cu alte beneficii. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 5 copii, care în 
curând vor avea nevoie de educaţia unui colegiu şi a unei facultăţi. 
Ei sunt prima noastră responsabilitate.

A făcut o pauză. Inima lui Becky a început să bată mai tare, 
aşteptând ca el să continue. 

- Dumnezeu mi-a încredinţat sarcina să devin misionar printre 
indienii Davis în interiorul (notă: prin termenul „interior”, folosit 
frecvent în această carte, se face referire la zona greu accesibilă din 
interiorul  ţării, spre deosebire de zona de ţărm, unde se găsesc 
oraşele mari) Guyanei, în satul Kaikan. Conferinţa Guyana nu are 
nici un buget pentru zona aceea. Mă simt mişcat de Duhul Sfânt să 
lucrăm din nou ca voluntari. Dar cum ne vom descurca cu cei cinci 
copii ai noştri?

- Propui să ducem familia noastră numeroasă în inima 
junglei, fără nici un mijloc de supravieţuire, exact aşa cum au făcut 
părinţii mei în Peru şi apoi în Africa? Surorile mele şi familiile lor 
le-au urmat exemplul. Şi noi am putea face acelaşi lucru.

- Am hotărât deja să mergem acasă, în Statele Unite, anul 
viitor. De ce nu ne-am amâna cu un an călătoria de întoarcere, 
pentru a experimenta mai mult împreună cu Dumnezeu? Cred 
că acum este timpul să ne predăm complet viaţa lui Dumnezeu. 
Hai să discutăm şi cu copiii. Dumnezeu Se poate îngriji de toate 
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nevoile noastre, chiar la 300 de kilometri în inima junglei. Vrem să 
ne asumăm acest risc şi să depindem numai de El? Nu vom spune 
nimănui de ce avem nevoie şi vom vedea ce poate face Dumnezeu. 
Curând vom afla dacă ceea ce ne spune Dumnezeu este adevărat. 
Nu a venit oare timpul să aflăm singuri?

- Eu vreau, dragul meu. Cu siguranţă, Dumnezeul nostru 
– care are în mână Universul – poate să Se îngrijească de o familie 
cu 7 membri. Înainte de a pleca de acasă pentru a merge la colegiu, 
copiii noştri au nevoie să înveţe că Dumnezeu este adevărat, a 
adăugat Becky. Apoi, vor învăţa să trăiască simplu, cum am trăit 
noi când am fost copii. Şi, ca Snoi, vor afla adevărata bucurie 
slujind.

David a vorbit cu şeful lui, preşedintele Uniunii.
- Ne-am hotărât să ne întoarcem în Statele Unite. Dar, mai 

întâi, am vrea să vă cerem permisiunea ca timp de un an să lucrăm 
ca voluntari pentru împărţirea mesajului lui Dumnezeu indienilor 
Davis, în satul Kaikan.

- De ce nu staţi aici încă un an? Nu am nici cea mai vagă idee 
unde vom putea găsi un profesor de informatică atât de competent, 
a spus preşedintele.

- Sunt sigur că Dumnezeu Se va îngriji de nevoia voastră de 
un profesor. Ne-am putea întoarce direct în Statele Unite, dar anul 
acesta preferăm să lucrăm ca voluntari în Guyana.

Şovăind, preşedintele a consimţit.
- Este o lucrare bună, iar cei de acolo au nevoie de aceasta. 

Suntem gata să vă lăsăm să plecaţi.
În seara aceea, la cină, David le-a dat vestea cea bună 

copiilor.
- Sună grozav, tăticule, o adevărată aventură!
Katrina era totdeauna în căutare de ceva nou.
Una dintre fetiţe a adăugat sceptică:
- Fără curent electric? Fără apă curentă? Fără baie? O să 

putem trăi aşa?
Neluând-o în seamă, ceilalţi s-au amestecat în discuţie:
- Când începem să împachetăm, tăticule?
- Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Voi aranja lucrurile 
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astfel încât să putem zbura până în Georgetown. Nici un drum nu 
ajunge în Kaikan, aşa că vom fi nevoiţi să zburăm în interior cu un 
pilot localnic.

David le-a împărtăşit prin email rudelor sale din Statele 
Unite visul său. „Vrem să stabilim un post de misiune medicală 
voluntară printre indienii Davis”, le scria el. Sora lui Becky, 
Betsy, şi cumnatul ei, Ted Burgdorff, care locuiau în Chowchilla, 
California, au decis să li se alăture pentru o scurtă perioadă.

În ziua în care şi-a primit ultimul cec cu salariul, emoţiile lui 
David s-au transformat în panică. Oare nu se arunca în gol de pe 
stâncă? Era aceasta încumetare sau credinţă? De acum încolo nu 
vor mai primi bani. S-a rugat: Doamne, dă-mi asigurarea Ta, pace şi 
încredere. Imediat i-a trecut prin minte Ieremia 33:3: „Cheamă-Mă 
şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe 
care nu le cunoşti.”

A păstrat toate biletele lor de avion pentru un eventual 
drum înapoi acasă, în cazul în care nu aceasta ar fi fost planul lui 
Dumnezeu pentru ei.

- Acesta este un test pentru Tine, Doamne, a spus cu voce tare. 
Dacă nu ne poţi hrăni şi nu Te vei putea descurca în ce priveşte 
banii, va trebui să ne întoarcem acasă. Dar, în adâncul inimii, eu 
cred că vom folosi biletele de întors doar pentru o scurtă vizită pe 
care o vom face cândva acasă.

Oamenii din Kaikan auziseră că o familie de misionari s-ar 
putea să sosească, dar nu au crezut vestea cea bună. Oricum, când 
familia Gates a ajuns în Georgetown, au anunţat satul prin radioul 
cu unde scurte. „Sosim. Va mai veni şi o altă familie împreună cu 
cele trei fiice ale lor.”

După ce familia lor a aterizat în Kaikan, primirea care li s-a 
făcut i-a copleşit. Sătenii aranjaseră de-a lungul drumului de la 
şosea până la biserică mici ţăruşi pe care îi împodobiseră cu flori 
de junglă. Deasupra uşii bisericii aşezaseră o placă mare pe care 
scria: „BINE AŢI VENIT ÎN KAIKAN”. Întreg satul – care număra 
150 de persoane – ieşise pe pistă să-i întâmpine. Un cor cânta, în 
timp ce familia Gates se îndrepta spre biserică.

- Mă simt ca regele David intrând în Ierusalim cu chivotul 
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legământului, i-a şoptit David lui Becky. Nici pe preşedintele ţării 
nu l-ar fi putut trata mai bine. Aceşti oameni doresc cu adevărat un 
misionar. Cât de binecuvântaţi suntem! Am auzit despre misionari 
care au fost ucişi sau în care oamenii pe care veniseră să-i slujească 
au aruncat cu 
pietre. Iar pe noi 
aproape că ne-au 
primit cu covorul 
roşu. Lui Becky 
şi lui David le-au 
dat lacrimile când 
ei, copiii şi rudele 
lor au fost conduşi 
spre nişte locuri 
pregătite special. 
Au ascultat apoi 
un concert pentru 
care sătenii se 
pregătiseră mult.

Apoi, sătenii i-au dus într-o casă micuţă lângă râu, 
asemănătoare cu ale lor. Zâmbind, unul dintre săteni le-a spus:

- Am pregătit-o pentru voi. Sperăm că vă place.
Ştiind că oamenii din junglă obişnuiau să înghesuie mai 

multe familii într-o singură casă, s-au strecurat înăuntru. Adulţii 
au zâmbit văzând locul înghesuit, dar copiilor li s-a părut foarte 
distractiv să stea împreună jos pe podea, pe vine. Micul dulap 
nu conţinea nimic de mâncare, aşa că s-au dus la culcare puţin 
flămânzi.

A doua zi, sătenii şi-au dat seama că misionarii lor mâncaseră 
foarte puţin la micul dejun. Din toate direcţiile, oamenii au început 
să vină ducând în spate pachete pline de banane, papaya, rădăcini 
de legume – orice fel de mâncare pe care o aveau.

Unul dintre cei care aduceau frecvent mâncare era Claude 
Anselmo, care şi-a oferit imediat serviciile. Vorbind bine engleza, 
a zis:

- Eu am fost poliţist în Georgetown, dar din cauza problemelor 

Biserica AZŞ de lângă pista din Kaikan
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din familia mea, m-am întors la adevărata mea casă, în Kaikan. Aş 
fi bucuros să vă ajut să vă instalaţi în sat şi să vă găsiţi locul în viaţa 
satului. Dacă pot să ajut cu ceva, vă rog, spuneţi-mi.

Claude a devenit curând mâna dreaptă a lui David, 
îngrijindu-se de multe amănunte care – dacă nu ar fi fost el – ar fi 
fost neglijate.

Nevoile medicale ale acelor oameni au devenit curând 
evidente. Deşi guvernul întreţinea un mic dispensar în sat, 
sanitarul comunităţii avea o pregătire de numai câteva luni şi 
ducea lipsă de medicamente.

- Trebuie să ne facem planurile în aşa fel încât să-i oferim 
asistenţă sanitarului, au conchis ei.

Un râu frumos cu apă curată trecea pe lângă casa lor. Foloseau 
apa pentru gătit, îmbăiere şi spălat haine. Deşi un izvor din 
apropiere le oferea apă potabilă, îşi luau totuşi precauţii, adăugând 
puţin clor. O dependinţă exterioară le oferea facilităţile unei toalete. 
La început, au gătit exact ca sătenii, tăind lemnul şi folosind o sobă 
cu lemne în curte. Curând şi-au dat seama că femeile iroseau mult 
timp cu această metodă primitivă, aşa că David a făcut rost de 
o sobă cu gaz, scurtând timpul pentru gătit şi lăsând mai mult 
timp pentru slujirea sătenilor. Cu ajutorul unor panouri solare îşi 
încărcau bateriile de 12 volţi folosite pentru radioul cu frecvenţă 
înaltă şi iluminat noaptea. Un invertor le furniza curent electric 
pentru computer şi pentru maşina de cusut a lui Becky. Copiii 
aveau suficient teren de joacă – jungla şi râul.

După câteva luni de stat în Kaikan, Becky i-a spus lui David:
- Îmi place fantastic acest loc. Bucuria mea izvorăşte din 

faptul că-i văd pe copii preţuind lucrul acesta – şi anume faptul că 
bucuria nu ne este adusă de lucruri, ci de slujirea lui Dumnezeu. 
Radiază bucurie şi mulţumire trăind această viaţă simplă.

- Fiind şi mamă şi profesoară, spălând rufe pe o scândură 
lângă râu, mergând cu barca de aluminiu cu care să traversăm râul 
până la micul magazin – toate acestea dau naştere multor hohote 
de râs şi produc multă bucurie în timp ce lucrăm împreună.

Atât misionarii cât şi sătenii şi-au dat seama că era nevoie să 
construiască o casă mai mare. Cu Claude în fruntea lor, oamenii 
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din satele vecine s-au unit cu cei din Kaikan să doboare copaci, să 
facă mobila cu topoarele lor şi să ajute la construcţie. Parterul casei 
cu etaj era format dintr-un spaţiu care servea drept bucătărie şi 
sufragerie, plus o cameră care avea să fie folosită pe post de clinică, 
unde urma să fie consultaţi pacienţii. La etaj se afla o cameră de 
zi spaţioasă, cu o fereastră fără geamuri într-un colţ, şi patru 
dormitoare. Oamenii au ridicat afară o cabină pentru duş, special 
pentru Becky.

Ted, cumnatul lui David, a construit paturile, rafturile, 
dulapurile, băncile şi o masă. A montat, de asemenea, butoaie care 
să adune apa şi să o transporte prin conducte direct la chiuveta din 
bucătărie.

Toţi copiii familiilor Gates şi Burgdorff şi-au adus contribuţia 
la proiect. Ajutau la Şcoala de Sabat conducând oriunde era nevoie 
în activităţile bisericii. Fetele mai mari îşi foloseau talentul muzical 
pentru a forma un cor de juniori. Copiilor din sat le plăcea enorm 
să cânte.

În timpul acelui prim an, unul dintre profesorii şcolii primare 
a trebuit să plece înainte de sfârşitul anului şcolar. Sătenii au venit 
la David şi la Becky, la fiica lor, Lina, şi verişoara ei, Heidi, ambele 
în vârstă de 14 ani.

- Nu aţi vrea să predaţi la noi? au întrebat ei.
Lina şi verişoara ei au acceptat provocarea. În fiecare zi, ele 

dedicau preţioşii elevi lui Dumnezeu, cerând înţelepciune. Iar 
El le-a binecuvântat eforturile. Când anul şcolar s-a încheiat, 
directoarea i-a spus lui Becky:

- Şcoala primară din Kaikan a urcat pe primul loc în urma 
examinărilor, şi toate astea numai datorită felului extraordinar 
în care au predat fetele voastre. Mai târziu, Katrina, verişoara ei, 
Kristen, şi prietena lor, Sarah Eirich, au predat şi ele la şcoală.

- Trebuie să-i învăţăm pe săteni lucruri practice, să ştie cum să 
aibă grijă de trupurile lor, i-a sugerat Becky surorii ei, Betsy.

- Este adevărat, nu au nici o cunoştinţă despre principiile de 
sănătate şi despre prevenirea bolilor. Hai să planificăm cursuri de 
câte şase luni. Vom preda în echipe. Şi Ted este asistent şi ne poate 
ajuta.
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Cursurile au avut succes. Locuitorii satelor din apropiere au 
aflat de cursurile de prim-ajutor pe care le ofereau misionarii. 
Timp de mai multe duminici, ei au parcurs distanţe mari ca să 
primească instruire.

În plus, Betsy dădea lecţii de muzică şi a fondat un club de 
exploratori. ADRA le-a trimis câteva maşini de cusut, pe care 
Becky le-a folosit ca să le înveţe pe femeile din sat să coase la 

maşină. În afară 
de propriile haine, 
femeile au învăţat 
să coase uniforme 
pentru exploratori.

- Este atât 
de emoţionant 
să vezi bucuria 
din ochii acestor 
oameni deosebiţi, 
pe măsură ce viaţa 
lor capătă mai mult 

sens datorită acestor noi cunoştinţe pe care le dobândesc! i-a spus 
Becky lui David într-o zi.

Câteva luni după aceea, părinţii lui David au venit să ofere 
ajutor. Tatăl lui David a început imediat să pregătească pământul 
şi să planteze o grădină. Anii de experienţă medicală ai mamei lui 
au făcut-o utilă la clinică.

Într-un Sabat, după ce tatăl lui David a predicat, Claude 
Anselmo l-a aşteptat afară.

- Dacă ai fi făcut astăzi un apel, mi-aş fi predat viaţa 
Domnului.

Familia Gates se rugase de mult pentru acest moment şi, 
câteva zile mai târziu, s-au bucurat nespus privindu-l pe tatăl lui 
David cum îl boteza pe Claude în râu. Începând cu acea zi, Claude 
a fost o puternică influenţă spre bine, în sat. Era, de asemenea, 
foarte respectat de forţele armate şi de guvern. Ori de câte ori 
familia Gates părăsea Kaikanul, el avea grijă de casa lor şi de multe 
alte lucruri din sat.

Botez la Kaikan cu pastorul Bacchus
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Răspândindu-se vestea despre prezenţa misionarilor, oameni 
din alte sate veneau cu cererea:

- Aţi putea ajunge şi în satul nostru să ne învăţaţi şi pe noi?
- Unde locuiţi? întreba David.
- Nu foarte departe de aici. La numai patru zile de mers pe 

drumul acela, răspundeau ei, arătând spre munţii acoperiţi de 
junglă. David nu-şi putea imagina că ar fi putut să meargă, să se 
caţere şi să traverseze râuri timp de patru zile ca să stea acolo o 
singură zi, pentru ca apoi, la întoarcere, să facă alte patru zile de 
mers. Opt zile fără vreo realizare!

Aceasta era exact nevoia pe care David şi Becky o prevăzuseră 
înainte de a se muta în Guyana. În lipsa drumurilor sau a râurilor 
navigabile, un program de aviaţie era practic indispensabil. 
Visaseră la aceasta şi se rugaseră pentru un avion, iar – ca rezultat 
– Dumnezeu îi îndemnase să meargă mai departe prin credinţă şi 
să viseze perspective şi mai mari.
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- Becky, există o singură soluţie – un avion, a spus soţul ei cu 
convingere. Dar, pentru moment, abia dacă ne ajung banii pentru 
mâncare şi medicamente.

Becky şi David I-au cerut lui Dumnezeu călăuzire. Trebuia 
oare să păşească mai departe prin credinţă?

- Dumnezeu va deschide calea, a fost concluzia lui David. 
Mai întâi, va trebui să contactez guvernul şi să pun bazele unui 
program de aviaţie.

De la început, oficialii i-au opus rezistenţă. Dar el nu a ţinut 
cont de răspunsurile lor negative şi i-a întrebat:

- Ce formular trebuie să completez?
- Pe acesta.
I-au întins o hârtie pe care a completat-o imediat.
- Ce test trebuie să trec?
Şi a trecut testul. A îndeplinit toate cerinţele lor şi a reuşit să 

obţină un certificat de pilotaj comercial, deşi i-a luat aproape un an 
şi nimeni nu părea că vrea aceasta pentru el.

- Ei bine, Becky, a raportat el, a început munca la bază, dar nu 
avem nici un ban să începem un serviciu de aviaţie misionară în 

Se naşte G.A.M.A.S.

C A P I T O L U L  1 2
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Guyana. Totuşi, făgăduinţa îmi sună în urechi: „Cel ce v-a chemat 
este credincios şi va face lucrul acesta.”

- Ne-am bazat pe această făgăduinţă de multe ori până acum. 
Nu o putem îndepărta pe motiv că este prea folosită, i-a spus Becky 
lui David, zâmbind. Cred că înainte de a ne stabili în Guyana, ar 
trebui să mergi în Statele Unite să cumperi un avion. Avem 5.000 
dolari economisiţi în Statele Unite. Îţi aminteşti banii pe care ni 
i-a dat Conferinţa Generală ca să ne mutăm toate lucrurile din 
Trinidad Tobago înapoi în Statele Unite? Hai să trimitem numai 
o parte din lucruri înapoi şi să folosim restul ca să cumpărăm un 
avion, deşi intenţia noastră a fost să lăsăm banii în bancă pentru 
vreo urgenţă.

- Ai dreptate, draga mea. Când aud de mulţimea bolnavilor 
care mor pentru că nu există nici o posibilitate de a-i transporta la 
spital, simt că aceasta este urgenţa. Deşi 5.000 dolari sunt departe 
de a fi suficienţi pentru achiziţionarea unui avion, ştiu că Domnul 
îi va înmulţi. Da, mă voi duce.

Becky l-a îmbrăţişat strâns.
- Tu şi Dumnezeu aveţi o relaţie extraordinară. Ştiu că-I place 

să răspundă rugăciunilor tale.
Înaintând prin încredere în făgăduinţele lui Dumnezeu, David 

a plecat acasă, în Statele Unite. Până să ajungă acasă la părinţii săi, 
David a cumpărat un număr al unei reviste intitulată „Cum să 
comercializezi un avion”, care conţinea mii de avioane de vânzare. 
A studiat-o atent, analizând fiecare reclamă, pentru a vedea dacă 
nu cumva corespunde visului său de a găsi un avion ideal pentru 
junglă.

- Ce cauţi, David? l-a întrebat tatăl lui.
- Caut să cumpăr un avion.
- Cu 5.000 dolari? Ştii că nu poţi cumpăra un avion numai cu 

atât.
- Aceasta nu este problema mea, tată. Prima dată trebuie să 

găsesc avionul. După aceea, Dumnezeu este responsabil cu banii. 
Cred că am găsit exact ce voiam. Am de gând să-l sun pe proprietar 
chiar acum.

David i-a explicat ce-i trebuia şi de ce. Bărbatul i-a răspuns:
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- Dacă vii să te uiţi la el şi consideri că este bun pentru slujirea 
misionară, am să scad preţul cu câteva mii de dolari şi am să ţi-l 
vând.

David a pus receptorul la loc şi a anunţat:
- Plec să văd avionul acela.
- Cu ce bani îl vei cumpăra? l-a întrebat din nou tatăl lui.
- Tată, nu este treaba mea. Datoria mea este să găsesc avionul 

înainte să mă aştept ca Dumnezeu să-mi dea banii. Când voi avea 
nevoie de ei, Dumnezeu Îşi va ţine făgăduinţa: „Dumnezeul meu 
să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în 
slavă, în Iisus Christos.”

Tatăl lui David continua să afişeze o mină nesigură:
- Uite, tată, poate ar fi bine să-ţi explic. Ştiu că nu aşa se fac 

afacerile în mod obişnuit. Procedura standard este să pui banii jos 
înainte de a cumpăra un avion. De asemenea, rolul principal al 
pilotului este să facă aparatul să funcţioneze. Nu-şi asumă şi alte 
responsabilităţi.

- Şi cum te gândeşti să procedezi? l-a întrebat tatăl lui.
- Noi am ales să trăim numai prin credinţă, având încredere 

că Dumnezeu ştie cum să Se îngrijească de lipsurile noastre 
financiare. El ne cunoaşte nevoile mai bine decât noi. Asta nu 
înseamnă că sunt împotriva celor care-şi încheie tranzacţiile având 
de la început un buget considerabil cu care să opereze. Doar că, 
din moment ce noi am hotărât să lucrăm ca voluntari, nu avem un 
salariu lunar din care să ne facem un buget. Am ajuns la concluzia 
că Dumnezeu ştie mai multe despre finanţe decât ştim noi. El este 
în stare să Îşi conducă lucrarea. Îi place să aibă grijă de copiii Lui. 
A făcut deja o treabă excelentă. Am citit ce a făcut Dumnezeu 
pentru George Müller, Hudson Taylor şi alţii şi suntem încrezători 
că va face aceleaşi lucruri şi pentru noi. Ne bazăm deciziile pe 
făgăduinţele Sale. Intenţionăm să mergem înainte prin credinţă şi 
să descoperim ce nouă perspectivă ne va deschide Dumnezeu.

- Înţeleg, fiule. Mama ta şi cu mine credem că trebuie să fim 
deplin predaţi lui Dumnezeu în credinţă şi să ne asumăm orice risc 
pentru El.
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Cumnatul lui David, Bill Norton, stătuse lângă ei şi ascultase 
conversaţia. David l-a întrebat:

- N-ai vrea să vii cu mine să vedem avionul acela? Este un 
drum lung din California până în Carolina de Nord. Mi-ar face 
plăcere compania ta.

- Da, sigur, aş fi încântat.
În ziua când au plecat spre Carolina de Nord, părinţii lui Ted, 

cumnatul lui David, i-au spus:
- Noi avem nişte economii la bancă. Am fi bucuroşi să-ţi 

împrumutăm nişte bani, fără dobândă, ca să cumperi acest avion. 
Ni-i poţi restitui pe măsură ce Domnul îţi va da banii.

Aşa că David a plecat cu bani în buzunar. A cumpărat 
avionul.

- Acest avion necesită o serie de reparaţii, a concluzionat el. 
Dar, deşi trebuie să i se repare aproape totul, preţul este bun. Şi 
văd că are multe facilităţi. Am să zbor cu el până în Kentucky. Va 
trebui să-i refacem motorul acolo. După reparaţia capitală îl vom 
revopsi şi vom instala staţiile radio.

În timp ce se lucra la avion, în Kentucky, David i-a dus în 
satul Kaikan pe cei din familia sa, împreună cu membrii familiei 
Burgdorff, iar el s-a întors în Statele Unite să asiste la pregătirea 
avionului.

După o vreme, David s-a apucat să instaleze în avion motorul 
refăcut. Vântul aspru al lunii decembrie menţinea o temperatură 
scăzută în hangarul neîncălzit unde David lucra să termine 
instalarea motorului. Îngrozitor de singur, după mai multe luni 
departe de casă, simţindu-se neconfortabil din cauza frigului, 
David a simţit că o depresie grea se aşeza peste el. Toată seara s-a 
luptat cu întunericul şi cu durerea, conectând cabluri şi simţind că 
înnebuneşte.

Aceasta nu este o stare normală pentru mine, şi-a spus David. 
Simt că aş vrea să mă ascund sub o pătură cu genunchii strânşi la 
piept. Aducându-şi aminte de Refugiul lui sigur, şi-a prezentat 
cazul înaintea Domnului. Scump Iisus, gemea el în gând, dacă acest 
întuneric grozav este cauzat de cel rău, te rog îndepărtează-l. Şaizeci de 
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secunde mai târziu, David fluiera plin de un entuziasm sănătos. 
După ce a experimentat întunericul depresiei, David şi-a dat 
seama că optimismul şi bucuria sunt daruri pe care le primeşte 
zilnic de la Domnul.

A doua zi dimineaţa, radiind încă de bucurie, i-a venit o idee. 
De ce să nu-i facă o surpriză familiei sale şi să petreacă împreună 
Crăciunul? Lucrul acesta va presupune un sacrificiu financiar, dar 
familia merita cu siguranţă. Câteva telefoane rapide şi totul a fost 
stabilit. Rezervase ultimul loc într-un avion charter care zbura o 
dată pe săptămână până în Kaikan. N-a spus nimănui de sosirea 
sa.

Becky a alergat până la pista de aterizare să întâmpine 
avionul prin care urma să trimită scrisori pentru David. Cu ocazia 
celui de-al doilea Crăciun departe unul de altul, David avea să-i 
lipsească teribil. Avionul aterizase şi în timp ce rula pe pistă, una 
dintre femeile amerindiene a întrebat-o pe Becky:

- Nu este cel din avion fratele Gates? Lui Becky i-a sărit inima 
din piept, dar a răspuns repede:

- Oh, nu are cum să fie el. Nu va fi acasă de Crăciun anul 
acesta. Este încă în Statele Unite şi lucrează la avion.

O lacrimă i s-a rostogolit pe obraz, în timp ce privea spre 
avion cu atenţie şi speranţă.

După ce soţul ei a păşit afară, a alergat la el şi i s-a aruncat în 
braţe. S-au îndreptat mână în mână spre casă, pentru a le împărtăşi 
copiilor surpriza.

O lună mai târziu, David s-a întors în Statele Unite să ia 
avionul din Kentucky şi să zboare până la Universitatea Andrews 
în Berrien Springs, Michigan. Aici, Brooks Payne, directorul 
responsabil cu păstrarea avioanelor pentru Aerodromul Andrews, 
împreună cu câţiva studenţi din domeniul întreţinerii avioanelor, 
a lucrat ca să termine ultimele pregătiri înainte ca avionul să fie 
gata de plecare. Brooks se simţea deosebit de emoţionat să ia parte 
la străduinţele acestea pentru misiune şi şi-a dedicat multe ore 
suplimentare pentru a fi sigur că rezultatul muncii lor era de cea 
mai bună calitate. Devotamentul lui David a inoculat în ei dorinţa 
pentru ramura misionară a aviaţiei, în timp ce schimbau tapiţerii, 
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frâne, roţi şi montau un nou tablou de comandă, cabluri noi şi luau 
măsuri împotriva ruginirii. Au lucrat şi la staţia radio de frecvenţă 
înaltă.

Un bărbat care auzise despre proiectul lui David, a trecut pe la 
hangar. David i-a explicat:

- Cu multe modificări, acest Cessna 150 cu 2 locuri va fi ideal 
pentru pistele din junglă.

Avionul avea un echipament pentru decolare şi aterizare 
rapidă şi nişte modificări la înclinaţia aripilor, care facilitau 
decolarea. Pneurile mari cu aer îi vor permite să aterizeze pe 
diferite tipuri de teren.

- Pot să vă ajut la acest proiect? a întrebat omul, scoţându-şi 
carnetul de cecuri.

Fondurile au început să apară din multe alte surse. În trei luni 
de la cumpărarea avionului, datoria către familia lui Ted fusese 
complet achitată.

David a exclamat:
- Dumnezeu a reuşit din nou! Am păşit înainte prin credinţă 

şi apele s-au despărţit! Serviciul Adventist de Aviaţie Medicală din 
Guyana (G.A.M.A.S.) va deveni curând realitate.

Într-un final, reparaţiile au fost terminate. David zâmbea, în 
timp ce inspecta avionul alb cu dungi galbene şi roşii, numere 
negre de înregistrare şi litere verzi (culorile steagului Guyanei).

- Băieţi, aţi făcut o treabă excelentă, le-a spus el studenţilor. 
Motorul cel nou cu putere mărită şi aripile pentru decolare 
rapidă vor face din acest aparat un avion ideal pentru a începe 
operaţiunile de evacuare a bolnavilor.

- Ai totul stabilit cu oficialităţile Guyanei? a întrebat echipajul 
de la Andrews.

- Nu. Felul în care urmează să evolueze lucrurile este în 
mâinile lui Dumnezeu. Avem puţine şanse să începem un program 
de aviaţie în Guyana. Guvernul acesta secularizat nu pare a fi în 
favoarea unui avion misionar în interior. Ei încă nu văd că biserica 
poate ajuta la creşterea nivelului de trai din junglă. Răspunsul lor 
până acum a fost Nu, nu, nu. Am însă încredere că Dumnezeu va 
face lucruri mari.
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- Spune-ne ce planuri de operare ai după ce Domnul va 
rezolva problema.

Studenţii s-au arătat foarte interesaţi.
- Avem trei obiective. În primul rând, serviciul medical 

gratuit de evacuare. Vom răspunde oricărei urgenţe medicale 
şi vom transporta pacientul până la cel mai apropiat spital. În 
al doilea rând, vom oferi educaţie sanitară. Foarte puţini cunosc 
principiile unui stil de viaţă sănătos. În al treilea rând, considerăm 
că un factor cheie pentru reuşita noastră este comunicarea. Fiecare 
sat care are pistă are şi radio. Aşadar, pacienţii vor şti când vom 
sosi.

- Ce fel de piste folosiţi pentru aterizare?
- Lungimea pistelor variază între 300 şi 500 de metri. Toate 

necesită experienţa unui pilot de junglă încercat. Unele sunt 
riscante când sunt ude. Altele au condiţii prielnice ale vântului 
dimineaţa, dar sunt dificile seara.

- Înfrunţi o mulţime de provocări. Ne bucurăm că tu şi 
Dumnezeu sunteţi împreună în toate acestea. Am muncit prea 
mult ca acest avion să se prăbuşească.

- Vă mulţumesc mult, prieteni. Am nevoie de rugăciunile 
voastre pentru înţelepciune şi siguranţă. A venit timpul să pilotez 
acest avion în Guyana. Îmi voi lua două zile să completez jurnalul 
de bord şi să termin cu actele. Leif Aaen (un proaspăt absolvent 
al şcolii de aviaţie Andrews, departamentul de întreţinere a 
avioanelor) va fi copilotul meu în timpul acestei călătorii. Are 
de gând să rămână ca voluntar. Mă voi opri să petrec sfârşitul de 
săptămână cu familia mea în Illinois, după care ne vom îndrepta 
spre America de Sud.
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Familia, vecinii şi prietenii s-au strâns în jurul avionului pe 
gazonul fermei familiei Gates din Illinois. Vocea tatălui lui David, 
de obicei puternică, tremura acum, în timp ce se ruga: Îţi mulţumim, 
Doamne, pentru acest avion misionar. Trimite-Ţi îngerii să le poarte de 
grijă lui David şi lui Leif în timpul orelor lungi de zbor până în America 
de Sud. Ţi-i consacrăm pe ei şi acest avion, să-i foloseşti în lucrarea Ta 
din Guyana.

Rulând avionul până la capătul pistei de iarbă, David şi Leif 
au decolat în jurul orei 18. La prima oprire pentru alimentare, în 
Chattanooga, la 22:30, au umplut nu numai rezervoarele aripilor, 
ci şi rezervorul ferry, de 60 de litri. Vremea frumoasă a făcut ca 
zborul lung care a durat toată noaptea până la Orlando, Florida, 
să devină o plăcere. Au aterizat la ora 5:00, au dormit 5 ore în 
carlingă, după care s-au îndreptat spre Aeroportul Internaţional 
Opa Locka din Miami. Problemele pe care le aveau de rezolvat i-au 
ţinut în Miami toată după-amiaza zilei de luni.

Marţi, devreme, au realimentat avionul. Din cauza unei 
întreruperi de curent, birourile se aflau în întuneric, aşa că David 
şi-a completat diagrama de zbor şi a plătit pentru combustibil 

De la Miami la Kaikan

C A P I T O L U L  1 3
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aproape prin întuneric. Pe la 7:00 erau în drum spre Stella Maris, o 
mică insulă din Bahamas.

În timp ce traversau Nassau, o voce de la punctul de control al 
traficului aerian i-a anunţat prin radio:

- V-aţi uitat paşapoartele în Miami.
Imediat David a căutat în pachetul de la spate şi le-a găsit. 

Fusese derutat de mesaj. Oare ce putea lipsi?
Când au realimentat în Stella Maris, Leif i-a împrumutat 

bani lui David pentru plată, ca să nu trebuiască să scotocească 
prin încărcătură după servieta sa. Mai târziu, noaptea, după ce au 
aterizat pe insula Grand Turk, David a tras bagajul ca să-şi caute 
servieta în care avea banii. Cuprins de panică, a strigat:

- Leif, mi-am lăsat geanta în care aveam 2.000 de dolari în acel 
birou întunecos. Cele mai multe locuri unde vom alimenta nu vor 
accepta cărţi de credit.

David a simţit că i se face rău de la stomac, în timp ce decola 
spre Puerto Rico. A vorbit mult cu Dumnezeu, singur, în timpul 
acelui zbor de 5 ore, noaptea. Tată ceresc, numai Tu eşti la cârma 
acestui proiect, în ciuda deficienţelor mele şi a lucrurilor făcute de 
mântuială. Dacă mi-am lăsat banii în Miami, Tu ne vei scoate din această 
încurcătură. Tu ştii dacă au fost găsiţi şi dacă banii sunt încă la locul lor. 
Stau liniştit în mâinile Tale.

Din nou cuvintele lui Dumnezeu i-au adus asigurarea „Atunci, 
în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul şi El i-a izbăvit din 
necazurile lor.” (Psalmi 107:13)

Imediat ce a coborât din avion în Aeroportul Internaţional San 
Juan, s-a îndreptat spre un telefon public. Ştia că angajaţii de la 
Corporaţia Aviatică din Miami lucrau 24 de ore pe zi. Funcţionarul 
de serviciu pe care l-a întrebat i-a răspuns:

- Da, directorul a lăsat acest bilet pe care scrie: Am găsit geanta 
lui David la ghişeul unde a plătit combustibilul. Am deschis-o, am văzut 
banii şi i-am introdus imediat în seif. Spuneţi-i lui Gates să sune mâine 
dimineaţă să aranjeze să-i ia.

Plin de recunoştinţă şi laudă pentru un Tată din cer care nu 
încetează să aibă grijă de copiii Săi plini de imperfecţiuni, David a 
dormit bine noaptea aceea.
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A doua zi, dimineaţa, David a vorbit cu directoarea din 
Miami. I-a spus că va trimite banii prin transfer bancar.

- Voi trimite chiar acum servieta la Puerto Rico, a spus ea şi a 
adăugat: Ne vom ocupa de această problemă, fără nici o obligaţie 
din partea dumneavoastră. La fel îi tratăm pe toţi clienţii noştri.

Cu toate că pierduse o zi din traseu aşteptând să sosească 
pachetul, David a găsit bucurie în binecuvântările lui Dumnezeu 
şi a folosit timpul cumpărând provizii şi alte lucruri folositoare 
pentru drum. Ştia că mai avea mult de zburat până să ajungă vineri 
în Guyana.

Avionul care transporta coletele a avut întârziere şi a ajuns 
abia joi la 11:00, aşa că David şi Leif au decolat spre Martinica 
abia la 12:30. Norul mare de cenuşă – datorat erupţiei recente a 
vulcanului Montserrat – i-a obligat să-şi schimbe planul iniţial 
de zbor, prelungindu-l cu 5 ore şi încheind ziua aceea cu un apus 
splendid în Fort-de-France. Aici, David a trebuit să realimenteze, 
să ia un raport meteo şi să prezinte planul de zbor, vorbind 
franceza cu accent spaniol.

Următoarea insulă pe care au oprit, St. Lucia, avea doi munţi 
vulcanici. Adrenalina alerga prin sistemul nervos al lui David, în 
timp ce zbura la aproape 1.000 m deasupra piscurilor. Avionul era 
aruncat în sus şi în jos de curenţii de vânt turbulenţi emanaţi de 
vulcan. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru îngerii Tăi puternici care zboară 
lângă noi, s-a rugat el plin de recunoştinţă.

Mai târziu, de-a lungul coastei St. Vincent, au apărut din 
întuneric mici pete de lumină care i-au făcut să se simtă mai 
confortabil. În cele din urmă, prin ceaţă şi prin norii de joasă 
altitudine, David a zărit o lumină puternică dinspre Grenada. 
A început să se entuziasmeze, în timp ce conturul coastei din 
Trinidad începea să se arate la orizont.

- Am locuit aici trei ani şi am ţinut lecţii de zbor pe acest 
aeroport, i-a spus David lui Leif. Sub noi se află Valea Maracas, 
unde am predat la Colegiul Uniunii Caraibelor.

Au aterizat la ora 21:30. Aşteptând să treacă de vamă, l-a sunat 
pe şeful şi prietenul său, Roland Thomson, trezorierul Uniunii, 
care a venit imediat să vadă avionul şi să-l ajute la alimentare. 



106 P I L O T  M I S I O N A R 107D e  l a  M i a m i  l a  K a i k a n

Acesta i-a invitat pe cei doi piloţi să petreacă la el acasă cele câteva 
ore care mai rămâneau până dimineaţa.

Au decolat la 6:30 şi au aterizat în Guyana după 3 ore şi 
jumătate. Înainte de a ateriza pe micul aeroport din centrul 
Guyanei, David i-a explicat lui Leif:

- Ca să primim permisiunea de a zbura mai departe spre 
Kaikan, Dumnezeu va trebui să facă o minune. De obicei, durează 
săptămâni sau chiar luni după ce avionul a aterizat. Fiica mea, 
Katrina, va avea festivitatea de absolvire a clasei a opta. Îmi doresc 
atât de mult să fiu acolo pentru ea. Şi festivitatea de absolvire a 
nepoatei mele, Kristen, are loc tot atunci. Să ne rugăm.

După ce a aterizat, câţiva mecanici de avioane îl priveau 
rulând pe pistă. Administratorul aeroportului i-a ordonat:

- Parcaţi avionul acolo, în colţul din spate. Nu-l veţi mai 
pilota în curând.

- S-ar putea să aveţi dreptate, dar eu nu cred că este cazul, 
i-a spus David. Eu cred că am să decolez imediat. Îmi permiteţi să 
parchez aici până ce discut cu directorul aviaţiei civile?

- De ce?
- Vreau să zbor în interior azi.
Toţi ceilalţi au râs.
- Nu s-a mai auzit aşa ceva. Chiar când aducem noi avioane 

în ţară trebuie să aşteptăm 2 sau 3 luni. Cu siguranţă, nu veţi zbura 
nicăieri astăzi!

În drum spre biroul directorului aviaţiei civile, David s-a 
rugat pentru făgăduinţa: „Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi.” 
(Psalmi 108:13) În birou, i-a prezentat directorului asistent cererea 
sa.

- Chiar nu pot să vă las să zburaţi, i-a răspuns directorul 
asistent. Aveţi nevoie de mai multă experienţă.

- Zbor de 10 ani în junglă.
- Nu, nu, eu vreau să spun, mai multă experienţă în Guyana.
- Am fost copilot şi am participat la cel puţin zece aterizări 

deja cu Islanders şi Cessna 206 în satul Kaikan, împreună cu piloţi 
de taxi aerian. Sunt suficient de familiarizat cu ruta şi câmpul de 
zbor. De ce mi-ar trebui mai mult de zece zboruri?
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- Aveţi nevoie de cel puţin 20 ca să vă obişnuiţi.
- Mă tem că după 20 de zboruri îmi veţi spune că am nevoie 

de 40. Vă rog, pot vorbi chiar cu directorul?
- Sunteţi norocos. Directorul este azi aici, dar nici el nu vă va 

lăsa să zburaţi.
- Pot totuşi să-l întâlnesc?
David s-a îndreptat spre biroul directorului, rugându-se între 

timp. Cuvintele directorului au fost la început aceleaşi:
- Nu, îmi pare rău, dar nu vă pot lăsa să zburaţi la această 

destinaţie. Aveţi nevoie de mai multă experienţă. Trebuie să vă 
refuz cererea, deoarece zborul este prea periculos. Aveţi nevoie de 
cel puţin 20 de zboruri.

Puţin descurajat, David a mai înălţat o rugăciune pentru 
călăuzire şi a continuat:

- Nu vă supăraţi pe mine, dar mai am încă un argument în 
favoarea mea. Vedeţi, familia mea locuieşte în Kaikan şi luni va 
avea loc festivitatea de absolvire a clasei a opta a fiicei şi nepoatei 
mele. Am stat ceva timp în Statele Unite. Vă rog, aş fi atât de fericit 
să-mi văd familia şi să pot participa la absolvire.

- Ziceţi că familia nu locuieşte în Georgetown?
- Nu, familia mea locuieşte în Kaikan. În satul acela este casa 

noastră. Pista de aterizare este lângă casa mea. O cunosc foarte 
bine.

- O, asta schimbă tot. N-am ştiut că familia dumneavoastră 
locuieşte acolo. Încrederea dumneavoastră este evidentă şi 
molipsitoare. Aveţi permisiunea mea pentru zbor. Vă rog, fiţi 
atent. Staţi să vă semnez formularul. Puteţi pleca azi.

David a ieşit cu permisul în mână şi cu o rugăciune în suflet. 
Administratorul aeroportului a rămas tablou când David i-a spus:

- Vă rog, alimentaţi avionul acesta, în timp ce eu prezint 
planul de zbor.

I-a întins celui care controla traficul aerian formularul cu 
permisiunea semnată de directorul aviaţiei civile. Nimeni nu 
putea să creadă că i se îngăduise să zboare în interior în aceeaşi 
zi în care sosise în Guyana. Dar David ştia că numai Dumnezeu 
putuse opera schimbarea de atitudine. În timp ce avionul său se 
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ridica de la pământ, şi-a înălţat vocea spre cer: Cu Dumnezeu nimic 
nu este imposibil!

David a zburat 2 ore deasupra junglei, recunoscând puncte 
topografice peste tot de-a lungul drumului. Când a început să 
coboare în Kaikan, ochii i s-au umplut de lacrimi. Rulând pe pistă, 
au văzut întregul sat aşteptând. Chiar înainte să-şi desfacă centura 

de siguranţă şi 
să iasă din avion, 
cei mai mulţi 
dintre săteni 
se apropiaseră, 
încercând să-l 
îmbrăţişeze toţi 
deodată. Oamenii 
din sat au format 
un cerc în jurul 
avionului, pentru 
un serviciu special 
de mulţumire faţă 
de Dumnezeu, care 
făcuse toate aceste 
lucruri posibile.

David a rămas fără glas de câteva ori în timp ce-şi revărsa 
recunoştinţa şi bucuria faţă de Dumnezeu, pentru că avionul 
medical aterizase în sfârşit acasă, în Kaikan. Jungla a răsunat de 
laude pentru acest Dumnezeu minunat, căruia Îi slujeau aceşti 
indieni. Becky şi-a imaginat îngerii cântând cu ei la această primire 
călduroasă.

Cu 20 minute înainte de sosirea Sabatului, au ancorat avionul 
lângă arborii de mango.

David, Joe Alexander şi Claude Anselmo
lucrând la avionul Cessna 150
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Faptul că David a reuşit să cumpere un avion dovedea că 
lui Dumnezeu încă Îi place să facă minuni. Rămânea, însă, ca 
avionul să poată fi făcut operaţional. Combustibilul este extrem de 
scump în Guyana, mai ales în interior. Dar, prin credinţă, Serviciul 
Medical Adventist de Aviaţie din Guyana a început să transporte 
pacienţi la spital şi să-i aducă înapoi.

De fiecare dată când David cheltuia bani pentru mâncare, 
medicamente sau combustibil, cineva venea şi lăsa un dar, 
spunând:

- Mă simt îndemnat să vă ofer această sumă pentru cheltuielile 
voastre.

Această practică – de a da şi a primi mai mult în schimb, a 
început să se cuibărească în mintea lui David. A dărui înseamnă a 
primi. Asta se întâmplă când Dumnezeu este Finanţatorul tău.

Odată, le-a parvenit o sumă mare de bani.
- Facem ceva ce nu trebuie? l-a întrebat Becky. Poate nu 

cheltuim suficient pentru nevoile de aici. Nu cumva Dumnezeu ne 
transmite că vrea să gândim şi să acţionăm mai îndrăzneţ, să facem 
mai mult pentru aceşti oameni?

Colegiul industrial al 
indienilor Davis

C A P I T O L U L  1 4
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- Mie aşa mi se pare. Mi-am dat seama că adolescenţii au 
nevoie de o şcoală în afară de cea primară (clasele I-V) şi gimnaziu 
(clasele VI-VIII). Eu resimt lipsa unei astfel de şcoli care să 
pregătească tineretul pentru slujire. Stau pe aici şi lâncezesc. Unii 
chiar dau de necazuri.

Becky şi-a rotit braţul într-un cerc.
- Prea mulţi dintre tinerii noştri din aceste sate se îndepărtează 

de Biserica lui Dumnezeu.
- Ai dreptate. Au nevoie de o şcoală cu un internat. Hai să o 

construim. Entuziasmul lui David creştea. Până în 1963, misionarii 
au condus o şcoală care dădea rezultate lângă Paruima. Când un 
nou guvern a preluat puterea, totul a fost închis. Familia Toll, 
obligată să plece, a închis şcoala în 1964. Trebuie să verificăm locul 
acela. Este cam un kilometru din sat până acolo. Am înţeles că 
pământul este extrem de roditor în acea regiune. Creşte orice.

Totdeauna un om de acţiune, David a făcut pregătiri să zboare 
spre pista din Paruima, care fusese construită de William Toll cu 
mulţi ani în urmă. A înconjurat satul de mai multe ori, pentru a-i 
atenţiona pe oameni să-i iasă în întâmpinare pe pista de dincolo 
de râul Kamarang. A remarcat frumosul ţinut de dedesubt – satul 
construit pe peninsulă, înconjurat din trei părţi de râul Kamarang, 
a cărui apă era curată, dar întunecată datorită copacilor şi 
rădăcinilor de pe malurile sale. Apoi a înconjurat ceea ce odată 
fusese campusul unei şcoli. Se vedeau câteva case mici înclinate 
şi una mai mare, care fusese casa misionarilor. Pe fundalul acestui 
mic campus se vedea maiestuos Muntele Ploii, iar de partea 
cealaltă, pădurea tropicală neatinsă.

David vorbea cu Dumnezeu în tipul aterizării: Dă-le oamenilor 
viziune. Acum vedem numai pustiu şi ruine. Nici urmă de tineri, numai 
junglă. Dar Tu poţi să schimbi toate astea.

La sol, David a stabilit o întâlnire cu consiliul oraşului Paruima. 
Pentru că vorbeau un dialect pe care nu-l înţelegea, adusese cu el 
un prieten din Kaikan, Albert Anthon, care să traducă pentru el.

- Aţi vrea să aveţi o şcoală cu instruire Biblică aici? - Da, am 
vrea. Dar de unde vom lua profesori?

- Din acelaşi loc de unde vor veni banii. Dumnezeu va trebui 
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să facă o minune. Întrebarea mea este: veţi face tot ce depinde de 
voi? Veţi lucra din greu?

S-au gândit un timp.
- Vom lua bani pentru copacii pe care-i vom doborî şi pentru 

scândurile pe care le vom tăia, a spus purtătorul de cuvânt şi a 
numit o sumă.

- Staţi puţin, a întrerupt David. Acesta este proiectul vostru, 
nu al meu. Eu nu vin aici cu bani. Dacă vreţi o şcoală, voi o 
construiţi. Eu voi aduce benzină şi ferăstraie cu lanţ, dar voi 
trebuie să o construiţi. Dumnezeu se va ocupa de nevoile noastre.

- Bine, ne veţi plăti munca şi...
- Nu, nu, nu. Aici nu vorbim de muncă plătită şi câştigat bani. 

Întrebarea este: vreţi această şcoală sau nu?
Cei din consiliu au început să vorbească între ei. Translatorul 

lui David îl informa – din când în când – despre direcţia 
conversaţiei. Discutau despre tarifele standard ale fiecărui sat 
pentru serviciile prestate şi cu cât va trebui plătit fiecare. David a 
intervenit din nou.

- Uitaţi, oameni buni, dacă vrem cu adevărat să construim o 
şcoală, trebuie să avem o relaţie de dăruire-dăruire şi câştig-câştig. 
Voi aduceţi munca şi cheresteaua. Eu voi furniza combustibilul şi 
echipamentul. Sincer, nu am banii acum. Ştiu că Dumnezeu va 
acoperi toate necesităţile noastre. Întotdeauna face lucrul acesta. 
Dar, dacă nu vreţi să lucraţi, voi merge în alt sat.

Femeile, tinerii şi copiii ascultaseră încordaţi, stând în picioare 
în jurul primăriei. David îi auzea pe cei de afară strigând prin 
ferestrele deschise la membrii consiliului. L-a întrebat pe Albert 
ce spuneau.

- Femeile le spun bărbaţilor: „Nu fiţi proşti. Nu mai avem 
şcoală aici de 30 de ani. Dacă voi nu vă faceţi partea, niciodată nu 
vom mai avea o şcoală aici.”

Îndrumaţi de cei de afară, n-a durat mult şi cei din consiliu au 
luat hotărârea:

- Ne vom apuca de muncă. Ne vom face partea.
- Excelent! a exclamat David. Aceasta va fi o soluţie de câştig 

pentru ambele părţi, în timp ce vom lucra cu Dumnezeu.
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David a dat mâna cu membrii consiliului, care zâmbeau în 
semn de aprobare.

- Acum, haideţi să facem planurile. Mai întâi, trebuie să 
reparăm casa cea veche şi încăpătoare care a fost construită în anii 
1950. Va fi potrivită pentru dormitorul elevelor şi profesoarelor. 
Iar casele mai mici pot funcţiona provizoriu ca dormitoare pentru 
băieţi, profesori şi familişti. Se pare că prin acoperişuri trece apa 
şi nici podelele nu sunt prea sigure, dar datorită îndemânării 
voastre la reparaţii, acestea vor putea fi folosite o vreme, până vom 
construi o clădire mai mare.

Impulsionaţi de viziunea şi credinţa lui David, I-au cerut lui 
Dumnezeu călăuzire pentru planuri înţelepte. După o dezbatere 
lungă, David a rezumat proiectele pe care le făcuseră.

- Prima noastră construcţie va avea două nivele. La etaj vor 
fi, pentru început, dormitoarele băieţilor, iar la parter vor fi trei 
clase şi două birouri mici pentru profesori. A doua clădire va 
fi un centru religios cu clase pentru programul de instruire al 
lucrătorilor biblici şi o capelă la parter. Etajul va găzdui biblioteca, 
centrul audiovizual şi încă o clasă.

Cu o lună înainte de începerea săpăturilor, muncitorii din 
sat au curăţat şantierul de tufişuri şi au împrejmuit zona. Pe 4 
octombrie 1997, o mulţime de oameni a umplut biserica adventistă 
de pe dealul de deasupra râului. La ora 15, câţiva oameni au mers 
un kilometru pe drumul de la Paruima până la şcoală, în timp ce 
alţii au călătorit în canoe până la şantierul şcolii ca să ia parte la 
serviciul special pentru punerea temeliei.

David, ultimul care a luat cuvântul la acel serviciu, a anunţat:
- Această şcoală se va concentra asupra planului lui 

Dumnezeu. Toate cursurile şi munca studenţilor arată spre slujirea 
lui Christos prin slujirea semenilor. Nu uitaţi, aceasta este şcoala lui 
Dumnezeu. El finanţează întregul proiect. Numai mergând înainte 
– prin credinţă – Dumnezeu ne va asigura că untdelemnul din vas 
nu va scădea. Mulţi tineri din satele înconjurătoare vor avea şansa 
să capete o educaţie academică şi instruire practică într-un mediu 
hristocentric. Rugaţi-vă în fiecare zi pentru acest proiect.
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Construcţia a început imediat. Au tăiat cu ferăstraiele cu 
lanţ copaci din junglă şi au făcut din ei cherestea. Era o muncă 
istovitoare să târască lemnul verde şi greu kilometri întregi în afara 
junglei, dar oamenii din Paruima munceau cu dragoste şi credinţa 
că Dumnezeu va acoperi toate necesităţile. Totul mergea bine şi 
fondurile continuau să vină.

Lucrul la şcoală avansa, iar David îşi continua programul 
încărcat de zbor. Compania din Georgetown care furniza 
combustibil pentru avionul său îi permitea să alimenteze de câte 
ori avea nevoie, cu condiţia să plătească la sfârşitul lunii.

Câteva luni, au intrat fonduri suficiente să acopere plata 
combustibilului. Dar într-una dintre luni avea de plătit o factură 
de 1.000 de dolari. 

Plata trebuia 
făcută în două zile. 
David şi-a verificat 
contul bancar 
şi a descoperit 
acolo doar 200 
de dolari. A scos 
banii şi i-a scris 
prin email tatălui 
său, să-l întrebe 
dacă nu cumva 
mai primise ceva 
donaţii. Răspunsul 
a fost negativ, dar a fost însoţit de încurajarea că vor face din 
problema aceasta un subiect special de rugăciune pentru seara 
respectivă. Când David a transmis prin radio în Kaikan că are 
nevoie de rugăciune, cumnatul său, Ted, a intervenit cu altă sută 
de dolari. Cu toate acestea, era departe de cei 1.000 dolari de care 
avea nevoie.

Dezorientat, David s-a rugat: Doamne, la Tine sunt toate 
fondurile. Tu ai fi putut să ne acoperi toate necesităţile până acum. Ştii că 
nu am acces la nici un fel de fonduri, cu excepţia celor pe care mi le trimiţi 
Tu. Dacă nu fac rost de bani să plătesc facturile, voi fi obligat să las la 

Prima construcţie nouă a Colegiului industrial al 
indienilor Davis



114 P I L O T  M I S I O N A R 115C o l e g i u l  i n d u s t r i a l  a l  i n d i e n i l o r  D a v i s

sol avionul şi să sistez construcţia din Paruima. De ce ne-ai aduce până 
aici, pentru ca apoi să opreşti lucrarea? Vrei să se răspândească vestea în 
sate că Dumnezeu nu a fost în stare să procure fondurile necesare luna 
aceasta?

Pacea a coborât peste David, odată ce şi-a amintit că 
„Dumnezeu are o mie de căi să ne scoată din nevoi, căi despre care 

noi nu ştim nimic.” 
A dormit bine 
noaptea aceea. S-a 
trezit dimineaţa 
devreme şi şi-a 
început închinarea. 
S-a rugat din nou: 
Doamne, dă-mi pace. 
Ştii că sunt gata 
să opresc lucrările, 
dacă asta vrei să fac. 
Dar refuz să cred că 
ne-ai condus atât de 

departe, pentru ca apoi să permiţi oprirea fondurilor.
A ales pentru studiu 1 Împăraţi 17 şi a citit despre Ilie şi văduva 

din Sarepta şi despre rezerva de untdelemn care se reînnoia zilnic. 
Deodată, i-a venit un gând. Fă ca văduva, foloseşte ce ai. Dar, Doamne, 
a obiectat el, eu nu am nevoie de untdelemn, mie îmi trebuie bani. Nu 
putea rezista impresiei copleşitoare care pusese stăpânire pe el, că 
trebuie cel puţin să numere ceea ce are. Nu are nici un rost, a spus 
discutând cu el însuşi. Doar ştiu câţi bani am. Tocmai i-am scos de la 
bancă. Dar, datorită convingerii foarte puternice, a hotărât să nu se 
mai împotrivească. Pur şi simplu va număra banii şi va avea încă 
o dată dovada. David şi-a deschis servieta şi a scos plicul de la 
bancă. A fost surprins să descopere multe bancnote de 20 dolari şi 
câteva de 100 pe care nu le văzuse mai înainte. A numărat din nou 
şi din nou banii. Nu putea să creadă că în total erau 1.050 dolari, 
mai mult decât suficient pentru plata combustibilului.

David a căzut în genunchi, cu inima plină de recunoştinţă. 
Doamne, mulţumesc pentru că Ţi-ai trimis îngerii să pună aceşti bani 

Biserica din Paruima
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aici. Tu ne-ai trimis din nou fonduri. Şi-a deschis Biblia şi a citit cu 
voce tare din Psalmul 103:2 „Binecuvântează, suflete, pe Domnul 
şi nu uita nici una din binefacerile Lui!” A vorbit cu familia sa prin 
radio şi i-a scris prin email tatălui său despre minunea care avusese 
loc. Tânăra care a primit fondurile pentru a plăti combustibilul a 
comentat:

- Căpitane Gates, ne place să facem afaceri cu dumneavoastră, 
pentru că întotdeauna vă plătiţi facturile.

Dumnezeu este onorat când copiii Săi pot să-şi plătească facturile la 
timp, şi-a spus David.

Şase luni mai târziu, David a făcut următorul anunţ pentru 
toţi cei din împrejurimi:

- Pregătiţi-vă pentru începerea şcolii. Clădirile care vor 
funcţiona provizoriu au fost reparate. Deşi clădirea cea nouă nu 
este încă gata, Dumnezeu ne va trimite curând profesori.

- Cum să înceapă şcoala fără profesori? întrebau părinţii 
sceptici.

- Învăţ de la Dumnezeu un lucru. Nu contează ce ai sau 
ce nu ai. Important este să faci ceea ce Dumnezeu vrea să faci. 
El răspunde de consecinţe, nu eu, nici tu. Hai să anunţăm ziua 
începerii şi să vedem ce va face Dumnezeu.

- În fiecare zi, studenţii şi profesorii vor lucra la fermă, în 
grădini, la bucătărie, sau vor face curăţenie în campus. Părinţii 
vor furniza mâncarea, până când grădinile vor începe să producă. 
După-amiaza, studenţii vor participa la cursuri de engleză, 
spaniolă, religie şi muzică, a concluzionat David.

Cu două săptămâni înainte de începerea şcolii, Dumnezeu a 
mişcat două familii tinere de origine franceză, Gotin şi Mathieu, 
din Guadelupa şi Martinica, să predea ca voluntari în condiţii 
temporare în primul an. Văzând cum S-a îngrijit Dumnezeu ca 
ei să aibă profesori, entuziasmul oamenilor din Paruima a luat 
avânt.

Fiecare sătean s-a oferit să lucreze o zi pe săptămână ca 
voluntar la construcţie. Având clar în minte finalul, au pus 
deoparte o săptămână întreagă din aprilie ca să pună la punct 
ultimele detalii ale şcolii cu etaj. Viitorii elevi au venit cu patru luni 
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mai devreme să planteze, să cureţe terenurile, să repare casele deja 
existente şi să construiască adăposturi temporare cu acoperişuri 
de stuf pentru gătit şi pentru depozitat provizii. David a adus cu 
avionul 100 kg de orez, 50 kg de mazăre boabe şi 50 kg de făină, 
toate donate pentru masa de prânz a voluntarilor. Probabil că 
Dumnezeu zâmbea privind la copiii Lui fericiţi, care se pregăteau 
pentru ceremonia de dedicare a primei clădiri.

O săptămână mai târziu, Roland Thomson, trezorierul Uniunii 
Caraibelor, împreună cu alţi vizitatori de la Universitatea Andrews, 
au zburat spre Paruima pentru ceremonia de punere a temeliei 
bibliotecii şi centrului religios. Reprezentând Departamentul 
Misiunii Globale al Uniunii, Thomson şi-a exprimat recunoştinţa 
faţă de lucrarea pe care o făceau şi le-a oferit din partea Uniunii 
un cadou financiar generos ca să poată începe lucrarea de 
evanghelizare.

După optsprezece luni de muncă, la mijlocul lunii octombrie 
1998, Colegiul Industrial al Indienilor Davis din Paruima şi-a 
deschis oficial uşile pentru 31 de elevi, fiind singura şcoală 
adventistă din Guyana în ultimii treizeci de ani. Această primă 
serie de elevi consacraţi, selectaţi cu grijă din mai mulţi înscrişi, 
proveneau din şapte sate ale junglei. Patru membri ai corpului 
profesoral şi trei membri ai personalului local, toţi voluntari, 
s-au dedicat oferirii unei educaţii creştine solide acestor elevi care 
urmau să fie instruiţi. Fiecare elev muncea patru ore dimineaţa şi 
învăţa patru ore după-amiaza.

Pentru că şcoala nu pretindea bani pentru cursuri, se 
ridica problema hranei pentru elevi. Mulţi dintre ei veneau din 
satele junglei, iar cei care veneau din Venezuela parcurseseră 
o bună distanţă peste munţi şi nu putuseră să transporte prea 
multă mâncare. Şi nici părinţii lor nu puteau să aducă în fiecare 
săptămână alimente. Ştiind că Dumnezeu trebuia să aibă un plan, 
misionarii s-au rugat.

Când s-a trezit a doua zi de dimineaţă, David şi-a amintit că 
întâlnise o femeie numită Norma Thomas, care era conducătorul 
satului Kamarang şi reprezentant regional al SIMAP, organizaţia 
non-guvernamentală care furniza mâncare pentru amerindienii 
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care munceau în satele lor ca să îmbunătăţească nivelul de trai. 
David i-a făcut o vizită. Când i-a împărtăşit problemele şcolii, 
aceasta a zâmbit.

- Căpitane Gates, săptămâna trecută am primit peste o tonă 
de alimente din Norvegia, o gamă largă de produse. Ne grăbim 
să descoperim astfel de proiecte unde putem descărca această 
cantitate imensă de alimente. Sunt convinsă că organizaţia 
noastră va aproba cererea aceasta pentru primul an, până când 
ferma voastră va începe să producă. Voi cere ca fiecare elev să 
primească mâncare şi – de asemenea – ca zborul avioanelor care 
vor transporta alimentele în Paruima să fie suportat de noi.

Încă înainte de a primi proviziile promise, la şcoală au început 
să fie aduse alimente. Elevii şi personalul s-au rugat ca Dumnezeu 
să acopere lipsurile lor. În aceeaşi zi, a sosit o canoe cu mâncare 
trimisă de părinţii grijulii. Fără ajutorul părinţilor, elevii ar fi 
suferit de foame. Săptămâna următoare a sosit un avion cu 350 kg 
de alimente. Dumnezeu auzise şi împlinise rugăciunea.

În timpul acelui prim an, David a zburat aproape 1.000 de 
ore. Vremea urâtă l-a ţinut la sol câteva zile. În Sabat zbura numai 
pentru urgenţe medicale extreme sau ca să predice într-un alt sat. 
Petrecea astfel între cinci şi opt ore pe zi în aer, făcând câteodată 
şaptesprezece zboruri într-o singură zi. Noaptea adormea 
extenuat.

Cine plătea facturile pentru combustibil? Dumnezeu trimitea 
la timp oameni care ofereau fondurile necesare.

Cum s-a folosit Dumnezeu de acest mic avion ca să deschidă 
uşi pentru predicarea Evangheliei? Multe sate erau ostile 
adventiştilor de ziua a şaptea. În unele dintre ele, oamenii aruncau 
cu pietre în vizitatorii adventişti, până când aceştia părăseau satul. 
David s-a izbit de aceeaşi atitudine ostilă când a aterizat într-un sat 
ca să ia pacientul şi să-l ducă la medic. Într-o zi, pastorul bisericii 
metodiste s-a aventurat până aproape de avion.

Înainte de a decola, David l-a invitat:
- Frate pastor, nu aţi vrea să ne conduceţi în rugăciune?
- Eu?
- Da, sunteţi pastor, nu-i aşa?
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- Sunt, a confirmat el. Să ne plecăm capetele în rugăciune, în 
timp ce eu Îl voi ruga pe Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele 
Gates, avionul şi pe pacient.

După aceasta, pastorul venea de fiecare dată să-l întâlnească. 
Iar David îl ruga întotdeauna să se roage.

Mai târziu, a îndrăznit să se apropie şi pastorul bisericii 
„Aleluia”. David l-a rugat şi pe el să se roage. Aceste contacte au 
devenit din ce în ce mai prietenoase. În cele din urmă, David a 
cerut o întâlnire cu membrii consiliului acestui sat cândva ostil.

- Ar fi posibil să vă aduc o serie de casete video? Noi le spunem 
NET ‘95. Lucrătorul nostru, care este tot amerindian, va aduce 
un video-proiector, un ecran mare şi un generator. Mark Finley, 
vorbitorul, prezintă într-un mod fascinant adevăruri biblice. Cinci 
săptămâni vă vom prezenta o serie de predici evanghelistice.

Înainte, sătenii ar fi aruncat cu pietre în David, dar acum, 
consiliul local a votat “Da” în unanimitate. După aceea, pastorul 
metodist a ridicat mâna.

- Eu vreau să aduc toate scaunele din biserica mea pentru ca 
această întâlnire să poată avea loc, a anunţat el.

În fiecare seară, oamenii din sat umpleau primăria. Ca o 
concluzie a seriilor video, aproape o treime dintre ei au fost 
botezaţi. Mulţi veneau de la biserica metodistă, iar pastorul lor 
părea să nu aibă nici o problemă în legătură cu aceasta. L-a întrebat 
pe David:

- Mi-aţi putea împrumuta video-proiectorul din când în 
când?

- Frate pastor, voi fi bucuros să vi-l împrumut, oricând veţi 
avea nevoie de el. Astfel, Dumnezeu a folosit respectul, dragostea, 
amabilitatea şi lucrarea medicală care se făcea datorită avionului, 
pentru a deschide noi uşi.

Acasă, într-o seară, în timp ce se închinau lui Dumnezeu, 
Becky i-a spus lui David:

- Dumnezeu a deschis deja în faţa noastră ocazii şi provocări 
măreţe. Noi am decis să-L punem la încercare să vedem dacă Îşi 
ţine promisiunile. Şi, cu adevărat, familia noastră este de acord cu 
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Pavel, în Romani 4:21: „fiind deplin încredinţat că El poate să şi 
împlinească ce făgăduieşte.”
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 Peste câteva săptămâni, David şi fiica sa cea mare, Katie, 
au zburat spre Georgetown, cu o listă lungă de probleme de 
rezolvat. După ce şi-au terminat treaba, au rămas câteva ore la 
biroul administrativ al Conferinţei Guyana, pentru a răspunde 
la corespondenţa email. După lăsarea serii, au luat un taxi spre 
Spitalul Davis Memorial, unde rezervaseră camere.

- Şofer, a spus David, te rog să ne laşi lângă magazinul care se 
află la câteva străzi depărtare de spital. Trebuie să cumpărăm ceva 
pentru masa de seară.

Ducând în mâini pachetele cu alimente, iar David ţinându-şi 
strâns servieta, s-au grăbit să parcurgă distanţa scurtă pe care o 
mai aveau de străbătut până la spital. David mersese de multe ori 
pe strada aceea, dar acum se simţea extrem de neliniştit. Încerca 
îngerul său păzitor să-i transmită ceva? În faţa lor a văzut trei tineri 
pe care-i mai văzuse, genul acela care întotdeauna îi agresează 
verbal pe trecători. Mergând repede, David a privit în spate, dar 
nu a văzut pe nimeni urmărindu-i.

Când au trecut colţul şi au văzut luminile spitalului, David s-a 
liniştit şi i-a spus lui Katie:

Probleme în întuneric

C A P I T O L U L  1 5
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- Nu mai avem decât 5 metri până la poarta spitalului. Sunt 
atât de recunoscător pentru îngerii noştri păzitori care merg alături 
de noi în întuneric. Îmi place mult făgăduinţa: „Îngerul Domnului 
tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.”

Câteva secunde mai târziu, David a primit în cap câteva 
lovituri de măciucă. Şi-a pierdut echilibrul şi a căzut în faţă. Katie 
a ţipat când cineva a prins-o din spate şi a lovit-o în cap. David şi-a 
strâns mai tare mâna pe servietă, în timp ce încercau să i-o smulgă. 
Mâncarea din pachete s-a împrăştiat în jurul lor. David l-a văzut 
pe unul dintre bărbaţi ţinând-o pe Katie cu o mână, în timp ce cu 
cealaltă ţinea o măciucă de lemn. O altă lovitură l-a izbit în partea 
dreaptă a feţei. A recunoscut un bărbat pe care-l mai văzuse în timp 
ce mergeau. Katie ţipa întruna. Cu mâna liberă, David a prins-o de 
picior. Simţea că nu trebuie să fie despărţită de el. A început şi el să 
strige „Ajutor!”, sperând că-i vor auzi gardienii spitalului.

Neputând să înşface servieta lui David, celălalt atacator a 
început să-i caute în buzunarele de la pantaloni. Din fericire, 
David le golise înainte de a o apuca pe strada întunecoasă. Chiar 
în acel moment a trecut pe acolo o maşină care şi-a fixat luminile 
asupra lor. Amândoi atacatorii au dispărut imediat. Doi gardieni 
de la spital şi câţiva asistenţi medicali, care auziseră ţipetele, au 
venit alergând.

- O, sunteţi dumneavoastră, Doctor Gates şi fiica! Ne pare atât 
de rău. Titlul de „Doctor” rămăsese din anii în care David predase 
la Colegiul Uniunii Caraibelor din Trinidad.

I-au ajutat pe David şi pe Katie să intre, le-au oferit primul 
ajutor şi au sunat la poliţie. Până au ajuns cei trei ofiţeri de la 
poliţie, durerea de cap a lui David începuse să scadă. Dr. Larra a 
completat fişele medicale.

- Vă simţiţi în stare să mergeţi cu noi cu camioneta să 
identificaţi locul de unde aţi cumpărat mâncarea şi drumul pe care 
aţi venit? a întrebat un ofiţer de poliţie.

- Da, cred că da.
Când maşina poliţiei a ajuns la capătul străzii, David i-a văzut 

pe cei trei stând acolo ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Arătând spre ei, David a şoptit:
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- Aceştia sunt cei care ne-au atacat.
Imediat, poliţiştii au oprit şi le-au ordonat celor trei să urce în 

maşină, apoi s-au îndreptat spre secţia de poliţie. În lumină mai 
bună, David i-a identificat pe doi dintre ei ca fiind agresorii săi. 
Cu toate că ei negau că ar fi fost implicaţi, David a dat o declaraţie 
completă a ceea ce se întâmplase. Celui de-al treilea suspect i s-a 
dat drumul, iar ceilalţi doi au fost arestaţi.

- Sunt foarte obosit şi nu mă simt bine. Este ora 1 dimineaţa. 
Duceţi-mă, vă rog, la spital, ca să pot dormi.

- Vom fi bucuroşi să facem aceasta, dacă ne promiteţi că 
vă întoarceţi mâine cu fiica dumneavoastră pentru mai multe 
cercetări.

A doua zi dimineaţa, gardianul care-i văzuse pe atacatori în 
lumina maşinii, a luat împreună cu David şi Katie un taxi până 
la secţia de poliţie. Poliţiştii i-au introdus separat în camera în 
care erau agresorii. Legea din Guyana pretinde ca acuzatorul 
să-l identifice pe acuzat păşind în faţă şi atingându-l. Această 
procedură a înspăimântat-o pe Katie, care a cedat nervos din cauza 
stresului. A început să plângă, neputând să răspundă întrebărilor 
care i se puneau. David se ruga: Doamne, dă-i curaj!

Ofiţerul de poliţie i-a permis lui David să vină în încăpere 
s-o ajute. După câteva minute a reuşit să se adune, şi-a încheiat 
declaraţia şi a semnat-o.

După acest chin, au intrat într-o cofetărie, s-au prăbuşit pe 
scaune, şi după un suc de ananas şi de cireşe, şi-au recăpătat 
energia.

- Tata, de ce n-au intervenit îngerii noştri noaptea trecută? a 
întrebat Katie.

- Draga mea, uneori Dumnezeu îngăduie durerea şi pierderea. 
Nu ştiu să-ţi răspund de ce. Dar într-o zi vom înţelege, aşa cum a 
înţeles şi Iov, că puterea lui Dumnezeu care ne susţine nu eşuează 
niciodată atunci când avem încredere în El. Nu ne-a părăsit şi nici 
nu a renunţat la noi, cu toate că amândoi am simţit loviturile în cap 
şi am făcut vânătăi. Hai să ne rugăm ca Ieremia: „Vindecă-mă, Tu, 
Doamne şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă şi voi fi mântuit; căci Tu 
eşti slava mea.” (Ieremia 17:14)
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David şi Becky se confruntau permanent cu pericolul celei 
mai grele boli de origine parazitară de la tropice – malaria. Această 
boală îngrozitoare aproape că produsese o epidemie în Kaikan. Ca 
lucrurile să fie şi mai complicate, trebuia să-şi dea seama de care 
dintre cele două tipuri de malarie suferea pacientul, ca să-i poată 
administra tratamentul corect. Plasmodium vivax răspundea la 
clorochină şi primachină, dar Plasmodium falciparum, o formă mult 
mai serioasă şi de cele mai multe ori fatală, cerea chinină şi alte 
medicamente.

Odată, aproape de miezul nopţii, s-au trezit din cauză că 
cineva bătea puternic la uşă. O voce îngrijorată a strigat:

- Ingrid vomită din nou.
- Vin imediat, a răspuns mama lui Becky.
- Merg cu tine, mamă.
Cele două şi-au pus pantaloni şi pantofi care să le protejeze 

de şerpi.
Un nou sătean, Errol, şi cea cu care trăia în concubinaj, Ingrid, 

părinţi a doi copii – Tyza, în vârstă de un an, şi Nicoleta, de două 

Viaţa într-un sat din 
junglă

C A P I T O L U L  1 6
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luni – veniseră în Kaikan cu câteva luni înainte, pentru a sta cu 
Lucita, sora lui Errol, şi soţul ei, Freeman, care aveau trei copii. 
Locuiau toţi într-o casă mică de 3 m pe 4 m.

Ingrid suferea 
de o formă gravă 
a malariei. Era atât 
de bolnavă, încât 
nici nu putea să-şi 
alăpteze copilul. 
Curând, micuţa 
Tyza a fost muşcată 
şi s-a infectat, apoi 
Freeman, soţul 
Lucitei. Freeman 
fusese bolnav luni 
întregi. Ajunsese 

atât de slab şi fără vlagă, încât David îl dusese cu avionul în 
Georgetown, la spitalul guvernamental. Acum Freeman suferea o 
recidivă şi tremura ca o frunză din cauza frisoanelor.

Cu atâţia bolnavi, casa Lucitei semăna cu un spital. Ingrid 
continua să vomite. Micuţa Tyza ardea de febră. Pentru că Ingrid 
vomita medicamentele, Becky şi mama ei, Patti, i le-au administrat 
intravenos.

Dimineaţa următoare, Ingrid părea mai bine, dar starea de 
slăbiciune a lui Freeman nu i-a permis nici măcar să ajungă până 
la pistă. Cum nimeni nu ştia când avea să se întoarcă David din 
zborul pe care-l făcea atunci, doi bărbaţi au întins un hamac pe 
o prăjină lungă şi l-au transportat pe Freeman până la clădirea 
medicală din apropierea pistei. David s-a întors prea târziu ca 
să-l transporte noaptea aceea în Georgetown. Florencia Peters, 
care lucra pentru sănătatea comunităţii locale, i-a pregătit un loc 
unde să se odihnească, iar Lucita a rămas peste noapte cu el. Errol 
a rămas acasă cu Ingrid şi copiii.

Când Ingrid a început iar să vomite, Errol i-a lăsat în casă şi 
a alergat disperat la familia Gates, care locuia în apropiere. Fără 

Ingrid în comă cauzată de malarie
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lanternă, pe o noapte foarte întunecoasă, a reuşit să urmeze cărarea 
fără să calce pe nici un şarpe.

Mama lui Becky şi Errol au fugit înapoi acasă. După injecţie, în 
timp ce se întorcea pe partea cealaltă, Ingrid a şoptit:

- Mă simt atât de rău! Nu cred că voi supravieţui.
A doua zi, dimineaţa devreme, David a plecat să-l ducă pe 

Freeman la Georgetown. Cam peste o oră, Becky s-a dus să vadă 
cum se mai simţea Ingrid. Din moment ce nu mai vomitase, Becky 
i-a administrat medicamentele oral, întrebându-se de ce părea atât 
de neobişnuit de 
somnolentă.

Din cauza 
tuturor acestor 
cazuri de malarie 
în Kaikan, David 
a adus un lucrător 
medical care să le 
ia tuturor probe de 
sânge. Lucrătorul 
medical stătea de 
vorbă cu Becky 
şi mama ei sub 
pomul de mango 
de lângă casa lor, 
când l-au văzut pe 
băieţelul Lucitei 
venind în fugă. 
Câteva momente mai târziu, au auzit bocete. Un junghi de teamă 
a străpuns inima lui Becky. Nu mai era timp să-şi caute sandalele. 
Alerga desculţă şi se ruga. Mama ei o urma la mică distanţă. 
Oamenii care se înghesuiseră în prag au lăsat-o să intre. Errol ţipa 
isteric:

- Moare! Moare! Oh, Ingrid, te rog să nu mori! Dacă te faci 
bine, am să mă căsătoresc cu tine.

- Semnele vitale şi culoarea sunt bune, a şoptit mama lui 
Becky.

Ted Burgdorff îl tratează pe Leif Aaen, unul
dintre studenţii misionari, după ce acesta

a fost muşcat de un şarpe veninos
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După o scurtă privire, şi-au dat seama că Ingrid zăcea 
inconştientă în hamacul ei. Punându-şi mâinile pe umerii lui Errol, 
Becky l-a întrebat:

- Nu ştiu dacă tu eşti creştin, dar îmi dai voie să mă rog lui 
Dumnezeu pentru Ingrid?

- Oh, da, a fost el repede de acord.
În timpul rugăciunii, el s-a liniştit.
Becky a fugit înapoi acasă şi a sunat urgent prin radio:
- David, întoarce-te imediat ce-l laşi pe Freeman. Avem alt 

pacient în stare critică.
Două ore şi jumătate mai târziu l-a auzit rulând pe pistă.
Errol împreună cu alt bărbat au întins din nou hamacul pe 

prăjină. Ţinând într-o mână punga cu perfuzia şi în cealaltă o 
umbrelă, Becky proteja de soare faţa palidă a lui Ingrid. David a 
împins la maximum în spate scaunul pasagerului, l-a fixat pe Errol 
cu centura de siguranţă a scaunului de catapultare şi a întins un 
sac de dormit pe jos. Au întins-o pe Ingrid jos cu capul în poala lui 
Errol şi i-au legat centura de siguranţă de la scaunul pasagerului. 
David a legat punga cu perfuzia de un cârlig de pe plafon.

Micul grup s-a adunat în jurul avionului să-I ceară lui 
Dumnezeu călăuzire şi însănătoşire. După ce David a decolat, 
Becky a rugat prin radio un prieten să întâmpine avionul şi să ducă 
pacientul inconştient la spital. Apoi, ea şi fetele sale le-au luat pe 
fetiţele lui Ingrid acasă la ele până când Lucita, care preda la şcoală 
în fiecare dimineaţă, se întorcea acasă să aibă grijă de ele.

În seara aceea de vineri, familia s-a bucurat când a auzit 
avionul întorcându-se chiar înainte de apusul soarelui. După ce 
s-au adunat să sărbătorească Sabatul, Becky s-a rugat: Cum putem 
să Îţi mulţumim, Doamne, pentru acest mic avion care aduce viaţă şi 
ajutor acestor oameni deosebiţi? Ne bucurăm mult, aşa cum S-a bucurat 
şi Iisus ajutându-i pe ceilalţi în problemele de sănătate. Acum, Doamne, 
fie ca ei să înţeleagă dragostea Ta cea mare.

După două zile, un raport radio le dădea de ştire că Ingrid se 
simţea ceva mai bine, dar Errol avea acum febră mare din cauza 
malariei.

În săptămânile care au urmat, părea că îngerii răi se delectau 
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plănuind o serie de probleme pentru misionari. David şi Becky 
s-au oferit să ajute nişte săteni să-şi strângă recoltele. Urmându-i 
pe săteni prin junglă, David îşi legăna maceta foarte ascuţită. 
Dintr-odată şi-a lovit genunchiul, făcând o tăietură prin blugi. 
Cinci copcii au fost necesare pentru a închide rana.

În aceeaşi zi, Leif, studentul misionar de la Universitatea 
Andrews care-i fusese co-pilot până în Guyana, luase copiii să 
se joace cu ei la râu. A sărit şi s-a tăiat la cap de un obiect ascuţit, 
provocându-şi o rană adâncă.

La puţin timp după aceasta, Ted – folosind o daltă în timp 
ce lucra la un lemn – a lovit un nod. Dalta a alunecat şi s-a tăiat 
la două degete de la mâna stângă. Unul dintre aceste degete avea 
deja o muşcătură de origine necunoscută, care începuse să se umfle 
şi părea să fie o infecţie. Acum de două ori mai mare datorită 
umflăturii, degetul nu răspundea la unguente cu antibiotic sau 
la hidroterapie. A treia zi îi apăruseră deja pe braţ striuri roşii. 
Foarte îngrijorată, soţia lui, Betsy, se ruga în timp ce-i aplica nişte 
cataplasme cu cărbune. Totuşi, situaţia degetului se înrăutăţea. A 
patra zi, degetul şi-a reluat circulaţia şi striurile s-au retras. După 
trei săptămâni, umflătura se micşorase, deşi pielea rămăsese 
inflamată. Au mai trecut câteva săptămâni până ce degetul a 
revenit la normal. Localnicii erau de părere că un scorpion, un 
miriapod sau un păianjen provocase necazul.

Ca o încoronare a acestor accidente, un grup de oameni a 
plecat de acasă vineri seara spre biserică. Leif, care mergea în 
spatele grupului celui mai mare, a observat o bucată de stofă gri în 
timp ce urca dealul. Am să o arunc, s-a gândit el. Arată ca un şarpe 
şi s-ar putea să sperie pe cineva. A ridicat materialul, a făcut câţiva 
paşi în afara potecii şi a azvârlit-o departe. Fiind încălţat doar cu 
sandale, a călcat pe un şarpe veninos, o viperă ascunsă în iarbă şi a 
simţit o muşcătură la degetul de la picior.

Auzindu-l pe Leif ţipând, Ted a alergat înapoi şi a început 
imediat să sugă sângele din rană. Unul dintre copii s-a întors în 
fugă acasă după cărbune şi un bandaj cu gheaţă. Adulţii din grup 
l-au ridicat pe Leif şi l-au dus înapoi în casă.

Dumnezeu făcuse în aşa fel încât, mai înainte cu câteva zile, 
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Ted să citească un buletin de ştiri primit prin Internet de la un 
prieten, despre tratamentele cu şocuri în cazul muşcăturii de 
şarpe. Împărtăşise aceasta familiei şi au discutat problema pe 
îndelete. Gândindu-se la ceea ce citise recent, Ted a conectat un fir 
la contactul maşinii de tăiat buruieni şi a început să-i administreze 
lui Leif şocuri electrice de mică intensitate la intervale de 
cincisprezece minute, plecând de la locul muşcăturii şi mărind 
apoi suprafaţa, pe măsură ce timpul se scurgea.

Cum în Guyana nu există nici un antidot pentru muşcătura de 
şarpe, tratamentul cu cărbune era tot ce aveau la dispoziţie. Leif 
suferea dureri cumplite, dar de fiecare dată când îi aplicau alifie 
cu cărbune, simţea o ameliorare. Când durerea revenea, îi aplicau 
din nou cărbune şi durerea se calma. Noaptea aceea i-au schimbat 
continuu cataplasme cu cărbune.

În junglă s-a dus repede vorba despre aceasta. Curând, 
jumătate din membrii bisericii erau adunaţi în jurul lui Leif, 
văzând pe viu cum se tratează muşcăturile de şarpe. S-au rugat 
ca Dumnezeu să-i cruţe viaţa lui Leif. În seara aceea, în timp ce 
ofereau tratament tânărului, patru şerpi au fost ucişi şi aduşi 
acasă în interval de două ore. Ca şi în cazul israeliţilor din pustie, 
diavolul părea la lucru pentru a lua viaţa oamenilor lui Dumnezeu. 
Dar Dumnezeu este mai puternic decât duşmanul lumii acesteia.

În Sabat, dimineaţa, Leif păşea pe piciorul muşcat, simţind 
doar o mică durere. Victimele care supravieţuiesc după 
muşcăturile de vipere rămân de obicei cu dureri şi cu umflături 
timp de mai multe luni. Leif nu a avut nici o umflătură. Dumnezeu 
a trimis energia, puterea şi înţelepciunea Sa celor care s-au îngrijit 
de tratamentul de urgenţă. Remediile naturale au produs cea mai 
spectaculoasă vindecare în urma unei muşcături de şarpe veninos 
la care au fost martori vreodată.

Dar Satana nu înceta să-i hărţuiască. Un animal de pradă 
experimentat şi viclean a început să se furişeze pe lângă câinii 
din Kaikan. În scurt timp, ucigaşul – o femelă jaguar – ucisese 
nouăsprezece câini. Nimeni nu se simţea în siguranţă, mai ales 
copiii. Extrem de îndrăzneţ, jaguarul pătrunsese într-una dintre 
bucătăriile din sat şi târâse după el cuşca unui câine, după ce-l 
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paralizase pe acesta cu o lovitură puternică de labă. Copiii care 
au ajuns devreme la şcoală au văzut jaguarul fugind din clădirea 
şcolii, unde dormise. Era evident că felina nu se temea de oameni. 
Copiii erau în pericol.

Oamenii din sat au descoperit un câine din care jaguarul 
mâncase jumătate. L-au rugat pe poliţistul satului să-i ajute, pentru 
că acesta avea o armă.

- Am să prind jaguarul acela, a promis el. Voi lua câinele 
mâncat pe jumătate şi am să fac un foişor într-un copac din 
apropiere. Mai am nevoie de un sătean care să vină cu mine.

Cei doi au stat în foişor toată ziua. Pe la şase dimineaţa, 
oamenii din sat au auzit o împuşcătură şi – după câteva secunde 
– încă una. Cineva a venit în fugă.

- E moartă. Veniţi s-o vedeţi. E mare, le-a adus vestea 
mesagerul.

Copiii, cu cizme şi pantaloni care să-i apere de şerpi, şi-au luat 
lanternele, mămicile şi tăticii şi au zbughit-o să vadă animalul de 
pradă. Bătrâni, dar încă frumoşi, dinţii ei se tociseră, ceea ce nu-i 
permitea să ducă în dinţi animale mai mari. După ce au jupuit-o, 
sătenii au dat carnea puţinilor câini care supravieţuiseră. Câteva 
nopţi mai târziu au auzit alt jaguar ţipând, probabil masculul sau 
puiul ei. Din noaptea aceea, nimeni nu a mai auzit sau văzut vreun 
alt jaguar.

Peste câteva zile, câţiva băieţi au adus un boa constrictor de 
trei metri şi jumătate, gros cât femurul unui bărbat. Inhala aer şi 
apoi îl expira sub formă de şuierături ameninţătoare, când cineva 
se apropia. L-au legat pe Mr. Hiss (Domnul Sâsâit) de masa de 
spălat a lui Becky, care a refuzat să mai spele vreo haină până n-au 
mutat imensa creatură de acolo. David a aşezat şarpele într-un sac, 
în compartimentul pentru bagaje, să-l ducă la grădina zoologică 
din Georgetown.

Becky era îngrijorată.
- David, nu ţi-e teamă că şarpele ar putea ieşi din sac să te 

apuce pe la spate şi să te stranguleze în aer?
David s-a apropiat şi a îmbrăţişat-o strâns.
- Scumpa mea, mă bucur mult că-ţi pasă de pilot. L-am pus 
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într-un sac dublu şi l-am legat cu sfoară la gură. Nu vreau să-i dau 
îngerului meu păzitor sarcini suplimentare.

În Georgetown, David era de obicei găzduit de directoarea 
spitalului – Dr. Faye Whiting-Jensen şi de soţul ei, Steve. Când 
David a ajuns la apartamentul lor, nu era nimeni acasă, aşa că 
a lăsat pe verandă şarpele învelit în sac dublu şi a plecat pentru 
o jumătate de oră. Când s-a întors, David a auzit ţipete şi mare 
forfotă pe verandă. Steve şi Dr. Arsenio Gonzales, chirurgul 
general al spitalului, stăteau în picioare pe sofa şi încercau să 
îndepărteze şarpele cel mare cu ajutorul unor beţe.

- O, iată-l pe Mr. Hiss, şarpele meu pe care-l voi duce la 
grădina zoologică, a spus David. S-a aşezat jos, l-a apucat pe la 
spate de cap şi l-a aşezat în siguranţă înapoi în sac.

- Deci aşa a ajuns şarpele acesta aici, a exclamat Steve. Nu ne 
puteam imagina cum a fost în stare un şarpe atât de mare să-şi 
croiască drumul pe scări în sus şi apoi pe verandă.

Câteva zile mai târziu, un bărbat a bătut la uşa familiei Gates, 
în Kaikan. Venise pe jos şapte ore noaptea prin junglă din satul 
Arau.

- Vă rog, ajutaţi-mă! Daniel, un băieţel de 8 ani, se simte foarte 
rău, pentru că l-a muşcat un şarpe.

- Mă bucur atât de mult că au terminat pista de acolo, a spus 
David, alergând spre avion. Şapte ore de mers pe jos prin junglă 
au fost parcurse în şapte minute cu avionul. Repezindu-se în casă, 
unde copilul stătea întins, lui David i s-a strâns inima când a văzut 
cât de umflat era picioruşul lui Daniel. A observat, de asemenea, 
că gingiile începuseră deja să sângereze. Se îndoia că micul Daniel 
va supravieţui.

David i-a strâns pe oamenii din sat să se roage. L-a încredinţat 
pe micuţ în mâinile lui Dumnezeu. Continua să se roage, în timp ce 
zbura spre clinica din Kamarang, care era administrată de guvern. 
Nu aveau medicamente, dar au făcut rost de un avion care să-l 
transporte pe Daniel în Georgetown.

Dumnezeu a răspuns la rugăciunile acelea. Daniel a 
supravieţuit şi s-a întors acasă, în Arau. Dar rămăsese umflătura 
şi o rană urâtă, aşa că David l-a luat din nou din Arau, ducându-l 
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de data aceasta în Kaikan, sub îngrijirea atentă a lui Becky, care 
umezea mereu picioruşul, îl ungea cu cremă antibacteriană şi îl 
bandaja. În cele din urmă, piciorul şi-a revenit la normal.

Deseori, Becky îl lăuda pe Ajutorul ei Divin. Îţi mulţumesc, 
Iisuse! Puterea Ta vindecătoare este evidentă în aceste sate din junglă. 
Tot mereu experimentăm făgăduinţa Ta: „El îţi iartă toate fărădelegile 
tale, El îţi vindecă toate bolile tale.” (Psalmi 103:3)
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Timp de două săptămâni, David întreţinuse o legătură strânsă 
cu Ministerul Sănătăţii din Guyana. Permisul său temporar de a 
zbura în interior expira pe 31 octombrie 1997. I-a făcut o vizită 
directorului serviciilor medicale regionale şi a vorbit cu medicul 
responsabil de întreaga îngrijire medicală din interiorul Guyanei.

Medicul i-a spus:
- Am auzit multe despre munca pe care o faci pentru oamenii 

din sate. Promit să fac rost în trei zile de scrisoarea de recomandare 
de care ai nevoie de la Ministerul Sănătăţii.

Telefoanele zilnice către secretara lui şi vizitele la Ministerul 
Sănătăţii au dovedit că medicul nu-şi ţinuse promisiunea. În plus, 
părea că îi evită atât pe David, cât şi pe prietenul său, Winston 
James, Directorul Departamentului de Educaţie al Conferinţei 
Adventiste de Ziua a Şaptea din Guyana şi asistentul lui David în 
programul de aviaţie din Georgetown.

- Mă tem că avionul va fi ţinut la sol până vom obţine 
scrisoarea aceea, a spus Winston descurajat.

Râul Iordan se desparte

C A P I T O L U L  1 7
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- Winston, sună-l, te rog, pe directorul aviaţiei civile şi spune-i 
tot ce am făcut, ca să-şi dea consimţământul. Poate că el va înţelege 
şi va permite avionului să zboare, a spus David. 

Ştiu că Dumnezeu a lucrat în aceste două săptămâni, în 
timp ce noi înălţam rugăciuni. Sunt sigur că a delegat o armată 
puternică de îngeri să-I îndeplinească lucrarea. A promis că 
va trimite „îngerii Lui care sunt tari în putere, care împlinesc 
poruncile Lui şi care ascultă de glasul cuvântului Lui şi care fac 
voia Lui.” (Psalmi 103:20-21) Acest program de aviaţie Îi aparţine. 
Aleg să am încredere în soluţiile Lui.

În ziua următoare, pe 31 octombrie, David l-a sunat pe 
Winston să afle rezultatul. Vocea lui era plină de entuziasm.

- Directorul aviaţiei civile nu putea să creadă că toate 
eforturile noastre fuseseră în zadar. Ne-a încurajat să continuăm să 
zburăm şi să nu ne deranjeze ceea ce s-a întâmplat. Chiar a adăugat: 
„Dacă Ministerul Sănătăţii nu vrea să vă ajute, întâmplător ştiu pe 
cineva mult mai mare, care vă va sprijini cu siguranţă. Trebuie să 
programaţi o întâlnire chiar cu Primul Ministru, Janet Jagan. Ştiu 
că ea spijini lucrarea voastră.”

- I-ai spus directorului aviaţiei civile că şapte vizitatori din 
Statele Unite vor sosi săptămâna viitoare? Ştie de planul lor de a 
desfăşura proiecte de educaţie şi sănătate în interior prin ADRA? 
Ai menţionat că medicul Spitalului Michigan, care lucra şi la 
Spitalul Davis Memorial, a acceptat invitaţia noastră de a oferi 
asistenţă medicală patru zile înainte de a se întoarce în Statele 
Unite?

- Da, i-am spus toate acestea. Ne-a sugerat să continuăm să 
zburăm, deşi autorizaţia expiră astăzi. Vrea să-i duci pe aceşti 
vizitatori în sate. Dar a subliniat necesitatea unei întrevederi cu 
Primul Ministru curând, ca să vă poată oferi sprijin pe viitor.

- Winston, este nemaipomenit, a exclamat David. Planurile 
lui Dumnezeu le întrec cu mult pe ale noastre. Primul Ministru 
actual va candida pentru preşedinţie anul viitor. Închipuie-ţi-l pe 
viitorul preşedinte sprijinind programul nostru. Este, cu adevărat, 
fantastic să fii partener cu Dumnezeu.

Pe 4 noiembrie, la ora 3:00, toţi vizitatorii ajunseseră în 
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siguranţă şi până la 4:30 merseseră toţi la culcare. Câteva ore mai 
târziu, după micul dejun, David a alergat la bancă să încaseze cecul 
cu banii pentru plata unui avion care fusese închiriat să-i ducă pe 
cinci dintre vizitatori la şcoala din Paruima. De acolo, a luat un taxi 
spre biroul conferinţei să-l întâlnească pe Winston James. Trebuia 
să meargă împreună la Ministerul Amerindian de Afaceri să obţină 
pentru vizitatori permisiunea de a călători în interior.

Când a intrat în birou, l-a auzit pe Winston discutând la telefon 
cu directorul aviaţiei civile. Expresii de genul „avionul este ţinut la 
sol” l-au izbit pe David. Scrisoarea promisă de Ministerul Sănătăţii 
era aproape albă. Fără recomandarea ministrului, directorul 
aviaţiei civile nu putea reînnoi autorizaţia. Avionul misionar nu 
mai putea zbura.

- Pot să vorbesc şi eu cu el? s-a interesat David.
Winston i-a întins telefonul.
- Îmi dau seama de situaţia dificilă în care vă aflaţi. Dar îmi 

permiteţi să vă explic că scopul nostru în anul care s-a scurs a 
fost să construim continuu, ca să ajungem în acest punct? Aceşti 
vizitatori au fost invitaţi să analizeze lucrarea care s-a făcut şi să 
ofere un ajutor considerabil în educaţie, sănătate, îmbunătăţirea 
stilului de viaţă şi să ofere facilităţi oamenilor care locuiesc în 
interior. Ei reprezintă o organizaţie răspândită în întreaga lume, 
numită ADRA sau Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare şi 
Ajutor. Oferă ajutor, de la forarea fântânilor cu apă potabilă, până 
la cursuri de calificare pentru muncitori. Proiectele pe care le vor 
propune ei vor fi înaintate biroului internaţional ADRA pentru 
finanţare. Este posibil ca motivul pentru care avionul nostru – care 
este singurul mijloc de a ajunge la populaţiile izolate – este ţinut la 
sol să fie opera celui rău, care nu suportă să fie făcute lucruri bune 
pentru nevoiaşi?

Directorul aviaţiei civile era de acord. Rugându-se în gând, 
David a continuat.

- Aţi fi de acord să prelungiţi permisul măcar şapte zile, 
pentru ca aceşti vizitatori să poată fi transportaţi?

- Nu pot.
Rugăciunile tăcute ale lui David continuau.
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- Aţi vrea, atunci, să prezentaţi cererea noastră Comisiei 
pentru Transporturi?

- E ciudat că ai adus asta în discuţie. Se întâlnesc o singură dată 
pe lună, iar întâlnirea de luna aceasta are loc astăzi după-amiază.

Inima lui David a început să bată cu speranţă.
- Domnule, eu sunt convins că aceasta nu este o coincidenţă. 

În mod evident, Dumnezeu preia controlul. Ne vom ruga ca atunci 
când le veţi prezenta marea nevoie pentru acest avion, să-şi dea 
consimţământul.

Directorul aviaţiei civile a răspuns:
- Nu încetaţi să vă rugaţi. Dumnezeu va trebui să facă uz 

de toată puterea Sa ca să-i convingă pe aceşti oameni să facă o 
excepţie.

După ce au închis telefonul, David şi Winston i-au invitat pe 
vizitatorii ADRA în biroul preşedintelui conferinţei.

- Am veşti proaste, a anunţat David. Avionul nu mai are voie 
să zboare. Dar există şi o veste bună. Dumnezeu, care ne-a condus 
în mod evident în trecut, este în stare să repete lucrul acesta. 
Să îngenunchem şi să ne rugăm ca autorizaţia de zbor să ne fie 
prelungită mai mult de şapte zile, cât am cerut noi.

S-au înălţat rugăciuni sincere ca Dumnezeu să-Şi folosească 
puterea. Pacea a inundat fiecare inimă.

- Haideţi să continuăm cu planurile pe care le aveam, a spus 
David, după ce au terminat. Avionul închiriat aşteaptă să vă ducă 
în interior. Ştiu că Dumnezeu a răspuns deja rugăciunilor noastre. 
Prin harul Său, mâine ne vom alătura vouă.

După plecarea lor, David şi Winston au mers la biroul 
Primului Ministru şi au discutat despre o întâlnire cât de curând 
posibil. Apoi i-au făcut o vizită ministrului Afacerilor Externe al 
amerindienilor.

- Conducătorii satelor noastre din interior ne-au prezentat 
rapoarte favorabile despre ceea ce faceţi. Intenţionez să trimit nişte 
scrisori către Ministerul Sănătăţii şi directorul aviaţiei civile care 
să exprime consimţământul nostru pentru proiectele voastre de 
sănătate şi educaţie. Şi mă bucur să le dau vizitatorilor voştri din 
Statele Unite permisul de a călători.
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Winston şi David i-au mulţumit ministrului şi au plecat. La 
15:45 l-au sunat pe directorul aviaţiei civile, exact când acesta se 
întorcea în birou, după întâlnirea cu membrii comisiei.

- Lucrurile au înclinat din nou favorabil spre voi, a spus 
el. După discuţii îndelungate, am fost de acord să vă prelungim 
licenţa de zbor cu încă zece zile.

David jubila.
- Mulţumim mult. E clar că Dumnezeu este la cârmă. Prin 

dumneavoastră, a răspuns rugăciunilor noastre.
A doua zi, dimineaţa, în timp ce decolau, cântau „Slavă lui 

Dumnezeu, care trimite toate binecuvântările.”
- Datorită harului Său îndestulător, am fost din nou 

binecuvântaţi, a exclamat Winston.
Dumnezeu a folosit micul avion ca să le ofere vizitatorilor o 

înţelegere a nevoilor amerindienilor. Câteva comunităţi izolate au 
beneficiat astfel de ajutor. În Arau era nevoie de o şcoală primară. 
ADRA a oferit asistenţă şi a ajutat la terminarea şcolii. Tot ADRA 
a furnizat materiale pentru Colegiul Industrial al Indienilor Davis 
din Paruima şi a aranjat ca sătenii care munceau voluntar pentru 
şcoală să primească mâncare. Amabilitatea creştină împreună cu 
îngrijirea medicală şi programele de educaţie au dezvoltat prietenii 
strânse în satele care mai înainte le erau ostile adventiştilor.

Spre sfârşitul celor zece zile de prelungire a licenţei de zbor, 
David a primit un mare număr de apeluri radio din partea Bazei 
Forţelor Militare de Apărare din Guyana, aflată la 25 mile la nord 
de Kaikan. Nouăsprezece soldaţi sufereau de malarie. David a luat 
probe de sânge pe care le-a dus în Kamarang, pentru a fi analizate 
la microscop, în vederea stabilirii medicaţiei corecte, potrivită 
fiecărui soldat. Alte patru zboruri de caritate au salvat vieţile unor 
pacienţi grav bolnavi din alte sate. Obosit, dar binecuvântat, David 
a făcut aproape 1.000 de ore de zbor luna aceea.

În anotimpul secetos era foarte greu să găseşti apă potabilă. 
Un pacient pe care David îl transportase fusese lovit de febră 
tifoidă din cauza unei surse de apă infectată. David I-a mulţumit 
lui Dumnezeu pentru proiectul ADRA, acela ca în viitor să existe 
fântâni cu apă potabilă.
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Se gândea acum la o altă binecuvântare pe care o presupuneau 
proiectele ADRA – prevenirea bolilor. Pentru ca acest lucru să 
devină realitate, vor folosi tehnologie modernă ca să atragă sătenii 
– un video-proiector, un video-casetofon, un generator şi un ecran 
pentru proiecţii. Programele video despre educaţia sanitară, în 
engleză, dar cu traducere făcută de amerindieni în dialectele 
Akawaya şi Arecuna, vor atrage întregul sat.

După ce David i-a dus cu avionul pe vizitatorii ADRA înapoi 
în Georgetown, el şi Becky au reflectat asupra capacităţii lui 
Dumnezeu de a lucra cu necunoscutul. Cu un an în urmă, păşiseră 
înainte prin credinţă, având în faţă un viitor nesigur, fără nici un 
mijloc financiar. Ce s-a întâmplat atunci când au depins numai de 
Dumnezeu? El le făcuse rost de o casă, o dietă echilibrată pentru 
familia lor, un mic avion pentru junglă, le procurase fonduri 
şi autorizaţii, în sate izolate se construiseră piste noi, banii se 
înmulţiseră în mod miraculos pentru ca facturile să fie plătite şi 
fusese construită o şcoală industrială cu internat. Ca setul să fie 
complet, tocmai aflaseră că fiicele lor primiseră burse la o şcoală cu 
internat în Statele Unite.

Merită să avem încredere că Dumnezeu are grijă de copiii Lui? 
Categoric!

 *     *     *

Cele zece zile de prelungire a permisului au trecut mult prea 
repede.

- Becky, hai să discutăm.
Cuprinzând-o pe după mijloc, David a anunţat-o:
- Trebuie să plec, draga mea. Avionul trebuie parcat pe 

aeroportul din Georgetown. Am să-l programez pentru întreţinere 
la sol în tot acest timp. Mi s-a cerut să particip timp de o săptămână 
la un seminar de pregătire contra dezastrelor, ca director voluntar 
al organizaţiei ADRA în Guyana.

- Unde are loc şi pentru cine? a întrebat ea.
- Pe Insula Antigua. Au invitat lideri ADRA din Uniunile 
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Caraibe, Indiile de Vest şi Antilele Franceze. Nu-mi place deloc 
că trebuie să te las singură cu Carlos şi Kris atât de mult, dar voi 
încerca să ţinem legătura prin radio.

În această perioadă, David folosea un încărcător de baterie 
solar portabil şi o baterie portabilă ca să ia legătura cu Becky 
de două ori pe zi. Departe, în junglele Guyanei, ea trebuia să se 
descurce cu câţiva copii foarte grav bolnavi de forme avansate de 
malarie. A observat că medicamentele împotriva acestei boli se 
împuţinau.

Când David a luat legătura cu ea, Becky i-a spus:
- Am nevoie de tine, David. Cu jumătate din familie departe, 

eu şi băieţii ne simţim atât de singuri aici. Mulţi pacienţi au nevoie 
şi de un medic, nu numai de asistent. Sunt recunoscătoare că-L 
avem pe Iisus aici, cu noi.

Imediat ce s-a întors în Guyana, David l-a contactat pe 
directorul aviaţiei civile.

- Regret, dar comunicatul ministrului spune că avionul nu 
poate părăsi aeroportul până la viitoare înştiinţări şi s-ar putea să 
mai treacă mult până atunci.

Nerăbdător să se întoarcă alături de Becky, David şi Winston 
s-au rugat continuu.

- Avem aici o promisiune măreaţă. Ascultă, Winston: „Noi 
suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează 
împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt 
îndreptaţi spre Tine. Aşa vă vorbeşte Domnul: Nu vă temeţi şi nu vă 
înspăimântaţi înaintea acestei mari mulţimi, căci nu voi veţi lupta, 
ci Dumnezeu.” (2 Cronici 20:12,15)

 Cu toate acestea, vizitele zilnice la aviaţia civilă aveau ca 
rezultat acelaşi răspuns dezinteresat: „Nici o veste, încă.”

Contactul radio cu Becky i-a sporit îngrijorarea.
- Ieri după-amiază, conducătorul satului Arau a mers şapte 

ore pe jos până în Kaikan, căutând medicamente împotriva malariei 
pentru nişte săteni, printre care şi misionarii noştri localnici. Nu 
am putut decât să mă rog şi să vărs lacrimi din cauza frustrării 
pentru că nu puteam să le dau acestor oameni medicamentele de 
care aveau nevoie. Dacă ai fi putut să le aduci cu avionul!
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David s-a rugat pentru făgăduinţa minunată: “Tatăl nostru 
ceresc are o mie de căi pe care ne vine în ajutor şi despre care nu 
ştim nimic. Aceia care se călăuzesc după principiul că slujirea şi 
cinstirea lui Dumnezeu trebuie să fie ţinta supremă vor constata 
că necazurile pier şi că înaintea lor se deschide o cărare netedă.” 
(Hristos, Lumina Lumii, p. 302)

 A doua zi, mergând cu maşina spre aeroport să lucreze ceva 
la avion, David şi Winston s-au rugat pentru călăuzire. Doamne, Te 
rugăm, arată-ne ce vrei să facem.

Dintr-o dată, răspunsul lui Dumnezeu a început să se 
contureze clar în mintea lui David.

- Pregăteşte-te pentru o extindere a lucrării! Winston, cred 
că această întârziere este chemarea lui Dumnezeu de a merge 
înainte cu şi mai mult avânt. Prin aceasta ne spune să ne extindem 
lucrarea în zone noi, care de ani de zile au nevoie de lucrători 
biblici şi îngrijire medicală.

- David, asta ar presupune un avion mai mare şi un permis de 
acces în interiorul Guyanei. Sunt sigur că, odată cu o flexibilitate 
mărită şi cu libertatea de care avem nevoie, costurile vor urca. Şi pe 
urmă, cine va pilota al doilea avion?

- Cunosc problemele. Aici este frumuseţea întregului plan. 
Finanţarea programului I-a revenit întotdeauna, în întregime, lui 
Dumnezeu. Dacă vom merge înainte la porunca lui Dumnezeu, 
rezultatul automat va fi o creştere a resurselor disponibile. Nu-i aşa 
că este palpitant? Fiecare pas înainte prin credinţă se transformă 
în experienţa de la Iordan, ceea ce ne măreşte încrederea că, 
într-adevăr, lupta este a Domnului, nu a noastră.

Copleşit de Spiritul lui Dumnezeu, David a oprit maşina. Cei 
doi şi-au plecat capetele. În timp ce pe obraji le curgeau lacrimi de 
bucurie, s-au rugat: Doamne, predăm planurile noastre în mâinile Tale. 
Te rugăm, fă să avem succes cu cei implicaţi. Măreşte-ne fondurile, ca 
semn că mergem în direcţia cea bună.

Winston a adăugat: Părinte drag, ne simţim de parcă am sta pe 
malurile Iordanului, gata să atingem apa cu piciorul.

Dimineaţa devreme, David a sunat la compania de taxi aerian 
şi le-a expus planul lui.



140 P I L O T  M I S I O N A R 141R â u l  I o r d a n  s e  d e s p a r t e

- Imposibil! Compania de asigurări nu va permite niciodată 
aşa ceva.

- Vă rog, lăsaţi-mă să vorbesc cu managerul general, a cerut 
David.

- Nu acum, dar am să-i transmit mesajul.
În după-amiaza aceea, a primit un telefon de la compania de 

taxi aerian.
- Sunteţi rugat să ne trimiteţi o scrisoare în care să expuneţi în 

detaliu propunerea dumneavoastră. Ataşaţi, de asemenea, CV-ul 
dumneavoastră cu activitatea de pilot.

 David a fost prompt. La aeroport, s-a întâlnit cu şeful 
companiei de taxi aerian.

- Îmi place ideea dumneavoastră, i-a spus el, făcând un semn 
de aprobare.

În ziua următoare, David a primit un mesaj. „Veniţi imediat să 
vorbiţi cu directorul administrativ şi cu managerul general.”

Aceştia l-au salutat cu interes pe David, în timp ce intra în 
birou.

- Suntem la curent cu programul dumneavoastră medical, 
dar avem câteva întrebări legate de experienţa dumneavoastră ca 
pilot în Caraibe şi în străinătate. Cererea dumneavoastră este să 
faceţi parte din lista noastră de asigurări ca pilot al companiei şi 
să pilotaţi unul dintre aparatele noastre de zbor, Cessna 206. Ne 
interesează şi găsim propunerea atrăgătoare.

Inima lui David bătea mai repede în timp ce asculta.
- Suntem interesaţi mai ales de faptul că pe permisul comercial 

de zbor în Guyana aveţi gradul necesar să pilotaţi un Piper Seneca. 
După cum ştiţi, avem un Seneca pe care îl folosim rar, pentru că 
avem foarte puţini piloţi calificaţi pentru acest tip de aparat. Vă 
vom ajuta cu Cessna 206 dacă, la rândul dumneavoastră, ne veţi 
ajuta făcând din când în când zboruri internaţionale cu Seneca.

David abia îşi putea stăpâni entuziasmul, în timp ce rezuma 
propunerea.

- Am înţeles bine că voi avea două avioane locale pentru 
programul misionar medical, fără nici o restricţie? Şi voi lucra 
temporar ca pilot al companiei pentru agenţia aeriană?
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- Da, puteţi zbura oriunde în ţară, dar mai întâi trebuie să vă 
coordonaţi planurile de zbor de comun acord cu pilotul şef.

- Mulţumesc mult. Va fi mai uşor şi mai ieftin să transport 
grupuri mai mari de vizitatori în interior.

David simţea că pluteşte când a părăsit biroul. Doamne, apele 
Iordanului au început să se despartă!

Dar realitatea situaţiei sale i s-a dezvăluit abia acasă. Finanţele 
pentru luna ianuarie se terminaseră deja, căci le încredinţase pentru 
construcţia şcolii din Paruima. Nu mai avea bani să plătească rata 
de închiriere a avionului. Ce fac acum, Doamne? a întrebat el. I-a 
venit în minte făgăduinţa din Psalmul 46:10: „Opriţi-vă şi să ştiţi 
că Eu sunt Dumnezeu.”

Am să mă supun, Doamne. Şi nu am să spun nimic despre lipsa 
mea de bani. Dar îmi este puţin teamă să încredinţez fondurile pentru 
construcţie, ceea ce mă va împinge în imposibilitatea de a-mi acoperi 
cheltuielile curente. În orice caz, poruncile Tale sunt ocazii, aşa că voi 
merge mai departe şi voi programa următorul zbor pentru duminică.

S-a gândit să profite de acel zbor şi să-i ia pe cei patru membri 
ai echipei de misionari în interior: Katie – fiica sa cea mai mare, 
Julie – studentă misionară şi un cuplu francez care venea să predea 
în Paruima. Avea nevoie de noi fonduri în timpul acelei săptămâni, 
din moment ce nu mai aştepta alte fonduri în următoarele trei 
săptămâni.

Îţi mulţumesc pentru că îmi permiţi să discut problemele mele cu 
Tine, Marele Dumnezeu al Universului. Acum las totul în mâinile Tale.

Pe drum, David s-a oprit să-şi verifice corespondenţa email. A 
citit mai întâi o scrisoare de la tatăl său:

Dragă fiule,
Aseară, Helen Fisher, trezorierul bisericii noastre 

din Marion, Illinois, mi-a spus că – din moment ce ea 
pleacă în concediu – a aranjat să trimită mai devreme 
fondurile disponibile în contul nostru din Guyana. Au 
fost depozitate pentru ca să uzezi de ele.

Cu veneraţie, David a îngenunchiat. Ce Dumnezeu minunat eşti! 
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Ai făcut în aşa fel ca plata pe aproape o lună să devină disponibilă într-o 
oră după ce am programat verificarea avionului. Râul Iordan s-a despărţit 
în două încă o dată! „Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi 
locuitorii pământului. Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui 
prin laudele voastre.” (Psalmi 66:1,2)

David s-a oprit.
Dar, Doamne, ştiu că nu pot să Te obosesc. Micul nostru avion 

medical stă încă la sol. Ştii că lucrarea de evanghelizare nu va fi posibilă 
fără avionul acesta pe pistele din junglă. Mulţi bolnavi cu probleme de 
sănătate extrem de grave au nevoie să fie transportaţi. Nu pot să stau în 
interior fără avionul acesta. Ochii noştri se îndreaptă spre Tine. Ştiu că 
vei reuşi şi lucrul acesta.
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Fusese numit un nou ministru al sănătăţii. Urma să-şi dea 
el consimţământul, din moment ce predecesorul lui refuzase? În 
drum spre el, David şi Winston s-au rugat ca Dumnezeu să-i ajute 
să primească trecere în faţa lui.

Mai întâi, s-au oprit pentru o întâlnire cu ministrul dezvoltării 
regionale. Winston l-a recunoscut imediat. Crescuseră împreună. 
Felul său prietenos de a fi i-a încurajat.

- Sunt extrem de interesat de orice formă de dezvoltare în 
interior. Puteţi fi siguri de sprijinul meu deplin pentru proiectele 
voastre.

Circula zvonul că noul ministru al sănătăţii crescuse ca 
adventist de ziua a şaptea, dar cu mulţi ani în urmă, se întorsese 
împotriva religiei. Rugându-se din nou, au intrat în biroul lui.

Stătea jos, cu braţele încrucişate. Tonul său neprietenos îi 
trăda enervarea.

- Ieri, la şedinţa de cabinet, am fost de acord să vă sprijin 
programul, dar nu am idee despre ce este vorba.

David a zâmbit şi a spus:
- Am să vă informez bucuros. Lucrăm în interior la dezvoltarea 

C A P I T O L U L  1 8

Surprize şi boli
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unui program de parteneriat cu ministerul dumneavoastră. Dorim 
să fim chemaţi când este nevoie de vaccinări sau alte urgenţe. 
Scopul nostru este să ne consideraţi un mijloc valoros de a 
îmbunătăţi sănătatea celor care locuiesc în interiorul Guyanei.

Ministrul a zâmbit şi a părut să se relaxeze.
- Folosiţi frecvenţa radioului nostru? s-a interesat el.
- Nu, n-am obţinut autorizaţia necesară.
David l-a văzut scriind ceva în grabă pe un carneţel.
- Am să trimit o scrisoare de autorizaţie pentru ca baza şi 

avionul vostru să poată comunica direct cu spitalul regional şi 
cu ministerul. I-am oferit deja ministrului care supraveghează 
Departamentul Aviaţiei Civile sprijinul meu. Dacă veţi mai avea 
nevoie de ajutor, anunţaţi-mă.

Emoţionat de schimbarea vădită de atitudine, David a 
întrebat:

- Putem să ne rugăm împreună pentru ca Dumnezeu să vă 
binecuvânteze conducerea? Ministrul a fost de acord.

Câteva ore mai târziu, a sunat un reprezentant al 
Departamentului Aviaţiei Civile.

- Autorizaţia dumneavoastră de zbor a fost reînnoită. Veniţi 
să ridicaţi documentul cât de repede puteţi. Pentru că avionul 
dumneavoastră este înregistrat ca aparat străin, veţi avea permise 
de câte trei luni până la maximum un an.

Bucuros, David a aterizat acasă, pe pista din Kaikan, pentru 
Sabat. După ce a împărtăşit familiei sale binecuvântările şi 
conducerea lui Dumnezeu, a adăugat:

- Acum trebuie să ne rugăm, să credem şi să aşteptăm ca 
Dumnezeu să facă rost de un avion permanent cu patru locuri, 
care să poată fi înmatriculat aici.

- Eu cred că Dumnezeu ne-a dat deja răspunsul, a spus Becky, 
deschizându-şi Biblia. „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează 
în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim 
noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Christos Iisus, din neam 
în neam, în vecii vecilor.” (Efeseni 3:20-21) În sate s-a răspândit 
vestea că avionul funcţionează din nou. Numărul telefoanelor care 
solicitau zboruri în sate izolate a crescut rapid. Satul Phillippi, 
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de lângă graniţa cu Brazilia, avusese odată o biserică adventistă. 
Acum era dărăpănată şi mulţi dintre săteni erau membri a două 
denominaţiuni ostile. Din cauza secetei şi a lipsei unui mijloc de 
deplasare pe râu, transportarea unui bolnav care avea nevoie de 
ajutor dura mai bine de patru zile. După ce David a dus la spital 
cu avionul trei săteni grav bolnavi, sătenii şi conducătorul lor – nu 
demult împotrivitori – i-au răspuns acum cu căldură.

- Dacă aduc echipament video, aţi vrea să proiectaţi casete 
video despre sănătate şi viaţa lui Christos? i-a întrebat el.

- Da, te rugăm, adu-le. O mulţime de oameni strigau în 
spatele lui: „Da, da.”

Un pastor al districtului aceluia a venit să viziteze oamenii, în 
timp ce David le prezenta casetele video. Zidurile care-i separaseră 
au început să se prăbuşească. Au fost de acord să ruleze seria de 
cinci săptămâni a campaniei de evanghelizare numită NET ‘95. Ca 
răspuns la aceasta, oamenii din Phillippi au construit o biserică 
mai mare decât înainte.

Încă două sate, Paruima şi Waramadong, care aveau deja 
câţiva membri adventişti, au cerut seriile NET ‘95. Şaizeci şi cinci 
de persoane din Paruima au ales să-L accepte pe Iisus şi au cerut 
să fie botezate şi un alt grup a procedat la fel în Waramadong. 
În Phillippi şi Chinowieng existau foarte puţini adventişti. În 
timp ce zbura prin zonă pentru îngrijiri medicale, David aducea 
combustibil pentru generator şi hrană pentru echipa suport care 
făcea lucrarea de evanghelizare în satele acestea.

Arau se constituise ca sat abia cu cinci ani în urmă. Oamenii 
de aici cereau cu insistenţă o şcoală primară. Orele au început cu 
trei voluntari: Beverly Godette – o profesoară din Guyana, Katie 
– fiica lui David şi buna ei prietenă – Julie Christman, studenta 
misionară. Dar şi cei mai în vârstă din sat cereau:

- Vă rugăm, lăsaţi-ne şi pe noi la şcoală. Toată viaţa ne-am 
dorit să ştim să citim. Putem să venim şi noi?

- Regret atât de mult, le-a răspuns David, dar nu este spaţiu 
suficient şi nici nu avem profesori destui.

Tulburaţi că a trebuit să-i refuze, David şi Becky s-au rugat ca 
Domnul să le dea o idee. Creştinii puteau participa la cursurile de 
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peste zi ca să devină lucrători biblici, dar ce era de făcut cu cei care 
nu erau creştini? Şi aceştia aveau nevoie de ajutor.

- Am putea instala o mică staţie TV pentru comunitatea de 
aici, care să funcţioneze cu panouri solare. O sută de waţi putere ar 
ajunge pe o rază de cincisprezece mile, ceea ce ar însemna trei sau 
patru dintre cele opt sate ale districtului Upper Mazaruni River. 
Întregul sat ar putea să-şi adune resursele pentru a cumpăra un 
panou solar, o baterie şi un televizor. Apoi, toată lumea ar putea 
veni să privească.

- Sună fantastic! Fără alte canale de televiziune în afară de 
staţia noastră creştină, îl vom bate pe diavol la el acasă, a râs Becky. 
Oamenii din sat se vor bucura de programe atât în dialectul lor, 
cât şi în engleză, urmărind casete video cu subiecte despre natură, 
sănătate şi religie. Dar de unde vei obţine permisiunea?

- De la guvern, chiar de la Primul Ministru, Samuel Hinds. 
Trebuie să trec pe la biroul lui să iau detalii de la secretara sa.

Acesta l-a informat pe David:
- Trebuie să aduni semnături de la toţi conducătorii satului şi 

de la locuitorii de acolo. Dacă ei nu-şi doresc ceea ce vrei tu să le 
oferi, cererea ta nu va fi luată în considerare.

Peste o lună, David programase o întâlnire cu toţi conducătorii 
religioşi, conducătorii şi şefii celor opt sate din jurul Kaikanului. 
Le-a explicat planurile sale cu staţia de televiziune. Ei ascultau cu 
atenţie.

- Dacă vreţi să se întâmple lucrul acesta, trebuie să semnaţi 
aceste hârtii.

Primul care s-a ridicat, un pastor anglican, şi-a luat stiloul şi 
a spus:

- Vreau să fiu primul care semnează că vrem televiziune 
adventistă aici.

El a dat tonul. Au urmat ceilalţi pastori. Apoi profesorii şi 
conducătorii satelor. Toţi cei prezenţi au semnat petiţia, plini de 
nerăbdare.

David a dus semnăturile în biroul Primului Ministru. Acesta 
nu se aşteptase niciodată la un acord unanim, dar David ştia că 
influenţa lucrării medicale şi educaţionale adusese încredere şi o 
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schimbare de atitudine. Cei care semnaseră adăugaseră următoarea 
prevedere: „Vom fi de acord cu această staţie de televiziune, numai 
dacă se va ocupa de ea David Gates sau altcineva numit de el.”

Între aceste binecuvântări ale răspândirii Evangheliei, Satana 
şi-a arătat ura, ţintind cu o armă fatală asupra oamenilor – ţânţarii. 
Altă epidemie de malarie a izbucnit nu numai în Kaikan, ci şi în 
multe alte sate dimprejur. De trei ori în trei săptămâni, familia 
lui David a fost ţintuită la pat cu febră, frisoane, dureri de cap şi 
greaţă. David s-a refăcut după P. Falciparum, dar Becky a luat-o de 
la un singur ţânţar, care se prinsese în plasa pentru ţânţari. David a 
luat imediat P. Vivax. În urma tratamentului, a început să-şi revină, 
apoi Becky s-a îmbolnăvit din nou. Toate familiile din sat sufereau 
în felul acesta. Cum se făcea unul bine, se îmbolnăvea celălalt. 
Ceva trebuia făcut.

Doi inspectori sanitari specialişti în cazuri de malarie şi-au 
petrecut trei săptămâni în Kaikan, tratând peste o sută de pacienţi. 
Dar membrii aceleiaşi familii se reinfectau unul pe altul. David a 
luat legătura cu ADRA, pentru fonduri de urgenţă. Pentru că era 
dificil să-i faci pe pacienţi să ia mai multe feluri de medicamente, 
au optat pentru un medicament scump, dar eficient, administrat 
o singură dată, numit Mefloquin. O singură doză a acestui 
medicament vindecă mai multe forme de malarie. Reprezentanţii 
ADRA din Canada şi Olanda au aprobat fondurile, astfel încât 
toţi cei din sat să ia medicamentul în acelaşi timp. Ca o măsură de 
precauţie în plus, Ministerul Sănătăţii a trimis două ambarcaţiuni 
cu plase tratate împotriva ţânţarilor, făcute special pentru 
hamacuri. Localnicii au fost instruiţi cum să facă hamacurile din 
plasele speciale pentru ţânţari pe care le primiseră.

Ministerul Amerindian de Afaceri i-a împrumutat lui David 
o maşină cu care să împrăştie deasupra caselor insecticid şi ulei 
vegetal, ca să se asigure că pereţii vor menţine insecticidul. Gândaci 
de bucătărie, ploşniţe, ţânţari şi alte insecte cădeau moarte în urma 
pulverizării insecticidului. În fiecare zi, oamenii găseau insecte 
moarte pe podea şi pe masă. Plini de speranţă, sătenii s-au rugat 
ca această triplă acţiune să înlăture ameninţarea serioasă pe care o 
reprezenta malaria.
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David a zburat în satul Arau şi a descoperit că aproape toţi 
locuitorii erau la pământ din cauza malariei. Avea să se sfârşească 
vreodată această epidemie? Dr. Faye Whiting-Jensen, director 
medical al Spitalului Davis Memorial, a zburat în Arau cu David, 
ca să supravegheze personal tratamentul în masă. Rezultatul a fost 
un succes răsunător. Arau a devenit singurul sat care nu a avut de 
raportat cazuri de malarie în timpul epidemiei.

Îngrijirea plină de dragoste de care au beneficiat atât de multe 
persoane bolnave a avut ca rezultat o creştere spirituală pentru 
mulţi dintre ei. David a zâmbit. Categoric, noi Îl ţinem pe Dumnezeu 
ocupat cu minunile asupra inimii omeneşti. Curând vor expira cele trei 
luni de valabilitate a permisului de zbor. Atunci vor sosi mulţi voluntari 
ca să lucreze în interior. David a tăcut un timp şi s-a uitat spre cer. 
Doamne, aşteptăm să faci ceva! Sunt sigur că vei interveni la timp.

Ca de obicei, Dumnezeu – care este demn de încredere şi care 
Îşi găseşte plăcerea în a aduce bucurie copiilor Săi – a intervenit. Pe 
11 iunie, David a primit un telefon de la biroul Aviaţiei Civile.

- Autorizaţia de zbor a fost reînnoită pentru încă trei luni.
David i-a împărtăşit lui Becky bucuria sa, apoi a menţionat o 

altă nevoie la care se gândea.
- Sper că atunci când Dumnezeu va inspira oamenii potriviţi 

să vină aici ca voluntari, să trimită un mecanic de aviaţie şi un pilot 
profesionist să mă ajute.

- Când va crede de cuviinţă, Dumnezeu îi va trimite, l-a 
asigurat Becky.

Totdeauna ea vorbea cu credinţă.
- Oare Dumnezeu ne ţine în anticamera cerului ca să ne 

desăvârşim credinţa? Deocamdată mă bucur că Davis Indian 
Industrial College a scăpat de datorii. Iar săptămâna viitoare vom 
începe lucrul pentru centrul religios şi pentru bibliotecă. Paharul 
nostru este plin de dă peste el.

- Într-adevăr, a confirmat David. În fiecare zi ne confruntăm 
cu noi provocări, în timp ce Dumezeu ne deschide o nouă 
perspectivă a lucrării Sale în Guyana. Mă întreb ce urmează în 
agenda Lui pentru noi.



148 P I L O T  M I S I O N A R

Întorcându-se din Georgetown, David s-a grăbit să ajungă 
acasă. Repezindu-se în jos pe poteca abruptă, a strigat de la uşă:

- Becky, unde eşti? Dumnezeu face din nou minuni!
Coborând scările, ea l-a întâmpinat cu o îmbrăţişare şi un 

sărut.
- Te rog, ia loc până nu te prăbuşeşti, i-a spus.
- Ascult.
- Îţi aduci aminte de turnul cel mare al farului de lângă pista 

din Kamarang, care este proprietatea Aviaţiei Civile? Ei bine, vor 
să ne închirieze un spaţiu în turn, unde să montăm o antenă TV 
de transmisie. Dumnezeu m-a îndemnat să trimit un formular de 
înscriere şi să cer o întrevedere cu Primul Ministru, să discutăm 
despre obţinerea unei licenţe pentru o staţie de transmisie TV în 
Kamarang.

- Şi ce s-a întâmplat?
- Primul ministru a ajuns după 45 de minute. Gărzile de 

securitate ne-au controlat cu scannerul lor de metal, ca să nu avem 
arme. Apoi, ne-au însoţit pe mine şi pe Winston în biroul Primului 

Dumnezeu conduce mai 
departe

C A P I T O L U L  1 9
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Ministru. Stând în picioare lângă masa lui de lucru, părea supărat 
în timp ce se uita prin nişte hârtii. Fără să-şi ridice privirea, ne-a 
întrebat: „De ce aţi venit aici?” A repetat întrebarea de trei ori, din 
ce în ce mai tare. Am păstrat liniştea, până a făcut o pauză.

- Vrem să vă mulţumim pentru privilegiul de a vă vedea, am 
îndrăznit eu.

- Lasă vorbăria, a spus el. Spuneţi-mi ce vreţi.
I-am şoptit lui Winston:
- Vorbeşte tu cu el, în timp ce eu mă rog.
Într-un târziu, Primul Ministru s-a uitat la noi, ne-a arătat 

scaunele şi ne-a cerut să ne aşezăm.
Mergea cu paşi apăsaţi printre noi, strigându-le gărzilor:
- Trimiteţi-l pe Secretarul Permanent, acum! În timpul acesta, 

noi ne rugam: Doamne, am dat de necaz. Te rugăm, intervino. Trimite-l 
pe Gabriel, Duhul Sfânt cel Atotputernic, sau orice ar putea să-i schimbe 
atitudinea aceasta brutală.

- Ce mai primire! a comentat Becky.
Când Secretarul Permanent a intrat, s-a uitat la Winston şi l-a 

întrebat:
- Ce naţionalitate aveţi?
- Sunt guyanez.
- Şi dumneavoastră?
 S-a uitat la mine.
- Eu sunt din Statele Unite.
- Care este statutul dumneavoastră de imigranţi acum? Tonul 

său în timp ce punea întrebările era exact ca al Primului Ministru.
- Sunt în Guyana de aproape doi ani, am spus eu, pe baza 

unui permis de muncă de un an, care a fost prelungit pe încă un 
an.

Apoi, m-am întors către Primul Ministru şi i-am spus:
- Presupun că ştiţi, domnule, că am lucrat împreună cu soţia 

dumneavoastră în Arau, la reconstruirea unei case complet arse, ai 
cărei ocupanţi pierduseră totul.

După ce am spus asta, amândoi s-au calmat.
- Duhul lui Dumnezeu şi îngerii trebuie să fi lucrat din greu 

ca să restabilească pacea în încăpere, a întrerupt Becky.
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- Aşa este, Becky. Parcă apăsase cineva comutatorul pentru 
lumină. S-a aşezat pe scaun, şi-a pus capul în mâini şi a rămas 
aşa nemişcat, cel puţin un minut. Când şi-a ridicat capul, a spus: 
„Domnilor, mă bucur atât de mult că aţi venit astăzi. Am auzit 
multe despre lucrarea voastră. Cu ce pot să vă ajut?”

- Nu mai era acelaşi. Iisus răspunsese rugăciunilor noastre. 
Începând din momentul acela, am început să discutăm toţi patru 
despre Guyana, despre nevoile din interior şi ce tip de staţie de 
transmisie va merge pentru zona aceea. Şi-au exprimat câteva 
îngrijorări legate de aparataura tehnică şi s-au arătat interesaţi 
când le-am povestit câte ceva din experienţa noastră de lucru din 
Guyana. Parcă eram patru vechi prieteni care se adunaseră să 
vorbească de-ale lor.

- Ce minune această schimbare a atitudinii lor! Numai 
prezenţa lui Dumnezeu a putut îndepărta îngerii cei răi. Primul 
Ministru a vorbit mult? a întrebat Becky.

- Da, am râs toţi când ne-a povestit păţaniile din timpul 
călătoriei sale cu canoea în susul râului Kamarang până în 
Waramadong şi apoi în Paruima. Am subliniat că am lucrat 
îndeaproape cu toate agenţiile guvernamentale şi i-am asigurat că 
serviciul nostru medical de evacuare îi include pe toţi cei care au 
nevoie, indiferent de biserica din care fac parte. Toţi au acces în 
mod egal la îngrijirea medicală. Am stat de vorbă cel puţin 45 de 
minute.

- Vor sprijini această nouă staţie de televiziune? a întrebat 
Becky.

- Da, amândoi s-au arătat încrezători că vom primi şi 
permisiunea şi sprijinul pentru aceasta. Ne-a promis că se va 
întâlni cu cabinetul său a doua zi. „Mâine ar trebui să aveţi 
răspunsul”, a spus el.

David a continuat:
- Înainte de a pleca, i-am întrebat dacă i-ar deranja să ne 

rugăm împreună. Au fost de acord. L-am rugat pe Dumnezeu 
să-i binecuvânteze în responsabilităţile mari pe care le au şi să-i 
înconjure cu prezenţa şi protecţia Sa, dându-le înţelepciune în 
munca lor. Păreau recunoscători.
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- David, această experienţă îmi spune că timpul este foarte 
scurt. Cred că Dumnezeu vrea să ne mişcăm mai repede în alte 
părţi ale Guyanei.

- Ai dreptate. Când am luat legătura cu The Frequency 
Management Unit (instituţia pentru administrarea frecvenţelor), 
omul de acolo ne-a spus: „Tocmai a sunat Primul Ministru. Vă 
vom elibera licenţa pentru staţia TV pe care aţi solicitat-o.” Ne-a 
întrebat dacă am vrea să construim o a doua staţie TV în Lethe, un 
turn, lângă graniţa cu Brazilia. Fiind singura staţie religioasă din 
Guyana, această lucrare prin transmisie va ajunge în mii de case.

- Cu adevărat, Dumnezeu răspunde rugăciunii, a spus Becky 
uitându-se spre cer.

- Şi mai trebuie să-ţi spun ceva, Becky. După cum ştii, 
Dumnezeu l-a inspirat pe prietenul nostru, Dan Peek – inginerul 
electronist – să lucreze ca voluntar cu mine la instalarea staţiei de 
televiziune. În timp ce încerca să scoată din vamă două discuri 
pentru satelit, necesare pentru seriile NET ‘98, a trecut pe la 
Frequency Management Unit, pentru nişte lămuriri tehnice de 
care avea nevoie. Acolo a descoperit că aceştia primiseră deja din 
partea cabinetului instrucţiuni să ne elibereze licenţa pentru staţia 
TV.

- Fantastic! Rar se mişcă lucrurile atât de repede în Guyana.
- Acum, fii atentă! Ne-au spus că vom putea folosi Canalul 

7. Noi voiam canalul acesta datorită apropierii de frecvenţele 
comerciale. Este şi incomparabil mai ieftin. În plus, ne plăcea 
semnificaţia lui şapte, pentru Sabatul zilei a şaptea.

- Spune-mi despre Net ’98, care începe în octombrie. Unde 
veţi amplasa cele două antene satelit în Georgetown?

- Va veni şi Dan să mă ajute să le instalez. Vom fixa una pe 
acoperişul bisericii Smyrna, unde merge Winston, iar pe cealaltă 
deasupra bisericii din Linden. Ambele biserici vor fi puncte de 
transmisie pentru NET ‘98. Comunitatea Smyrna a montat un cort 
mare lângă biserică, pentru invitaţii pe care-i aşteaptă. În vizitele 
făcute din casă în casă, au descoperit multe persoane interesate. 
Ştiu că Dumnezeu va face lucruri mari în această zonă prin 
evanghelizarea NET ‘98.
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După aceea, programul lui David de zbor a devenit foarte 
încărcat, oferind suport medical şi de dezvoltare celor opt sate 
dimprejurul Kaikanului. Veşti triste soseau din Phillippi. În 
timpul absenţei sale, în satul acela muriseră opt persoane din 
cauza malariei. Transporta combustibil şi petrol pentru cele patru 
ferăstraie cu lanţ folosite la tăiat cherestea, pentru construcţia celei 
de-a doua şcoli din Paruima. A văzut acolo, de asemenea, plăci de 
lemn aşezate în grămezi îngrijite, aşteptând să fie folosite imediat 
ce începea construcţia staţiei TV din Kamarang.

Dar David s-a confruntat cu o problemă serioasă. Şi-a dat 
seama că nu avea bani decât cât să-i plătească pe tăietorii de lemne 
pentru munca lor din luna iulie. Cu ce bani le va plăti salariile 
pentru august şi o parte din septembrie? Cu siguranţă, Dumnezeu 
– care intervenise de atâtea ori până atunci – va furniza fonduri 
suficiente. Se ruga şi aştepta. Dar nimic nu s-a întâmplat.
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David trebuia să facă o vizită urgentă în Statele Unite. Data 
stabilită pentru plecare se apropia. Donaţiile nu erau nici pe 
departe suficiente ca să plătească datoriile. A luat stiloul şi a făcut 
o listă cu datoriile pe care le avea. Avea nevoie de 1.000 dolari 
pentru salariile pe lunile august şi septembrie, 1.000 dolari pentru 
combustibilul avionului, 1.500 dolari pentru acoperiş şi materialele 
de construcţie necesare pentru staţia TV din Kamarang şi 1.000 de 
dolari ca să instaleze a doua antenă satelit şi receiver-ul pentru 
NET ‘98.

Încă o dată s-a întors spre Finanţatorul său din cer. Doamne, 
iarăşi am dat de bucluc. Nu am decât 2.000 dolari şi-mi mai trebuie încă 
pe atât. Chiar şi 1.000 dolari pentru moment ar rezolva problema urgentă 
a salariilor şi materialelor. Mi-ar mai rămâne câteva zile să plătesc în 
oraş combustibilul şi receiver-ul. Este joi dimineaţa. Vineri este ultima 
zi pentru tranzacţii bancare, iar eu plec spre Statele Unite sâmbătă 
seara. Fără ajutorul Tău, sunt disperat. Situaţiile limită sunt marile Tale 
ocazii.

Ştiind că Dumnezeu furnizase fonduri de urgenţă punându-i 

Chemat la sacrificiu

C A P I T O L U L  2 0
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bani în servietă, David a luat încrezător cei 2.000 de dolari şi a 
zburat spre Kaikan, două sute de mile în interiorul junglei, unde 
nu există bănci sau posibilitatea de a mai face rost de alţi bani. Nu 
avea nici o îndoială că Dumnezeu va pune cei 2.000 de dolari care 
mai trebuiau în servieta sa, în timp ce el va dormi.

Puţin după ce a aterizat în Kaikan, s-a apropiat de el un 
miner.

- Du-mă, te rog, în Georgetown. Soţia mea este bolnavă şi 
vreau să fiu cu ea.

- Îmi pare rău, dar mi-am planificat zborul spre Georgetown 
abia sâmbătă seara. Totuşi, am să te duc mâine dimineaţă în 
Kamarang, şi de acolo poţi să prinzi un zbor comercial.

S-a odihnit bine noaptea aceea, fără nici o îngrijorare 
pentru fondurile care-i lipseau. A doua zi dimineaţa, foarte bine 
dispus, şi-a început devoţionalul, minunându-se din nou în faţa 
experienţei cu Ilie şi văduva. În inima lui, Îl lăuda pe Dumnezeu 
pentru cei 2.000 de dolari de care mai avea nevoie şi pe care „ştia” 
că Dumnezeu îi pusese în servieta lui în timpul nopţii.

După o rugăciune de mulţumire şi laudă, a sosit timpul să 
probeze dovada. Amintindu-şi cum Dumnezeu, în mod miraculos, 
transformase 200 de dolari în 1.050 de dolari, David aşteptase cu 
încredere ca suma de 2.000 de dolari din ziua precedentă să se 
transforme în 4.000 de dolari. A început să-i numere: „100 de 
dolari, 200, 300, 400, 500, 1.000, 1.500, 2.000 de dolari.” A mai 
numărat o dată, ajungând numai până la 2.000 de dolari.

Cum ai putut să-mi faci asta, Doamne? a întrebat el. Ştii că am abia 
cât să acopăr jumătate din cheltuielile lunii acesteia. Cum să fac din 2.000 
de dolari 4.000 de dolari?

Supărat şi dezamăgit, David simţea că Dumnezeu îi înşelase 
aşteptările. În disperarea lui, uitase de făgăduinţa că „Tatăl nostru 
Cel ceresc are o mie de căi prin care să aibă grijă de noi, de care noi 
nu ştim nimic.” (Hristos Lumina lumii, p. 302)

Aşa cum se întâmplase cu un an în urmă, David a auzit o voce 
care-i şoptea: Foloseşte ce ai.

Păi, asta e problema. Că nu am! îşi spunea în gând iritat.
Obişnuit să converseze în fiecare zi cu Dumnezeu, a făcut o 
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pauză, ştiind că Dumnezeu auzise şi va răspunde. Încă aşteptând, 
privirea i-a căzut pe laptop-ul de pe patul de lângă el.

Nu ai primit o ofertă să-ţi vinzi computerul pentru 2.000 de dolari? 
insista vocea din gând.

David îşi amintea că Pam Nickel, cel mai nou profesor 
voluntar la şcoala din Paruima, nu avea un laptop. Îl rugase să-i 
cumpere unul asemănător cu al lui. Au stabilit să i-l dea pe al lui 
în ziua plecării. Apoi, David avea să facă rost de un altul imediat 
ce ajungea în Statele Unite. Pam a fost de acord şi i-a dat un cec de 
2.000 de dolari.

Dar, Doamne, a început David să protesteze, ştii că în ultimii 
cincisprezece ani tot cumpărând şi vânzând laptop-uri am fost atent să 
păstrez banii pentru a-mi cumpăra altul în loc. Nu pot să mă descurc fără 
un computer. Îmi foloseşte pentru email, rapoarte, imagini digitale, lucrul 
la pagina web, evidenţe financiare, totul. Cum să lucrez fără computer?

Din nou, în mintea lui David şi-a făcut loc gândul deloc 
binevenit: Nu cumva Dumnezeu dezaprobă premisa mea? Disperat, 
s-a rugat cu voce tare: Stai puţin, Doamne. Cunoşti, cu siguranţă, 
importanţa unui computer în munca mea. Nu poţi să-mi sugerezi să 
folosesc banii de pe computer pentru plata salariilor. Aş fi paralizat, 
pierdut complet fără un computer. Dacă nu poţi să-mi dovedeşti clar 
că vrei să fac asta, nu am cum să folosesc aceste „fonduri sacre” pentru 
altceva, decât pentru achiziţionarea unui nou computer.

Imediat i-a venit un gând: Cum poţi să te aştepţi ca alţii să facă 
sacrificii ca să-ţi trimită fonduri, din moment ce tu nu eşti dispus să faci 
sacrificii care dor? Era acesta Duhul Sfânt care-i vorbea?

Pentru ca dilema din mintea sa să fie şi mai mare, un şuvoi 
de făgăduinţe, depozitate acolo de-a lungul anilor, îi treceau cu 
repeziciune pe dinainte. „Daţi şi vi se va da... măsură clătinată, 
îndesată, care se va vărsa pe deasupra”. „Şi Dumnezeul meu să 
îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, 
în Iisus Christos.” (Filipeni 4:19) „Cel ce v-a chemat este credincios 
şi va face lucrul acesta.” (1 Tesaloniceni 5:24) „Căci toţi aceştia au 
aruncat la daruri din prisosul lor; dar ea a aruncat din sărăcia ei tot 
ce avea ca să trăiască.” (Luca 21:4) „Căci pe cine dă cu bucurie îl 
iubeşte Dumnezeu.” (2 Corinteni 9:7)
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Câteva momente, lupta din mintea lui David a fost mare. 
Apoi, a urmat pacea predării. Plecat încă pe genunchi, s-a supus lui 
Dumnezeu. Bine, Doamne, m-ai convins. Am să folosesc banii încasaţi 
pe computer ca să plătesc facturile. Ajung exact pentru cele mai urgente 
datorii. Voi avea încredere în Tine pentru cumpărarea altui computer. 
Dacă vrei să am un computer, vei face Tu rost cumva de unul.

David se simţea ca Avraam când i s-a poruncit să-şi aducă 
fiul jertfă. Capitularea aceasta făcea ravagii în emoţiile sale. Odată 
cu hotărârea, a venit şi pacea, dar o mică depresie a pus stăpânire 
pe el la gândul că va trebui să muncească şi să trăiască fără un 
computer.

Imediat, şi-a făcut planul să zboare spre Georgetown să-şi 
încaseze cecul cu plata pentru computer. I-a trimis vorbă minerului 
să vină repede pe pistă. Plin de bucurie, minerul a exclamat:

- Noaptea trecută, m-am rugat lui Dumnezeu pentru prima 
oară după mult timp. L-am rugat să găsească o cale să ajung în 
Georgetown să-mi liniştesc soţia. Sunt surprins că a răspuns atât 
de repede.

- Acelaşi Dumnezeu m-a făcut să mă răzgândesc azi-dimineaţă 
când m-am rugat şi m-a trimis înapoi în oraş, cu toate că nu voiam 
să mă duc.

Când au aterizat în Georgetown, s-au rugat împreună pe 
aeroport, iar David i-a dat minerului cartea lui Roger Morneau, 
Răspunsuri incredibile la rugăciune. Dumnezeu înlocuise sentimentul 
de pierdere al lui David cu cel al bucuriei că decizia sa îl făcuse 
parte a răspunsului lui Dumnezeu la rugăciunea altuia. Poate că 
Dumnezeu avea să folosească exemplul său pentru a mişca şi alte 
inimi să sacrifice pentru lucrarea Sa.

A încasat cecul la bancă, a luat câteva materiale de construcţie 
şi s-a grăbit înapoi la aeroport. Doi pacienţi aşteptau lângă avion să 
fie transportaţi în interior. David a făcut plinul avionului, a instalat 
pasagerii, după care şi-a amintit că nu-şi verificase corespondenţa 
email.

Cum computerul se afla încă în posesia lui (duminică avea să 
i-l dea lui Pam), a alergat în birou, s-a conectat la linia telefonică şi 
şi-a descărcat corespondenţa. Cu toate că se grăbea, şi-a luat timp 
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să treacă în revistă titlurile celor optsprezece mesaje primite. Unul 
de la tatăl său, intitulat „Fonduri”, i-a atras atenţia.

L-a citit repede.

Fiule, mama ta şi cu mine am fost mişcaţi de 
Dumnezeu seara trecută cu privire la urgenţa lucrării care 
se face în Guyana. Ne-am simţit îndemnaţi ca, prin mari 
sacrificii, să suplimentăm lipsurile cu care se confruntă 
lucrarea lui Dumnezeu de acolo. Am completat un cec de 
4.000 de dolari, care vor fi depozitaţi imediat în contul tău 
din Guyana. Tata.

Dumnezeu reuşise din nou! Intervenise pentru lucrarea Sa. 
De data aceasta, nu mai pusese bani în servieta lui David. Dar 
făcuse o minune şi mai mare. A schimbat inima lui David şi a 
mişcat inima părinţilor săi să pună „totul pe altarul sacrificiului”. 
David ştia că nici ei nu mai aveau acum bani, aşa cum nu avusese 
el să-şi cumpere alt computer. Acum, Dumnezeu binecuvântase 
ambele părţi, arătându-le încredere pentru chemarea de a sacrifica. 
Cumva, binecuvântările lui Dumnezeu fac ca „a da” să ducă la „a 
primi”, care duce apoi la „a da şi mai mult”. Lucrând prin copiii 
Săi ascultători, Dumnezeu sporeşte resursele.

În timp ce se îndrepta spre avion, David Îl lăuda pe Dumnezeu. 
Mă simt atât de binecuvântat. Ai avut suficientă încredere în mine că voi 
da ceea ce-mi trebuia mai mult. Nu încape nici o îndoială că-mi vei da ce 
am nevoie în stilul Tău, la timpul dorit de Tine. Într-o zi, îmi vei da „ceea 
ce doreşte inima mea”. Îţi mulţumesc pentru privilegiul de a lucra doar 
prin credinţă. Fie ca fapta aceasta simplă de astăzi să-i încurajeze în toată 
lumea şi pe alţii să se predea complet şi să-Ţi ofere Ţie tot. Părintele meu 
scump, Te iubesc şi sunt sigur că poţi să ai grijă de ceea ce este al Tău.

Entuziasmat de modul în care procedase Dumnezeu, David 
s-a hotărât să investească pe loc întreaga sumă de 4.000 de 
dolari pentru şcoală şi a dublat numărul celor care munceau la 
construcţie.

Ajungând în Statele Unite, David a petrecut câteva zile fără să 
aibă un computer. Se simţea pierdut, handicapat, gol, ca o armată 
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care bate în retragere. Atunci a primit pe computerul tatălui său 
un email de la preşedintele Diviziunii Inter-Americane, pastorul 
Israel Leito.

- Am strâns nişte fonduri pentru tine personal. Aş vrea să-ţi 
cumpăr un telefon celular prin satelit. Ştiu că ţi-ar trebui.

Câteva zile mai târziu i-a venit un gând: Poate preşedintele m-ar 
putea autoriza să cumpăr altceva decât un celular. Preşedintele nu era 
la birou, ci în Brazilia, ca să ia parte la Consiliul Anual. Aşa că i-a 
trimis următorul email:

„Apreciez mult iniţiativa dumneavoastră amabilă de a-mi 
oferi un telefon celular. Dar aţi fi de acord să-mi cumpăr în locul 
acestuia un computer?”

Răspunsul a fost: „Dragul meu prieten şi sursă de inspiraţie, 
banii îţi aparţin. Cumpără orice fel de echipament ai nevoie.”

Şi David, bucuros, exact aşa a făcut. Dumnezeu înlocuise 
darul pe care I-l făcuse el cu un computer mai bun şi mai rapid 
decât cel pe care-l vânduse. S-a gândit: De fapt, noi nu sacrificăm 
niciodată pentru Dumnezeu. Întotdeauna El ne dă în loc ceva mai bun!
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David îşi aducea aminte cu exactitate evenimentul din 1993 
care-l făcuse interesat de transmisii. Vizita secţiunea TV într-unul 
dintre magazinele Sears din Chattanooga – Tennessee, când a auzit 
vocea familiară a lui Dr. Gordon Bietz, pe atunci pastor senior 
la biserica adventistă Collegedale. I se lua un interviu de către 
Stephen Ruf, prieten apropiat şi fost coleg de şcoală al lui David. 
Subiectul se referea la atacurile repetate ale guvernului de atunci 
împotriva lui David Koresh şi a Sectei Davidiene, gruparea care-i 
purta numele, în Waco, Texas. Cu o zi în urmă, David ascultase 
pe Postul Naţional Radio informaţii false, care susţineau existenţa 
unei legături între cult şi Biserică. Deşi conducerea bisericii a luat 
repede atitudine pentru a corecta situaţia, David încă îşi amintea 
senzaţia de neputinţă pe care o simţise. Vedea cât de repede i se 
puteau inocula publicului prejudecăţi împotriva unui grup de 
oameni, printr-o campanie de dezinformare.

Acum îl urmărea fascinat pe Dr. Bietz clarificând neînţelegerea. 
Dumnezeu a putut să-l folosească pe Stephen datorită responsabilităţii 
de care dăduse dovadă în munca lui în cadrul staţiei TV, a reflectat 
David.

Miracole TV

C A P I T O L U L  2 1
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Brusc, i-a încolţit în minte un gând care ar fi putut să-i schimbe 
viaţa. Cel mai eficient mod de a te descurca într-o criză este să fii pregătit 
mai dinainte. Este prea târziu să începi odată ce criza s-a declanşat. 
Doamne, dacă vreodată mă vei binecuvânta cu şansa de a pune pe picioare 
o reţea de transmisie, nu o voi rata, s-a hotărât David în inima lui.

Bucurându-se de sprijinul Primului Ministru al Guyanei 
pentru prima staţie TV, David s-a hotărât să ceară permisiunea 
de a construi una în Georgetown. Răspunsul guvernului? „Nu.” 
Motivul era acelaşi: „Nu vrem o astfel de televiziune în acest 
oraş.”

Din nou, David s-a rugat lui Dumnezeu pentru înţelepciune. 
Răspunsul a fost din nou: Foloseşte ce ai.

- Am un set de casete NET ‘98. Dar ca să faci reclamă TV, îţi 
trebuie bani. Te rog, arată-mi drumul pe care să merg.

Curând după aceea, o femeie din Statele Unite a dorit să 
vorbească cu el la telefon.

- Frate Gates, te rogi pentru o nevoie anume. Dumnezeu m-a 
inspirat să te sun.

El i-a răspuns:
- Foarte rar împărtăşesc subiectele rugăciunilor mele, 

dar dacă Dumnezeu te-a inspirat, îţi voi spune ce-I ceream. 
Transmitem NET ‘98 prin satelit din două biserici şi până acum a 
fost bine. Dar Dumnezeu îmi spune că vrea să emitem în întregul 
Georgetown. Oficialii guvernamentali au refuzat să ne lase să 
folosim staţia noastră TV, aşa că aş vrea să transmitem pe canalul 
pentru reclame.

- Cât costă?
- În Guyana televiziunea este destul de ieftină. În Trinidad 

ar costa aproape 10.000 de dolari, dar aici costă numai 3.000 de 
dolari.

- Exact cât am. Mâine îţi trimit 3.000 de dolari.
David a contactat repede Canalul 13 şi a aranjat cu ei să 

transmită NET ‘98 trei zile pe săptămână, timp de zece săptămâni, 
începând din 19 mai 1999. Din moment ce în Statele Unite 
prelegerile se terminaseră, David a scris la toată lumea întrebând 
de Biblii, broşuri, semne de carte, plicuri, studii biblice, rezumate, 
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pliante care rămăseseră. „Trimiteţi-le tatălui meu în Anna, 
Illinois”, scria el, „şi el le va trimite mai departe, în Guyana.” 
David a primit material de aproape 500 kg de peste tot din Statele 
Unite. Doi paleţi cu materiale au trecut de vamă fără nici o taxă. 
Lucrând îndeaproape cu administraţia conferinţei, toate bisericile 
din zona aceea au primit materiale.

Aproape fiecare membru al bisericii s-a implicat în pregătiri. 
O linie telefonică – de care era responsabilă soţia pastorului 
– răspundea cererilor celor care sunau. Pastorii şi prezbiterii 
au organizat grupe de rugăciune şi echipe de întâmpinare a 
vizitatorilor. Tinerii au împărţit broşuri pe stradă şi pe la case. 
Ediţiile ziarelor de duminică ofereau o reclamă generoasă. Pe 
tot parcursul celor zece săptămâni, Canalul 13 a transmis gratuit 
spoturi publicitare. Dumnezeu a binecuvântat şi reclamele de la 
radio, care au atras mulţi ascultători. Veneau mereu cereri pentru 
materiale gratuite.

Oameni din toate denominaţiunile creştine şi chiar hinduşi şi 
musulmani au spus că au găsit adevăruri pe care le căutau demult. 
Oameni din birourile guvernamentale şi bănci, membri ai clasei de 
sus şi persoane bine instruite din oraş apelau numărul de telefon al 
liniei continue pentru cărţi gratuite şi studii biblice. Mulţi întrebau: 
„Cine sponsorizează aceste prelegeri? Ne place stilul lui Dwight 
Nelson.”

Au auzit răspunsul: „Un grup din Statele Unite.”
Bisericile adventiste de ziua a şaptea erau pregătite când 

pastorul Nelson a prezentat subiectul Sabatului. Au făcut o 
primire călduroasă vizitatorilor care au acceptat invitaţia televizată 
de a frecventa bisericile locale. Un pastor penticostal, profund 
impresionat de ceea ce aflase, a spus: „Sunt pastor de ani de zile 
şi n-am auzit niciodată despre Sabat.” Când a prezentat aceste 
adevăruri biblice bisericii sale, aceasta a cerut vizita unui adventist 
evanghelist, fratele Osmond Baptist, care să prezinte subiectul 
Sabatului. Pastorul, împreună cu o mare parte a congregaţiei sale, 
au acceptat adevărul despre Sabat.

Programul de evanghelizare NET ‘98 a avut un impact 
răsunător în Guyana. Mulţi au sunat să-i mulţumească 
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managerului pentru transmiterea unor programe atât de calitative 
atât ca şi conţinut cât şi ca prezentare.

Tot atunci, David şi Becky au primit un email de la un prieten 
apropiat din Statele Unite, care i-a şocat şi i-a rănit. Era plin de 
critică şi acuzaţii. Erau oare criticile acestea adevărate? Realizând 
că atunci când vrea să ajungă la oamenii care au probleme 
Dumnezeu foloseşte adesea prieteni apropiaţi, au ales să accepte 
aceste critici ca posibil adevărate.

Pe genunchi, cu lacrimi în ochi, David şi Becky şi-au mărturisit 
slăbiciunile în faţa lui Dumnezeu. David s-a rugat: Părinte scump, 
ştii că mulţi critică proiectele care s-au deschis în această lucrare. De 
asemenea, noi suntem uimiţi de ocaziile pe care ni le-ai pus la dispoziţie. 
Aceasta este lucrarea Ta, nu a noastră. Noi ne deschidem braţele şi 
eliberăm toate proiectele atât de dragi inimii noastre. Nu facem lucrul 
acesta ca un act de descurajare, ci ca o faptă de credinţă. Lăsăm în seama 
Ta toată lucrarea din Guyana.

Da, Doamne, s-a alăturat Becky în rugăciune, ştim că Tu Îţi poţi 
reînnoi chemarea pentru noi. Iar dacă nu, avem încredere că vei găsi pe 
altcineva să facă lucrarea. În aceşti doi ani ne-ai uimit pe măsură ce – cu 
fiecare lună ce trecea – ne-am asumat riscuri din ce în ce mai mari şi am 
descoperit cât de demn de încredere eşti. Ne-am dat seama că nu putem să 
Te depăşim în dăruire, Doamne. Cu cât dăm mai mult altora, cu atât mai 
mult primim de la Tine.

David a intervenit: Nu este nevoie să-Ţi reamintim, Doamne, că 
anul acesta ne-am avântat în proiecte lunare de treizeci sau de patruzeci 
de ori mai mari decât bugetul nostru lunar de început, de acum doi ani. 
Am experimentat adevărul conform căruia “Puţinul care este folosit cu 
înţelepciune şi economie în slujba Domnului cerului, va spori tocmai prin 
faptul că este împărţit.” (Hristos, Lumina lumii, p. 343)

Becky şi-a terminat rugăciunea cu Te lăudăm şi Îţi mulţumim, 
Doamne, pentru că ne înveţi să „împărţim din ceea ce avem; şi în timp ce 
dăm, Christos Se va îngriji să ni se dea ce ne lipseşte.” (Mărturii pentru 
comunitate vol. 6, p. 347) În orice caz, dacă Tu nu ne arăţi în mod clar 
că nu vrei aceasta, noi ne vom întoarce acasă, în Statele Unite. Luăm 
această hotărâre dureroasă pentru că nu vrem să ne răzvrătim împotriva 
voinţei Tale. Amin.
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David şi Becky au simţit că Duhul Sfânt îi cheamă să-şi 
reînnoiască angajamentul. Mână în mână, s-au rugat ca Dumnezeu 
să-Şi confirme chemarea pentru ei în Guyana.

Chiar în noaptea aceea, un pastor adventist, numit Kirk 
Thomas, l-a sunat pe David.

- Proprietarul clădirii în care locuiesc a cerut să te vadă. Este 
patronul Canalului 2 de televiziune. Soţia sa, doamna Washington, 
a ales să fie botezată, în mare parte ca rezultat al prelegerilor NET 
‘98. Copil fiind, ea şi familia ei au cunoscut mesajul advent, dar au 
ales să-l părăsească. Ea şi soţul ei au fost impresionaţi pozitiv de 
adevărurile biblice prezentate de Dwight Nelson şi au trimis vorbă 
că vor să ia legătura cu tine.

David, încântat de invitaţie, spera că voiau să-i ofere timp 
de emisie gratuit sau o alternativă cu preţ redus pentru viitoare 
transmisii. Pastorul Thomas a aranjat ca David să-i întâlnească 
două zile mai târziu.

Familia Washington i-a primit pe pastorul Thomas şi pe 
David în frumoasa lor casă. Stând pe veranda răcoroasă şi bând 
suc de portocale, domnul Washington s-a aplecat puţin în faţă.

- Am apreciat ceea ce am văzut pe Canalul 13. Soţia mea a 
devenit de curând adventistă. Într-o zi, probabil, o voi urma. Am 
construit staţia TV având în minte scopuri religioase. Numai prin 
intervenţia lui Dumnezeu am obţinut această staţie. Recent am 
auzit că lucrezi pentru ADRA şi am aflat ce faci cu ajutorul aviaţiei 
şi lucrării medicale şi despre implicarea ta în educaţie în interior. 
Am înţeles că, de curând, te ocupi şi de transmisiuni. Eu şi soţia 
mea avem ceva special pe care am vrea să ţi-l oferim. Noi credem 
că Dumnezeu vrea să-ţi oferim 50% din acţiunile staţiei noastre 
TV.

Rămas fără cuvinte, David a rememorat în mintea lui întregul 
an în care eşuase să obţină o autorizaţie de construire a unei staţii 
TV în Georgetown. Spusese oare Dumnezeu: „Aşteaptă-mă pe 
Mine, David. Când va veni timpul, nu va fi greu pentru Mine să-ţi 
dau o întreagă staţie TV funcţională”?

Domnul Washington a continuat:
- Vreau să preiei întreaga administraţie a staţiei TV şi s-o 
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foloseşti cum crezi că este mai bine ca să-ţi duci la îndeplinire 
misiunea. Eu am să mă implic atât cât să mă asigur că staţia nu 
se confruntă cu probleme legale, politice sau de alt gen. Ţinta 
mea este ca această staţie să rămână funcţională şi să atingă la 
potenţialul ei maxim.

Domnul şi doamna Washington i-au dus pe cei doi la staţia 
TV.

- Poţi să foloseşti clădirea cu două etaje cum crezi că este mai 
bine şi camerele pentru oaspeţi ca studio sau centru de producţie. 
Care este strategia ta financiară pentru a menţine în funcţiune şi a 
extinde activitatea staţiei?

- Filozofia noastră este simplă, a susţinut David. În tot ce 
întreprindem, ne bazăm complet pe Dumnezeu pentru funcţionare 
şi creşterea capitalului de la lună la lună.

- Sunt liniştit dacă este aşa! a spus el cu emfază. Ia staţia şi 
condu-o.

David abia aştepta să-i împărtăşească lui Becky această veste 
minunată.

- Dumnezeu a mai făcut o minune. Îţi aduci aminte ce 
ne-am rugat acum două zile. Ei bine, Dumnezeu nu numai că a 
reconfirmat în mod clar că ne cheamă să-I slujim în această lucrare, 
ci ne-a confirmat dându-ne o staţie TV.

- Nu înţeleg. Cum se poate?
- Dumnezeu i-a îndemnat pe domnul şi doamna Washington 

să ne dea o întreagă staţie de transmisie cu toată aparatura de 
acolo, pentru a termina lucrarea lui Dumnezeu aici. Este clar 
că Dumnezeu vrea să folosească la maximum timpul pentru a 
răspândi Evanghelia.

- Dar cine se va ocupa de ea?
- Vom avea nevoie de un număr de voluntari care vor forma 

echipa şi resurse cu mult peste ce am experimentat până acum. Cu 
adevărat, aceasta este o sarcină pe măsura lui Dumnezeu, pentru 
al cărei succes numai Dumnezeu poate să ofere credit. Trebuie să 
renunţăm la tot ce am crezut noi până acum că înseamnă limitele 
lui Dumnezeu în a face ceva.

- Extraordinar! Simt că mă furnică în tot corpul. Te-ai angajat 
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să accepţi această însărcinare, indiferent de cât de costisitoare sau 
imposibilă ar putea părea?

- Da, Becky. Trebuie să învăţăm prin experienţă de prima 
mână că Dumnezeul căruia Îi slujim nu are limite. Trebuie să 
mergem înainte, cu asigurarea că El ne va da ce ne trebuie în zilele 
grele care ne stau în faţă. Înainte ca propunerea lor să devină 
definitivă, vom avea câteva întâlniri cu soţii Washington, pentru 
a discuta probleme legate de funcţionare şi să ne desfăşurăm 
planurile strategice pentru funcţionare şi extindere.

- Mă tem că Satana a înnebunit din cauza asta, David. Va face 
tot posibilul ca această staţie să nu fie folosită de Dumnezeu. Pe 
măsură ce domnul şi doamna Washington vor înţelege filozofia 
noastră de a depinde complet de Dumnezeu, mă tem că Satana 
îşi va începe războiul prin îndoieli. Avem nevoie de parteneri de 
rugăciune peste tot, ca să-L rugăm pe Dumnezeu să înconjure 
familia Washington cu lumină din cer, care să-i protejeze de 
planurile răutăcioase ale Satanei.
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Veştile bune despre minunile harului lui Dumnezeu în 
Guyana s-au răspândit în toate ţările din Caraibe şi America de 
Sud. Cereri de la liderii şi membrii bisericii continuau să vină. 
„Avem nevoie de ajutor. Vă rugăm, arătaţi-ne cum să facem şi noi 
ceea ce Dumnezeu realizează deja prin voi.”

- Oare Dumnezeu ne transmite astfel că a sosit timpul să 
înaintăm ca şi cum nu ar exista nici o limită? a întrebat-o David 
pe Becky.

- Trebuie să ne rugăm pentru înţelepciune. Poate că această 
chemare a lui Dumnezeu ne anunţă că ar trebui să facem un drum 
în Statele Unite. Îi putem ruga pe părinţii noştri să ni se alăture 
în studiu biblic şi rugăciune pentru descoperirea direcţiei pe care 
Dumnezeu vrea să o urmăm, a propus ea.

Înapoi în Statele Unite, David a expus situaţia în faţa familiilor 
lor.

- Aşa cum micul nostru avion pentru junglă cu două locuri 
a deschis drumul pentru lucrarea misionară în vestul Guyanei, 
pentru a lucra în Caraibe şi America de Sud vom avea nevoie de 
un avion mai rapid şi cu mai multe locuri.

Fără limite

C A P I T O L U L  2 2
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Mai multe zile au studiat, s-au rugat şi s-au luptat cu o decizie 
care avea să aibă mari implicaţii financiare. Această alegere avea să 
aibă un impact covârşitor asupra muncii şi riscurilor pe care şi le 
vor asuma în viitor. Apoi au simţit pace. Dumnezeu i-a îndemnat 
să investească banii obţinuţi prin vânzarea unei parcele a fermei 
din Illinois pe care o deţinea familia Gates, pentru a finanţa parţial 
cumpărarea unui mic avion cu două motoare. Părinţii lui David, 
totdeauna gata să ofere sprijin, s-au oferit să mai vândă o bucată 
de pământ din apropiere, pentru achiziţionarea avionului. Aveau 
nevoie de un avion capabil să transporte repede şi în siguranţă 
personal şi echipament între regiuni şi ţări izolate. David a început 
să caute avionul potrivit pe care avea să-l aleagă Dumnezeu.

A reperat un Piper Twin Comanche cu echipament Robertson 
STOL şi conversie Miller, care permitea depozitarea în partea din 
faţă a avionului. Spre surprinderea sa, a descoperit că acesta era 
avionul cu care zburase el cu mulţi an în urmă spre Kentucky. De 
mai multe ori în timpul negocierilor, a părut că vânzarea le scapă. 
La un moment dat, membrii familiei au îngenuncheat şi s-au rugat: 
Doamne, Tu cunoşti viitorul. Dacă nu acesta este avionul pe care l-ai pus 
deoparte pentru noi, atunci îngăduie ca vânzarea să cadă.

Peste câteva minute, proprietarul a sunat şi le-a spus: „Accept 
condiţiile voastre. Puteţi veni deja să inspectaţi avionul şi să faceţi 
un zbor de verificare cu el.”

David, împreună cu tatăl său şi Brooks Payne, directorul 
departamentului de întreţinere a avioanelor de la Aerodromul 
Andrews, au zburat spre San Jose, în California, să verifice avionul. 
Fiecare problemă tehnică pe care au remarcat-o a fost rezolvată şi 
plătită de cei de la aerodrom.

Decizia de a cumpăra acest avion implica o datorie foarte 
mare.

- Trecem prin aceeaşi experienţă ca atunci când am cumpărat 
primul nostru avion, însă acum riscul este mult mai mare, i-a 
explicat David tatălui său. Trebuie să plătim pentru acest avion 
75% şi nu am face niciodată pasul acesta dacă eu, Becky, tu şi 
mama nu am experimenta această convingere puternică şi linişte 
deplină.
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Cu credinţă, s-au rugat din nou: Noi credem că acest risc – pe 
care ni-l asumăm ca să facem rost de echipamentul de care este nevoie 
– este aprobat de Tine. Te rugăm să plăteşti datoria în şase luni de la data 
împrumutului. Tu ştii suma şi cum să Te descurci. Doar Tu poţi găsi 
soluţia.

Au zburat cu frumosul aparat pentru şase persoane în 
Michigan şi l-au încărcat cu 225 kilograme de echipament de 
transmisie pentru staţia TV din Kamarang. David a zburat apoi în 
Guyana cu Dan Peek, care – împreună cu soţia sa, Cynthia, şi fetiţa 
lor, Hanna – veneau ca voluntari în Georgetown să supravegheze 
partea tehnică a transmisiilor.

Trecuse aproape o lună de la ultima întâlnire cu soţii 
Washington.

După salutări călduroase, David a început discuţia.
- Îmi permiteţi să reiau filozofia pe care v-am expus-o înainte 

şi asupra căreia am căzut de acord? Funcţionarea staţiei nu va avea 
la bază interese comerciale. Vom avea încredere în Dumnezeu 
pentru finanţe.

Datorită anumitor comentarii pe care le-au făcut, David şi-a 
dat repede seama că – între timp – îşi reconsideraseră poziţia 
privind disponibilitatea lor faţă de un astfel de acord. Satana fusese 
la lucru şi-i îndreptase spre filozofia lumii – în loc să se concentreze 
asupra misiunii, aveau în minte profitul. Ascultându-i, David îşi 
dădea seama că vor aştepta de la el programe care să aducă profit 
şi care s-ar putea să nu fie în concordanţă cu mesajul Evangheliei. 
Întrevedea probleme legate de salariile angajaţilor şi chiriile care 
va trebui să fie plătite de voluntari.

- Regret, dar simt că lui Dumnezeu nu-I face plăcere acest 
contract, a spus David şi a părăsit interviul cu inima grea.

Numai Dumnezeu putea să schimbe atitudinea lor şi să 
combată forţele nevăzute care se străduiau din greu ca staţia să nu 
fie folosită pentru slava lui Dumnezeu.

Rugăciunea lui constantă era: Tată, toate depind de puterea şi de 
harul Tău. Ajută familia Washington să înţeleagă acest mod de gândire, 
conform căruia Dumnezeul în care avem încredere poate să acopere 
lipsurile.
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David a pregătit un document de trei pagini expunând 
filozofia credinţei sub care lucra. A explicat de ce toate iniţiativele 
sale de a investi bani în acest proiect au avut ca scop înaintarea 
lucrării, nu profitul. Apoi l-a sunat pe domnul Washington, să 
stabilească o întâlnire pentru a doua zi după-amiaza, la 16:30. 
Toată ziua aceea, David şi prietenul său, Winston, s-au rugat 
împreună şi individual, cerându-I lui Dumnezeu să intervină în 
numele lucrării Sale. David le-a scris prin email colegilor săi de 
rugăciune privind criza aceea.

S-au întâlnit în casa familiei Washington plini de pace, ştiind 
că Dumnezeu conducea încă lucrurile. Totuşi, simţeau o anumită 
tensiune, pentru că-şi dădeau seama cât de mare era miza. 
Experimentau cu adevărat un nou episod al marii lupte dintre 
Christos şi Satana.

În timp ce domnul şi doamna Washington citeau documentul 
de trei pagini, cei doi bărbaţi continuau să se roage în tăcere. Pe 
măsură ce citea, domnul Washington sublinia anumite rânduri, 
aprobând cu capul.

După ce a terminat de citit, soţia sa a explicat:
- Joia trecută l-am invitat pe Winston la noi acasă şi i-am 

explicat de ce ne-am hotărât să păstrăm staţia TV cu specificul 
unei companii comerciale. Ar fi însemnat un venit pentru noi şi 
ar fi acoperit cheltuielile pentru chiria voluntarilor care aveau să 
locuiască aici. Dar, în timp ce Winston ne-a explicat felul în care 
credinţa a stat în spatele acţiunilor voastre, am rămas înmărmuriţi, 
ascultând istorisirea minunată a călăuzirii lui Dumnezeu.

Toată ziua de vineri am fost neliniştită din cauza poziţiei pe 
care o adoptaserăm. L-am sunat pe soţul meu de la serviciu şi 
i-am explicat îngrijorarea mea. Împreună, am ajuns la concluzia 
că Dumnezeu era Cel care ne îndemna să renunţăm la interesele 
noastre comerciale privind staţia TV. Ne-a convins să acceptăm 
filozofia credinţei din spatele acestei acţiuni. Ca să fim sinceri, 
suntem puţin speriaţi de ideea de a conduce o staţie TV numai 
prin credinţă. Dar ne-am dat seama că şi noi credem că Dumnezeu 
va avea grijă. Vrem să experimentăm puterea lui Dumnezeu în 
viaţa noastră.
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Domnul Washington a adăugat:
- Şi am decis că puteţi să folosiţi întreaga clădire fără să plătiţi 

chirie. Veţi plăti doar cheltuielile minime de întreţinere. Staţia TV 
va funcţiona conform unei viziuni a lucrării misionare. Sunt sigur 
că Dumnezeu nu va avea probleme cu finanţarea. Vom aştepta să 
vedem cum Se va îngriji de producţiile TV. Avem încredere că El 
va face ca semnalul să fie mai puternic şi – cu ajutorul releelor – să 
ajungă şi în oraşele îndepărtate.

În maşină, David şi Winston cântau cântece de bucurie.
- Winston, proiectul TV este din nou pe listă, cu un angajament 

şi mai puternic, de data aceasta. Dumnezeu a intervenit în mod 
minunat. Numai Duhul Sfânt poate schimba inimile şi minţile 
oamenilor. Ah, puterea rugăciunii! Încă o bătălie câştigată pentru 
Dumnezeu!

La câteva săptămâni după sosirea noului avion în Caraibe, 
David şi Dan Peek au zburat în Grenada, Dominica, Antigua 
şi Tobago, să se întâlnească cu liderii bisericii şi cu oficialii 
guvernamentali ca să facă planuri pentru instalarea staţiilor de 
transmisie a televiziunii adventiste. Reţeaua de televiziune s-a 
dezvoltat în ceea ce astăzi se numeşte Caribbean Family Network 
(CFN).

Dumnezeu a trimis cu credincioşie suficiente fonduri pentru 
plata lunară a avionului şi a combustibilului. Micul Cessna 150, 
care a deschis lucrarea în Guyana, a fost vândut, iar cu banii s-a 
acoperit jumătate din datoria pentru Twin Comanche.

Chiar înainte de al doilea zbor în Guyana cu echipament TV, 
motorul stâng indica o temperatură ridicată a uleiului. David 
a aterizat pe cel mai apropiat aeroport, în Tennessee, unde a 
descoperit că tacheţii se uzaseră şi împrăştiaseră bucăţi de metal în 
interiorul motorului.

A sunat-o pe Becky:
- Spre dezamăgirea noastră, am întâmpinat o piedică. Motorul 

trebuie refăcut. Vestea bună, care compensează întârzierea, este că 
ni s-a întâmplat în Statele Unite, pe un aeroport numai potrivit 
pentru a face reparaţiile. După ce terminăm, motorul va fi mult 
mai bun decât înainte. Vor verifica şi uzura tacheţilor motorului 
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din dreapta. Îl vedem pe Dumnezeu controlând lucrurile. Pentru 
că numai El cunoaşte viitorul.

În interiorul Guyanei, amerindienii din partea de Nord a 
regiunii Mazaruni continuau să răspundă mesajului Evangheliei. 
Cele cinci video proiectoare funcţionau consecutiv în cele cinci sate. 
În aproape doi ani de folosire continuă şi transportate în condiţiile 
zonei tropicale cu canoea sau cărate de oameni mergând pe jos, 
numai două becuri de la proiectoare a trebuit să fie înlocuite. Trei 
sate au început construcţia unei biserici, iar celelalte două şi-au 
făcut, la rândul lor, planuri de a avea propria biserică.

Guyana este împărţită în nouă regiuni, iar lucrarea cu 
video-proiectoarele şi sprijinul oferit de programul de aviaţie s-a 
desfăşurat într-o singură regiune – districtul Mazaruni de Nord. 
Cum rămânea cu nevoile întinselor regiuni adiacente, în care nu 
se pătrunsese încă? Conducătorii satelor au venit să solicite un 
program medical de aviaţie şi lucrători biblici în fruntea cruciadelor 
evanghelistice. Fără avion, fără mecanici de aviaţie calificaţi şi 
lucrători medicali, cererile au rămas descoperite. Plin de tristeţe, 
David a remarcat: În cea mai mare parte a vieţii mele, începerea unei noi 
lucrări era dificilă şi riscantă din cauza intoleranţei religioase. Nu şi aici. 
Este posibil ca uşile deschise astăzi să se închidă în curând? Tată ceresc, 
răspunde cererilor acestor oameni care vor să Te cunoască.

Provocarea finanţării staţiei TV se întrevedea şi mai costisitoare 
decât cheltuielile pentru avion. În mod clar, Dumnezeu Şi-a arătat 
puterea făcând posibilă construirea staţiei mai mici de televiziune 
şi dăruindu-le o a doua, mult mai mare. Prin ele s-a deschis 
lucrarea în alte două ţări. Providenţa Sa a făcut disponibil un avion 
mai eficient şi mai sigur pentru a pătrunde în noi regiuni. Dar fiind 
atât de mulţi oameni care încă nu-L cunoşteau pe Dumnezeu, va 
avea nevoie de ajutor.

Cu încredere deplină, David şi echipa sa de voluntari erau 
pregătiţi să coopereze cu binecuvântările pe care Dumnezeu avea 
să le trimită. Nu ştiau ce să facă, dar ochii lor rămâneau îndreptaţi 
spre El.

Toate aceste programe de dezvoltare, care au făcut ca mii de 
suflete să-I răspundă lui Iisus, l-au supărat şi l-au adus la disperare 
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pe Satana. Cum eforturile sale de a ataca din exterior eşuaseră, a 
încercat să dezbine în interior. Cineva cu experienţă şi influenţă 
trebuie să se fi simţit ameninţat de succesul acestei lucrări, pentru 
că în timpul unei întrevederi, persoana aceea a propus ca orice 
legătură dintre Conferinţa Adventistă din Guyana şi proiectele lui 
David şi Becky să ia sfârşit.

Fiecare criză este o chemare de a cădea pe genunchi 
înaintea lui Dumnezeu. Iar David şi familia sa au făcut exact 
aşa. Administratorii Uniunii şi Diviziunii au intervenit imediat, 
programând o nouă întâlnire, cu scopul de a restabili o relaţie 
puternică de colaborare. Dumnezeu, care cârmuia lucrurile, a avut 
grijă de punctele sensibile. Grupul a discutat şi a votat planuri 
concrete pentru o comunicare şi o coordonare mai eficiente pentru 
fiecare proiect în parte. Au stabilit o dată când liderii proaspăt 
aleşi să viziteze locurile de desfăşurare a proiectelor de dezvoltare, 
din interior. Au avut ocazia să-şi formeze o părere la faţa locului 
şi să pună întrebări, pentru a cunoaşte fiecare etapă a lucrării lui 
Dumnezeu.

Prin puterea Duhului Sfânt, li s-au deschis ochii şi fraţii şi-au 
dat seama că oamenii lui Dumnezeu nu sunt încă suficient de buni, 
de activi, de îndrăzneţi şi nu au încă o viziune completă asupra 
acestui ceas care reprezintă o ocazie extraordinară.
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Încărcat de casete video şi echipament profesionist donat 
pentru noua staţie TV din Georgetown, David a plecat din Statele 
Unite spre Guyana. Zburând contra unui front de aer rece, a 
făcut peste noapte popasuri în Miami, Puerto Rico, Republica 
Dominicană, Grenada şi Trinidad, menţinând legătura prin radioul 
de frecvenţă înaltă cu tatăl său, în Illinois. Pe drum, David s-a 
rugat continuu ca Dumnezeu să mişte guvernul din Guyana, astfel 
încât organizaţia sa G.A.M.A.S. să obţină un permis permanent de 
zbor, pentru ca avioanele G.A.M.A.S. să funcţioneze fără restricţii 
în Guyana.

Când a ajuns, David a aflat de la Winston James:
- Dumnezeu a pregătit sosirea avionului în Guyana. 

Departamentul Aviaţiei Civile întocmeşte acum documentele. 
Multe rugăciuni continuă să fie înălţate, cerându-I lui Dumnezeu 
să intervină.

Cu adevărat, „când Dumnezeu deschide calea pentru 
împlinirea unei anumite lucrări şi dă asigurarea succesului, 
instrumentele prin care El alege să lucreze trebuie să facă tot ceea ce 

Leul răcneşte

C A P I T O L U L  2 3
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le stă în putere pentru a ajunge la rezultatul promis. Succesul va fi 
pe măsura entuziasmului şi a perseverenţei cu care este îndeplinită 
lucrarea. Dumnezeu poate face minuni pentru poporul Său numai 
atunci când el îşi face datoria cu un devotament neobosit.” (Profeţi 
şi regi, p. 263)

Cât timp lipsise David din Guyana, duşmanul cel meschin al 
lui Dumnezeu fusese extrem de activ. „Tatăl minciunii” a angajat 
oameni care să submineze lucrarea lui Dumnezeu la fiecare nivel 
al operaţiunilor întreprinse.

Mai întâi, Satana a ales pe cineva care făcut tot felul de 
insinuări, prin care a zugrăvit în negru imaginea lui David. L-a 
acuzat pe David de comportament fraudulos şi răspândirea de 
doctrine eretice. Apoi a fost publicat un articol într-un ziar, în care 
apăreau aceste acuzaţii. După aceea, acuzatorul le-a făcut o vizită 
soţilor Washington, proprietarii staţiei TV, pentru a-i convinge să 
înceteze să mai sprijine proiectul, din cauza proastei reputaţii a 
lui David. Omul şi-a exprimat convingerea că staţia trebuie să-i fie 
încredinţată lui. Dumnezeu a preluat însă situaţia, iar domnul şi 
doamna Washington au fost mai convinşi ca niciodată că fuseseră 
călăuziţi de Duhul Sfânt.

Duşmanul a planificat subminarea operaţiunilor legale 
privind avionul şi staţia TV, un mod perfid de a împiedica lucrarea 
lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, încă la cârmă, are propriile metode 
de lucru, în ciuda Satanei. Cunoscând puterea rugăciunii, David 
împreună cu familia şi prietenii săi au cerut o protecţie specială 
din partea îngerilor pentru siguranţa sa, în timp ce va continua 
să lucreze pentru Dumnezeu. Sub binecuvântările cerului, David 
şi-a menţinut programul care presupunea trei zile de zbor în 
interiorul Guyanei şi o călătorie în Statele Unite pe o linie aeriană 
comercială.

Zvonurile rele s-au răspândit repede. Când David s-a 
prezentat la aeroport, un ofiţer special s-a postat în faţa lui, i-a pus 
o grămadă de întrebări şi i-a percheziţionat bagajele. După două 
ore de interogatoriu, acesta a părut impresionat de proiectele pe 
care Dumnezeu le începuse în interior sub conducerea lui David. 
De atunci, David şi ofiţerul special au devenit prieteni apropiaţi.
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Cum a potolit Dumnezeu leul care răcnea? După cum 
rămăsese stabilit, David i-a dus pe membrii administraţiei 
Conferinţei Guyana în fiecare dintre satele din zona Mazaruni de 
Nord. Aceştia au putut să audă ei înşişi recunoştinţa exprimată 
de conducătorii satelor Arau, Kamarang, Phillippi, Kako, 
Waramadong, Paruima şi Kaikan. Au văzut bisericile pline şi au 
aflat despre vieţile salvate de G.A.M.A.S. prin faptul că pacienţii 
primiseră medicaţie gratuită şi beneficiaseră de transport, de 
asemenea gratuit. Oaspeţii au participat la serviciile de consacrare 
a mai multor biserici, a bibliotecii şi centrului religios de la Colegiul 
Industrial al Indienilor Davis din Paruima. Căutând încă moduri 
de a-l denigra pe David, cineva a întrebat cu voce tare:

- Ale cui sunt aceste biserici şi şcoli care au fost construite 
prin donaţii?

Conducătorul unuia dintre sate, un om cu autoritate, i-a dat 
un răspuns înţelept, care a pus capăt zvonului că David Gates ar fi 
fost proprietarul lor.

- Când se construieşte o clădire, şcoală sau biserică pentru 
amerindieni, proprietatea nu este niciodată a celor care au dat 
banii. Le aparţine amerindienilor. Prin urmare, conform legii locale, 
toate aceste biserici şi şcoli sunt proprietatea amerindienilor.

Acuzaţiile au încetat imediat.
Vizitatorii au văzut rezultatele proiecţiilor video ale 

prelegerilor NET ‘95 şi NET ‘98. Au văzut ei înşişi că în trei luni 
se botezaseră mai mulţi indieni decât în întregul an care trecuse. 
Primirea călduroasă şi entuziasmul amerindienilor, care erau un 
indicator al creşterii spirituale, i-au convins că acolo era vorba 
despre călăuzirea şi binecuvântările lui Dumnezeu. Nici o fiinţă 
omenească nu ar fi putut realiza atât de mult. Voluntari din părţile 
locului şi cei din străinătate au primit laude bine meritate pentru 
slujirea lor plină de devotament.

Vizitatorii au auzit solicitarea conducătorilor satelor şi 
liderilor comunităţii pentru un permis permanent de zbor pentru 
ca G.A.M.A.S. să poată zbura fără restricţii în orice zonă a Guyanei. 
Astfel, politica îngrijirii medicale gratuite putea fi implementată în 
toată ţara. Nu era de mirare că furia Satanei devenise de temut. Ştia 
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prea bine că acest permis va deschide drumul pentru răspândirea 
rapidă a Evangheliei în interiorul Guyanei.

Musafirii au fost de acord cu David, care a concluzionat:
- Nu trebuie să ezităm în a merge mai departe. „Până aici 

Domnul ne-a ajutat.” (1 Samuel 7:12) Dacă se cere ceva făcut 
pentru Dumnezeu, atunci acel lucru trebuie îndeplinit în acest 
moment prielnic.

David I-a mulţumit lui Dumnezeu pentru că până atunci 
înăbuşise răcnetele leului. Dar şi-a amintit versetul din 1 Petru 5:8, 
care-i avertiza pe David şi pe voluntarii asociaţi că, fără îndoială, 
vor mai avea de-a face cu zvonurile murdare ale celui care-l 
acuzase.
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Într-un Sabat după-amiază, David şi Becky se bucurau de 
una dintre puţinele ocazii de a se lăsa împreună pradă amintirilor, 
stând de vorbă pe veranda casei lor din Kaikan.

- Mă simt atât de liniştită aici, stând lângă tine şi privind râul 
care curge. Becky i-a strâns mâna lui David. Mă bucură atât de 
mult Sabatele când avem ocazia să ne închinăm împreună în mica 
noastră biserică din Kaikan. Feţele oamenilor străluceau când îi 
acompaniai cu trompeta. Dumnezeu a folosit darul tău de a cânta 
la trompetă pentru a atrage mulţi vizitatori.

- Mă simt binecuvântat pentru privilegiul pe care ni l-a dat 
Dumnezeu de a-L sluji în mijlocul acestor oameni minunaţi. Din 
moment ce I-am promis lui Dumnezeu că anul acesta nu vom 
refuza nici o ocazie de a aduce oameni la Christos, cu siguranţă El 
ne-a pus la încercare angajamentul.

- Aşa este. Mă minunez de planurile Lui cu mult mai mari 
decât am fi visat noi vreodată. În fiecare zi, ne aminteşte că este 
datoria noastră să mergem înainte, în timp ce este treaba Lui să ne 

Este ceva prea greu 
pentru Domnul?

C A P I T O L U L  2 4
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deschidă drumul. Şi uite câte a făcut, Becky. Colegiul Industrial 
al Indienilor Davis şi Şcoala pentru Instruirea Lucrătorilor Biblici 
funcţionează de aproape trei ani. Îţi aminteşti ziua când Dumnezeu 
a deschis drumul 
pentru şcoala de 
instruire?

- O femeie de 
35 de ani, mamă a 
opt copii, a venit 
la mine şi m-a 
întrebat: „Pot să 
urmez şi eu şcoala 
gimnazială?” Am 
fost atât de tristă că 
a trebuit să-i spun 
că nu era loc şi 
pentru ea. Dar ea a continuat să mă roage: „Am visat dintotdeauna 
să pot merge la şcoală. Acum avem una aici. Vă rog, lăsaţi-mă să 
merg la şcoală să învăţ.”

- Şi Dumnezeu a folosit-o pe femeia aceea ca să ne sădească în 
minte ideea de a invita adventişti mai în vârstă să urmeze o şcoală 
pentru lucrători biblici voluntari.

Becky a zâmbit.
- Dar nu aveam nici un profesor voluntar calificat care să se 

ocupe de ei. Mai spune-mi o dată cum s-a ocupat Dumnezeu de 
aceasta.

- Doamna doctor Sheila Robertson, medic pensionar, trecută 
de şaptezeci de ani, a sosit cu această cerere: „Du-mă în cel mai 
izolat sat unde Îl pot servi pe Dumnezeu.” În 20 de minute, am 
dus-o cu avionul în Phillippi, la o distanţă de patru sau cinci zile 
de mers pe jos, şi i-am explicat: „Aveţi aici o mică staţie radio prin 
care putem lua legătura o dată sau de mai multe ori pe zi, depinde 
cum este nevoie.” Am lăsat-o acolo, bucurându-se de fiecare 
minut pe care l-a petrecut făcând o lucrare extraordinară pentru 
Dumnezeu. Într-o zi, când am zburat în Phillippi, mi-a împărtăşit 
ideea ei de a deschide o Şcoală de Instruire a Lucrătorilor Biblici 

Dr. Sheila Robertson cu Ada şi Sebastian Edmund
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pentru adulţi şi vârstnici amerindieni. Datorită faptului că 
aceştia vorbesc dialectele locale Akawayo şi Arecuna şi sunt ei 
înşişi amerindieni, nu au nevoie de o permisiune specială din 
partea guvernului pentru a pătrunde în sate. I-am mărturisit că 
şi eu visasem la acelaşi lucru, dar nu avusesem pe nimeni care să 
conducă programul.

- Cel mai mult îmi place să lucrez în zone îndepărtate şi 
izolate, mi-a spus ea. Paruima este un sat mare, cu aproape şase 
sute de locuitori, dar dacă Dumnezeu vrea ca eu să conduc acest 
program, nu voi spune nu.

- Îmi amintesc entuziasmul care radia de pe feţele celor nouă 
amerindieni în momentul absolvirii, a adăugat Becky. Plecând sub 
îndrumarea lucrătorilor biblici experimentaţi de la conferinţă, şapte 
dintre aceştia au început deja o lucrare misionară de pionierat în 
zone albe. Dumnezeu a lucrat cu siguranţă prin Dr. Sheila.

- Fără voluntari, munca noastră aici ar fi imposibilă. În calitate 
de conducători de echipe şi directori, ei ajută lucrarea din fiecare 
zonă să meargă înainte. Sunt sigur că Dumnezeu va răspunde 
rugăciunilor noastre, trimiţând anul acesta cel puţin cincisprezece 
voluntari pe termen lung, majoritatea profesori. Dar şi voluntarii 
pe termen scurt sunt o mare binecuvântare.

- Da, David, a spus Becky cu un zâmbet, ce emoţie să-i vedem 
pe copiii de la Academia Adventistă Laurelbrook din Dakota 
împreună cu directorul lor. Numai îngerii ar putea să spună cu câtă 
străduinţă au lucrat rugându-se cu adulţii şi jucându-se cu copiii 
din sate. Mă întreb câte zboruri au fost necesare ca să transportăm 
jumătate din grup între Kaikan şi Arau cu Cessna 206.

 - Grupul acela mare de la Academia Laurelbrook a ajutat 
mult la înaintarea construcţiei clădirii şcolii noi din Kimbia, de pe 
Râul Barbice.

- Becky, ar fi trebuit să vezi cum prezenţa pastorului Phillip 
Follett, vice-preşedinte general al Conferinţei Generale a Bisericii 
Adventiste, i-a încurajat pe amerindieni, în timp ce conducea 
serviciul de dedicare al noului studio de producţii video de la 
Colegiul Industrial al Indienilor Davis. În curând sperăm să 
producem, în scop educaţional şi evanghelistic, programe video 
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în dialect, care să pătrundă în toate regiunile. Am fost emoţionat 
să văd bucuria indienilor când s-au făcut primele săpături 
pentru noua clădire care avea să fie un centru de sănătate al 
Colegiului Industrial al Indienilor Davis (D.I.I.C.). La fel s-au 
bucurat la dedicarea staţiei locale de televiziune din Kamarang. 
Deşi nu transmite încă, staţia este construită şi gata să-şi înceapă 
activitatea.

- Da, draga mea, Dumnezeu nu are limită în ceea ce poate 
să facă. Dacă mă gândesc la noii lucrătorii biblici, ca Sylvester 
Robertson şi colegul său, James Edwin, care au pătruns în satul 
Isseneru, tresalt de bucurie la gândul că cei două sute de săteni i-au 
acceptat şi au ascultat binevoitori mesajul întreitei solii îngereşti. 
De fapt, Sylvester mi-a spus ieri că în fiecare săptămână studiază 
din Biblie cu pastorul anglican de acolo, care pare să accepte multe 
dintre adevăruri. Sebastian Edmund şi Ray Hastings au deschis 
lucrarea în Koopenang, iar sătenii s-au îngrijit de nevoile lor pe 
măsură ce Cuvântul lui Dumnezeu le-a fost descoperit. Cu fiecare 
lot de lucrători biblici care termină cursurile odată la şase luni, alte 
sate primesc Evanghelia. Lucruri mari s-au întâmplat din clipa 
în care Dumnezeu ne-a îndemnat să ne conducem după filozofia 
conform căreia El poate să Se îngrijească de finanţe. Singura 
noastră campanie de strângere a fondurilor va fi rugăciunea.

- David, ştiu că Dumnezeu a prevăzut nevoia ca tu să devii 
membru al echipei Conferinţei ca Director voluntar al ADRA 
Guyana. Sunt sigură că o mare parte a reuşitei acestei lucrări se 
bazează pe încrederea şi colaborarea apropiată cu administratorii 
bisericii locale. Datorită directorului tău asistent care lucrează în 
biroul ADRA din Georgetown, ai putut să te întâlneşti anul acesta 
cu lideri din şase ţări.

- Cât de adevărată este făgăduinţa că “Dacă lucrul este de 
la Dumnezeu, El Însuşi va asigura mijloacele necesare pentru 
aducerea lui la îndeplinire.” (Hristos, Lumina lumii, p. 343) Peste 
câteva zile, când David a zburat spre Georgetown, a aflat că era 
de vânzare un Cessna 172. Era singurul avion cu un singur motor 
care se vindea, de când se mutase el în Guyana. Era hotărât să 
nu piardă această ocazie crucială de a deţine un avion înregistrat 
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local. La aeroport, directorul serviciului de întreţinere a avioanelor 
s-a grăbit spre el şi i-a spus:

- Dacă te gândeşti să cumperi acel Cessna 172 care este de 
vânzare, trebuie să te mişti repede. Încă două persoane s-au 
întâlnit cu proprietarul şi cu directorul de la compania de taxi 
aerian şi s-au oferit să-l cumpere.

- Îţi mulţumesc pentru că m-ai avertizat, a strigat David 
traversând în fugă platforma aeroportului.

 Se ruga cu voce tare: Doamne, nu permite ca avionul acesta 
înmatriculat local să fie vândut altcuiva. Ştii câte sate în care nu s-a 
putut ajunge au aşteptat cu răbdare ani de zile.

În timp ce alerga, era recunoscător pentru o discuţie pe care o 
avusese recent cu un prieten din Statele Unite, care-i spusese că-i 
va trimite în contul din bancă nişte fonduri pentru urgenţe.

I-a telefonat directorului.
- Aşa este, Capitán Gates, a confirmat omul. Au mai venit încă 

două persoane cu oferte pentru avion. Am să-ţi fac o programare 
pentru ora 16:00. Primul venit, primul servit, aceasta este politica 
mea, a spus el şi a închis telefonul.

David s-a uitat la ceas. Avea treizeci de minute să ajungă la 
bancă înainte să închidă. În timp ce alerga să prindă un taxi, un 
paragraf din devoţionalul de dimineaţă i-a slujit ca instrucţiune: 
“Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de oameni care pot să vadă 
repede şi să acţioneze imediat, la momentul potrivit şi cu putere.” 
(Slujitorii Evangheliei, p. 133)

După cincisprezece minute, a întâlnit un şofer de taxi care a 
vrut să-l ducă jumătate de drum. Pe drum, se ruga să găsească alt 
taxi care să-l ducă la timp până la destinaţie. Avea de gând să intre 
în biroul directorului cu banii pregătiţi.

Vorbind în continuare cu Dumnezeu, s-a rugat: Doamne, m-ai 
binecuvântat cu credibilitate financiară peste tot unde am lucrat. Cunosc 
casierii pe nume. Ştii că transferul de bani între două bănci străine poate 
să dureze foarte mult. Numai Tu poţi să faci să primesc un răspuns 
favorabil din partea casierului când mă voi prezenta să încasez această 
sumă mare de bani depusă dintr-o bancă străină. Şi Îţi mulţumesc că Te 
vei ocupa de aceasta repede.



182 P I L O T  M I S I O N A R 183E s t e  c e v a  p r e a  g r e u  p e n t r u  D o m n u l ?

În timp ce se îndrepta spre ghişeu, una dintre casieriţe i-a 
zâmbit prietenoasă.

- Bună ziua, domnule Gates, cu ce vă pot ajuta?
- Puteţi să încasaţi acest cec acum? Mă grăbesc să ajung la o 

întâlnire importantă.
Ea s-a uitat repede să vadă despre ce era vorba.
- Merg să obţin semnăturile necesare din partea administraţiei 

şi mă întorc imediat cu banii.
În doar câteva minute, i-a pus în mână 10.000 de dolari.
- Mulţumesc mult, a spus David şi s-a grăbit să prindă alt 

taxi.
Înapoi la aeroport, i-a şoptit unui prieten, pilotul şef al 

companiei de taxi aerian:
- Mă voi prezenta cu banii în buzunar. Voi oferi cu 5.000 de 

dolari mai puţin decât preţul anunţat.
Oricum, datorită celorlalţi doi potenţiali cumpărători, ştia că 

nu are şanse să ofere mai puţin. Imediat, pilotul şef l-a sunat pe 
directorul executiv.

- Domnul Gates este aici şi are banii la el. Ştiţi că acest avion 
este valoros pentru lucrarea medicală care se face în interior. Mulţi 
amerindieni sunt astăzi în viaţă datorită serviciului medical de 
evacuare. Vă recomand să acceptaţi oferta sa, chiar dacă este mai 
mică.

- Spuneţi-i domnului Gates să vină pentru un interviu, a 
răspuns directorul.

David a păşit în biroul lui.
- Domnule, locuitorii din interiorul Guyanei au nevoie de un 

alt avion. Aveţi aici banii pentru Cessna 172. David a pus banii pe 
biroul său şi a continuat. Aveam de gând să vă ofer cu 5.000 de 
dolari mai puţin decât preţul iniţial, dar cu încă doi cumpărători, 
ştiu că...

- Accept oferta dumneavoastră, domnule Gates, l-a întrerupt 
directorul. Voi da ordin chiar acum să fie tăiată factura pentru 
vânzare. Puteţi să-mi transferaţi mâine prin bancă ceea ce mai 
rămâne. Vă felicit pentru cât de repede aţi acţionat. Dacă aţi mai fi 
aşteptat chiar numai până mâine, probabil aţi fi pierdut avionul.
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Directorul i-a strâns mâna lui David.
- Mulţumesc mult pentru aprecierile dumneavoastră, a 

spus David. Vă asigur că lucrez sub conducerea Tatălui meu 
din cer, Cel care conduce cu adevărat G.A.M.A.S. David zâmbea 
recunoscător.

Directorul executiv a răspuns:
- În ultimii patru ani am fost profund interesat de lucrarea 

pe care ai desfăşurat-o în Guyana. Ai valorificat rapid în favoarea 
amerindienilor ocaziile care s-au ivit. Sunt convins că această 
vânzare este cea mai bună alegere pentru bunul mers al Guyanei. 
Atâta timp cât îi vei ajuta pe guyanezi, chiar şi pe amerindieni, eu 
sunt de partea ta.

După ce a părăsit biroul Directorului Executiv, David a poposit 
într-un loc mai retras, pentru a discuta situaţia cu Finanţatorul său 
Divin: Doamne, Tu ştii faptul că atât plata, cât şi restul fondurilor, vor 
necesita o sponsorizare de 100%, lucru care mă împiedică să mă simt 
în largul meu. Când am împrumutat banii pentru a achiziţiona avionul 
acela, i-am cerut vechiului meu prieten un răgaz de nouăzeci de zile. 
Ştiu că nu voi putea efectua această plată decât printr-o intervenţie 
divină directă. Dar cred că datoria mea este de a merge mai departe. Din 
moment ce acel avion este esenţial pentru înaintarea lucrării Tale, mă 
odihnesc, convins fiind de călăuzirea Ta iubitoare şi Îţi încredinţez Ţie 
finanţele. Îţi mulţumesc pentru că mi-ai deschis calea şi pentru că mi-ai 
acordat privilegiul de a lucra împreună cu Tine în această zonă mică din 
Universul Tău infinit.

A doua zi dimineaţa, David a început un program încărcat 
de zbor cu Cessna 172, program care a durat toată săptămâna. A 
dus combustibil şi provizii studenţilor misionari. I-a condus pe 
lucrătorii biblici amerindieni voluntari în satele în care urmau 
să-şi înceapă lucrarea Evangheliei. Cessna 172 a transportat 
câţiva bolnavi la spital şi chiar a adus înapoi în Kamarang trupul 
neînsufleţit al unei femei care murise în Georgetown, pentru a fi 
îngropat în satul ei natal.

Pacea şi bucuria îi inundau mintea, în timp ce zbura deasupra 
junglelor întinse. Se simţea înviorat de cuvintele pe care le găsea în 
momentele lui devoţionale, prin care Dumnezeu îi dădea curaj.
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“Veţi întâlni piedici şi greutăţi la fiecare pas şi trebuie să vă 
propuneţi să le depăşiţi cu hotărâre, sau dacă nu, vă vor depăşi ele 
pe voi... Şi dacă se face vreun lucru pentru lucrare, să fie făcut la 
momentul cel mai potrivit. Cea mai mică înclinare a balanţei într-o 
anumită direcţie ar trebui observată şi astfel să fie luată o hotărâre 
imediată.” (Slujitorii Evangheliei, p. 133,134)

Fiind convins că acţionase în conformitate cu această 
îndrumare, acum aştepta cu nerăbdare să vadă răspunsul lui 
Dumnezeu. David ştia că întârzierile prea mari îi obosesc pe îngeri. 
Era convins că Dumnezeu va respecta termenul.

Aproape zece zile mai târziu, a primit informaţii de la 
un sponsor care-l asigura că au fost alocate fonduri pentru a 
plăti împrumutul şi pentru a deschide un nou cont în vederea 
achiziţionării unui nou avion pentru Venezuela.

De ce fusese aleasă tocmai Venezuela? În 1999, tinerii 
creştini săriseră în ajutor, împărţind ajutoare ADRA în urma 
dezastruoaselor alunecări de teren din Caracas, care uciseseră zeci 
de mii de oameni. Oficialii guvernamentali remarcaseră onestitatea 
şi grija acestor tineri creştini. Astfel, uşile erau acum deschise, iar 
comunităţile care aveau nevoie solicitau ajutorul adventiştilor de 
ziua a şaptea.

Conducătorii bisericii din Venezuela i-au trimis vorbă lui 
David:

- Te rugăm să participi împreună cu noi la o întâlnire cu 
conducătorii a 30 de sate, pentru a găsi metode de a oferi îngrijire 
medicală în zonele îndepărtate din care provin. Amerindienii 
din Guyana le-au vorbit prietenilor lor de peste râu despre 
binecuvântările Serviciului Medical Adventist de Aviaţie din 
Guyana. Liderii locali ne-au rugat să începem şi în Venezuela un 
astfel de program pentru oamenii lor. Cu un aşa sprijin din partea 
conducătorilor, avem nevoie de ajutorul şi sfatul tău.

- Voi fi bucuros să vă ajut cu tot ce pot, le-a răspuns David. 
Dacă Dumnezeu deschide o nouă uşă să ajungem la amerindieni, 
trebuie să mergem înainte sub conducerea Sa.

David s-a întâlnit cu directorii ADRA din Canada, Diviziunea 
Inter-Americană şi Uniunea Caraibelor, şi i-a îndrumat cum 
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să acţioneze pentru a cumpăra un avion pentru Venezuela. A 
subliniat, de asemenea, importanţa liderilor voluntari. În tot 
timpul negocierilor, David s-a gândit: Dumnezeu a folosit mica 
Guyana ca să ajute Venezuela, ţara ei vecină, mult mai mare.

Când s-a întors în Guyana, tresăltând de bucurie, David abia 
aştepta să-i povestească lui Becky. A contactat-o prin radioul de 
frecvenţă înaltă.

- Dumnezeu Însuşi a început să Se îngrijească de binele 
veşnic al Guyanei şi Venezuelei. Mi-aş fi dorit să fii aici să simţi 
entuziasmul celor din serviciul voluntar de la Universitatea 
Adventistă din Nirgua. Uniunea lucrează acum la un proiect 
care prevede ca toţi absolvenţii universităţilor să fie invitaţi ca în 
primul an după absolvire să ajute lucrarea misionară a Bisericii 
ca voluntari. Ce s-ar întâmpla dacă această idee s-ar răspândi în 
campusurile colegiilor adventiste din toată lumea?

- Ascultă, dragul meu, i-a răspuns Becky. Nu poate exista 
nimic mai clar în această problemă decât cuvintele lui Moise: 
„Dumnezeu nu este un om, ca să mintă, nici un fiu al omului, ca 
să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va 
împlini?” (Numeri 23:19)
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Anul 2001 a adus noi provocări, pe care unii le-ar putea numi 
bariere insurmontabile. Voluntarii din Guyana îşi făcuseră un 
obicei din a se întoarce spre Dumnezeu, pentru că ştiau că are 
soluţii miraculoase. Credeau că Dumnezeu controlează fiecare 
aspect al lucrării Sale prin făgăduinţa „ca să vă dau un viitor şi o 
nădejde.” (Ieremia 29:11)

Prima provocare s-a ivit în timp ce Dan Peek se lupta singur 
cu nevoile tehnice pentru construirea unui transmiţător, astfel 
încât staţia să funcţioneze la capacitate maximă. Se ocupa în acelaşi 
timp de comunicarea prin radio şi de administraţia staţiei. Aceasta 
adăuga culoare locală administraţiei, permiţându-i lui Dan să se 
concentreze asupra nevoilor tehnice.

Răspunsul lui Dumnezeu a venit repede. Esther Cedeno, o 
fostă studentă a lui David la Colegiul Uniunii Caraibe din Trinidad, 
a fost cea care a răspuns. Deţinând o diplomă de absolvire de la 
Universitatea Andrews în managementul afacerilor, ea servise 
deja aproape un an în satul Arau ca profesor misionar înainte să 
se întoarcă acasă, în Trinidad. Conştientă de nevoia care apăruse 
în Georgetown, i-a spus lui David că era sigură că Dumnezeu o 

Dumnezeu reuşeşte 
din nou

C A P I T O L U L  2 5
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îndeamnă să vină înapoi ca manager. Tactul şi competenţa ei au 
câştigat repede respectul şi sprijinul întregii echipe. Esther a primit 
suport managerial de la Jacqui şi Peter Adams, care conduceau 
proiectul TV din Trinidad şi Tobago. Totdeauna gata să ajute, 
Jacqui a venit de mai multe ori în Guyana şi s-a ocupat temporar 
de administraţie, în perioada în care Esther a lipsit. Dumnezeu 
răspunsese din nou.

Nici David, nici Dan nu 
ştiuseră că Dumnezeu avea 
pregătit un voluntar care să 
rezolve o nouă criză la Colegiul 
Industrial al Indienilor Davis 
(D.I.I.C.) din Paruima. Într-o 
vineri dimineaţa, David a dus 
pe pistă un pastor pensionar 
împreună cu soţia sa, 
bibliotecară. Aceşti voluntari în 
vârstă veniseră să organizeze 
prima bibliotecă de la D. I. I. 
C., să predea şi să conducă o 
Săptămână de Rugăciune. În 
după-amiaza aceea de vineri, cu 
puţin înainte de apusul soarelui, 
cineva a descoperit că sursa de 
apă din Rain Mountain, folosită 
din 1950, încetase să mai curgă. 
Apa din râu avea să fie folosită 
pentru gătit, băut şi spălat.

Dar Dumnezeu prevăzuse această problemă îndemnându-l 
pe David Hosick, un inginer din Ontario, Canada, care lucra ca 
voluntar pentru ADRA, să-şi ofere serviciile din ianuarie până în 
martie 2001. Sâmbătă dimineaţa devreme, după ce apa încetase 
să mai curgă, Hosick a urcat pe jos jumătate de milă pe un drum 
prăpăstios, până la o stâncă mare, din care ţâşnea izvorul. A 
descoperit că noroiul şi acumulările de pietriş umpluseră bazinul 
de colectare şi obstrucţionau conducta care transporta apa din 

David Hosick instaleaza ţevile pentru 
apă curentă la fiecare clădire din 

campus
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munte la şcoală. Cu ajutorul studenţilor, au curăţat bazinul de 
plastic în care se depozita a apa, l-au scos şi apoi au săpat o 
porţiune de două picioare adâncime pentru a-l aşeza mai jos. 
După aceea, au construit un stăvilar de beton. Pentru ca apa să nu 
devină stătută, au aşezat ţeava în aşa fel încât bazinul să conţină 
permanent aproximativ 45 de centimetri de apă.

Hosick şi-a dat seama că în anii secetoşi izvorul nu va fi 
suficient pentru şcoală. Un sătean mai în vârstă i-a spus:

- Pot să-ţi arăt o altă sursă de apă cu o cascadă mică, izvorând 
de sub o stâncă imensă, la 120 de metri deasupra acestui izvor.

Bucuros în faţa atâtor posibilităţi, Hosick – împreună cu 
studenţii – a cărat ciment sus pe munte şi au construit un bazin de 
captare sub cascadă. Au acoperit bazinul cu nişte plăci metalice, 
care să protejeze împotriva depunerilor de pietriş şi a animalelor 
mici, şi au ataşat o ţeavă din plastic negru cu diametrul de 3⁄4 ţoli. 
Îndepărtând vegetaţia abundentă, au construit un canal pentru 
o cădere de apă aproape verticală până la sursa primară. Apa 
de la două surse curgea acum printr-o conductă de plastic cu 
diametrul de 2 ţoli până la o cisternă de 3.400 de litri, aflată la 
piciorul muntelui. Niciodată, de când funcţionase şcoala, această 
cisternă nu fusese plină, dar acum, odată cu creşterea volumului şi 
a presiunii, în cinci ore s-a umplut şi a dat pe deasupra. Studenţii 
au săpat şanţuri ca să direcţioneze surplusul spre grădinile şcolii. 
Cu fluxul acesta, fiecare clădire a campusului va avea apă curată. 
Iisus, Apa Vieţii, oferise din abundenţă copiilor Săi.

Lăudându-L pe Dumnezeu pentru aceste daruri extraordinare, 
David a trebuit să-şi îndrepte atenţia asupra altui document 
important. Primii doi ani pilotase avioanele G.A.M.A.S. pe baza 
permiselor temporare. A urmat ultimatum-ul: „Gata cu permisele 
temporare. Avioanele tale vor fi ţinute la sol până când guvernul 
îţi va elibera o autorizaţie definitivă.” David nu mai putea zbura în 
interior decât dacă închiria un Cessna 206 pentru 250 de dolari pe 
oră, sau un Islander cu două motoare pentru 350 de dolari pe oră. 
Fiecare călătorie în interior costa între 850 şi 1.200 de dolari.

Împărtăşindu-i frământarea sa bunului său prieten, Winston 
James, David i-a explicat: 
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- G.A.M.A.S. are nevoie disperată de permisiunea guvernului 
Guyanei pentru desfăşurarea unui program permanent de aviaţie, 
recunoscut oficial.

- Ştii că vizitele recente ale Primului Ministru în Paruima şi 
cele ale preşedintelui ţării în Kamarang au făcut ca cererea noastră 
să urce pe lista lor, a răspuns Winston. Nu ai cerut o întâlnire cu 
Preşedintele Jagdeo?

- Ba da. Împreună cu administraţia bisericii, ne-am întâlnit cu 
el luni, 2 octombrie, la ora 16:00. Plănuiam să „răscolim” cerul cu 
cererile noastre. Fiecare biserică din interior a promis să postească 
şi să se roage. La ora 16 au bătut clopotele bisericii, ca fiecare 
sătean să se oprească din lucrul lui şi să se roage ca Dumnezeu să 
fie prezent în timpul acelei întrevederi.

- Extraordinar! a izbucnit Winston. Ştim că „Cel Prea Înalt 
stăpâneşte peste împărăţia oamenilor.” (Daniel 4:17) Dumnezeu a 
auzit aceste rugăciuni. Spune-mi cum a mers interviul.

- Am pregătit un raport scris al ultimilor patru ani, cu imagini, 
ca să-l prezentăm Preşedintelui Jagdeo şi influentului său director 
de personal, Dr. Loncheon. I-am făcut cadou un frumos exemplar 
al cărţii lui Ben Carson, Mâini Înzestrate, soţiei preşedintelui care 
lucrează cu noi îndeaproape, oferind îngrijiri medicale copiilor din 
interior. Bisericile din Georgetown s-au rugat, la rândul lor, cerând 
prezenţa şi puterea lui Dumnezeu. Ochii noştri priveau spre 
Domnul nostru. Am simţit cu adevărat prezenţa lui Dumnezeu în 
timpul interviului, pentru că Duhul Sfânt ne-a ajutat să răspundem 
la toate întrebările. După ce s-a uitat peste raport, preşedintele a 
spus: „Sunt convins că acest serviciu reprezintă un mare beneficiu 
pentru multe sate izolate din interior. Vom începe imediat 
formalităţile pentru ca G.A.M.A.S. să primească autorizaţia de 
funcţionare pentru programul său medical de aviaţie, în toată 
ţara.”  Părăsind interviul, am simţit cu adevărat că „Cel ce v-a 
chemat este credincios şi va face lucrul acesta.” 

- Dar, David, a întrerupt Winston, interviul acela a avut loc în 
octombrie, anul trecut. Ambele tale avioane stau încă pe aeroport. 
Ce s-a întâmplat?

- Satana a folosit toate metodele sale şirete pentru a contracara 
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sau întârzia promisiunea preşedintelui. Birocraţia a facilitat 
planurile Satanei, solicitând autorizaţie din partea mai multor 
agenţii guvernamentale şi ministere. Întâi au spus că nu pot elibera 
autorizaţia până nu se face verificarea militară. Cum lucraserăm 
de multe ori cu armata, am obţinut aprobarea lor repede. De la 
minister ni s-a spus că vom primi autorizaţia în scurt timp. După 
aceea, cineva s-a plâns că literele de pe chitanţa de vânzare a 
aparatului Cessna 172 nu erau clare. Am trecut imediat la lucru 
şi am schimbat totul în 24 de ore, ca să-i mulţumim. Săptămânile 
treceau. Continuau să întârzie, aşa că i-am sunat din nou.

A treia obiecţie a fost că trebuie clarificată relaţia de sprijin 
dintre G.A.M.A.S. şi Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Le-am 
reamintit că documentul fusese redactat şi figura în dosarul lor. 
După alte amânări, l-au găsit şi au părut mulţumiţi. „Întoarceţi-vă 
peste două zile şi permisul va fi gata” au promis ei. Am aşteptat, 
neştiind ce barieră va mai ridica Satana în jocul acestor amânări. 
Ultima veste pe care am primit-o a fost că documentaţia pentru 
autorizaţie fusese terminată şi întregul pachet de acte va ajunge 
la cabinet pentru a fi aprobat. Acum, lucrurile stagnau pentru că 
Cessna 172 trebuia să fie reînmatriculat pe numele G.A.M.A.S., iar 
certificatul de zbor trebuia reînnoit. Mulţumim lui Dumnezeu, se 
văd progrese mici, dar constante.

Deoarece alegerile naţionale aveau loc la mijlocul lui martie, 
David ştia că timpul este scurt. Sute de săteni au postit şi s-au 
rugat. Permisul temporar de zbor expirase, iar micul avion roşu 
încă stătea la sol, aşteptând autorizaţia definitivă.

Cu unsprezece zile înainte de alegeri, pe David l-a cuprins 
disperarea. Dar atunci, Dumnezeu i-a vorbit în timpul momentelor 
devoţionale de dimineaţă, prin versetele din Matei 14:24-25. „În 
timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci 
vântul era împotrivă. În a patra strajă, Iisus a venit la ei, umblând pe 
mare.” Pacea a umplut inima lui David. Era convins că Dumnezeu 
îi transmitea că permisul va fi emis în ultimul moment.

Joi dimineaţa, pe 8 martie 2001, Directorul Aviaţiei Civile 
(D.C.A.) l-a întâmpinat pe David cu un zâmbet.

- Cabinetul şi-a dat consimţământul ca G.A.M.A.S. să opereze 
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în Guyana. Răbdarea şi perseverenţa voastră din ultimii cinci ani 
au fost răsplătite. Iată permisul vostru pentru a zbura oriunde în 
Guyana.

În Sabatul următor, David a zburat cu micul avion roşu şi a 
aterizat pe pistele din Paruima şi apoi în Kaikan. Copiii şi adulţii 
din sate, jubilând de bucurie, au format două cercuri în jurul 
aparatului Cessna 172, pentru o sărbătoare de laudă, rugăciune şi 
cântece. Plin de bucurie, David şi-a exprimat mulţumirea faţă de 
prietenii săi, indienii Davis, care se rugaseră.

- Deşi se părea că ni se pun bariere de netrecut, voi aţi 
continuat să vă rugaţi, aşteptând lucruri mari prin credinţă, 
conform făgăduinţelor Sale. Sunt sigur că lui Dumnezeu I-a făcut 
plăcere când I-am prezentat cererile noastre cele mai arzătoare, 
pentru slava Numelui Său. Mai bine de cinci luni, piedicile şi 
amânările Satanei au făcut astfel încât avionul nostru să nu fie 
disponibil pentru fapte de caritate în Guyana. Totuşi, noi ştim 
că Dumnezeu controlează planurile omeneşti. Cu toate că nu 
înţelegem acum motivul atâtor amânări, Îl lăudăm pe Dumnezeu 
pentru că în timpul acestei aşteptări îndelungate, prin harul Său, 
ne-am păstrat ochii aţintiţi asupra Sa.

Următoarele trei zile, înainte ca familia Gates să plece într-o 
călătorie în Statele Unite, David a menţinut avionul tot timpul în 
aer. A dus provizii voluntarilor, a transportat pacienţi, vizitatori, 
medicamente şi a grăbit ritmul de construire, ducând noi ferăstraie 
cu lanţ şi combustibil în regiunile 7 şi 8 ale Guyanei. Sensibil faţă 
de nevoia disperată după un suport pastoral, un pastor de la 
conferinţă s-a oferit să fie transportat de G.A.M.A.S. în interior 
şi să rămână acolo două zile. Între Paruima şi Kaikan, a întărit 
prezbiteri şi a oficiat opt căsătorii. Patru botezuri a trebuit să fie 
programate pentru că 25 de persoane, auzind că un pastor se 
afla în zonă, au mers în Kaikan cerând botezul. Membrii bisericii 
se bucurau pentru că avioanele G.A.M.A.S. puteau aduce în 
continuare speranţă, bucurie şi binecuvântare în interior.

Ceva mai târziu, Dan Peek l-a luat pe David de o parte 
să discute câteva probleme tehnice, prezentându-i o nouă 
complicaţie.
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- Când domnul şi doamna Washington ne-au donat Canalul 
2, una dintre cererile lor a fost ca staţia să funcţioneze la capacitate 
maximă. Amplificatorul de transmisie a fost construit, dar nu 
funcţionează cum trebuie. Sincer, nu ştiu care este problema. Dacă 
nu-l facem repede să meargă, va trebui să luăm în considerare 
varianta cumpărării unui transmiţător, care costă 30.000 de dolari.

Chiar atunci, Dan şi-a adus aminte de un prieten foarte 
priceput în electronica de transmisie şi a hotărât să-l contacteze. 
Pentru că era liber câteva săptămâni, prietenul acela a venit şi a 
lucrat la echipament. Se părea că foarte curând staţia va funcţiona 
la capacitate maximă. Specialistul a făcut un drum în Statele Unite 
ca să ia nişte piese şi s-a întors să termine treaba. După ce au probat 
amplificatorul care fusese modificat, i-a prezentat lui David o listă 
cu ce mai trebuia făcut, incluzând recomandarea de a achiziţiona 
un nou transmiţător. Erau înapoi la punctul zero.

După optsprezece luni de la preluarea controlului staţiei, încă 
transmiteau la o capacitate minimă. Dan şi familia sa au hotărât 
să se întoarcă în Statele Unite, unde Dan spera să capete ceva 
experienţă privind transmisiunile. Aşteptările fuseseră mari şi 
credibilitatea începea să scadă. Criza necesita o soluţie divină.

David a împărtăşit îngrijorările sale membrilor comitetului de 
conducere a staţiei TV.

- Nu mă deranjează să-L rog pe Dumnezeu să ne trimită într-un 
mod miraculos resurse pentru a cumpăra un nou transmiţător. Dar 
am această încredinţare că ne-am concentrat asupra părţii tehnice a 
transmisiunilor şi am eşuat în ceea ce priveşte programele noastre. 
Tot ce transmitem trebuie să-L onoreze pe Christos şi să reflecte 
clar identitatea noastră.

Cu solemnitate, comitetul a îngenuncheat să mărturisească 
această slăbiciune şi să-I ceară lui Dumnezeu binecuvântarea în 
schimbarea direcţiei.

Odată cu acest angajament, ambele părţi ale marii lupte 
s-au mobilizat imediat, gata de acţiune. Următoarele două 
zile cât David a lipsit din ţară, forţe din exterior au încercat să 
scoată staţia de sub controlul comitetului de conducere. Folosind 
informaţii financiare din interior, aceşti indivizi susţineau că 
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numai în momentul preluării staţiei de către altcineva vor deveni 
disponibile suficiente fonduri pentru a cumpăra noul transmiţător 
atât de scump. Aparent din întâmplare, David reuşea de fiecare 
dată să fie cu un pas înaintea crizelor.

Cu inima plină de bucurie pentru că mâna lui Dumnezeu 
stăpânea şi împăcat datorită direcţiei pe care comitetul de 
conducere o adoptase, David L-a rugat cu credinţă pe Domnul să 
trimită fondurile pentru procurarea echipamentului.

Lui David îi suna în urechi făgăduinţa: „Înainte ca să Mă 
cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi 
asculta.” (Isaia 65:24)

Înapoindu-se repede în Guyana, David a început să 
supravegheze personal operaţiunile zilnice ale staţiei. În mod clar, 
faptul că Dumnezeu procurase noul transmiţător ajutase ca staţia 
să-şi recapete credibilitatea. Cu ajutorul domnului Washington, 
au fost angajaţi tehnicieni care să instaleze noi echipamente de 
recepţie pentru televiziunile 3ABN (Three Angels Broadcasting 
Network) şi AGCN (Adventist Global Communications Network), 
urmând să includă în curând şi SafeTV. Conform misiunii 
evanghelistice a staţiei TV, David a format o echipă de lucrători 
biblici care să se ocupe cu distribuirea de literatură şi studii biblice 
oferite de postul de televiziune. Lucrurile reveniseră la normal pe 
Canalul 2 de televiziune.

Cu câteva luni în urmă, David i se adresase lui Becky:
- Îţi dai seama că atunci când vom primi autorizaţia de 

funcţionare permanentă pentru G.A.M.A.S. ne vom confrunta cu 
o altă provocare? Noi binecuvântări înseamnă noi responsabilităţi. 
Eu mă împart deja în prea multe locuri. Fără piloţi şi lideri maturi 
care să vină aici pe termen lung, progresul în Guyana va avea de 
întâmpinat mari dificultăţi.

- Ai dreptate, David, dar gândeşte-te la voluntarii pe care i-a 
trimis Dumnezeu. Ce te-ai fi făcut fără Dan Peek şi familia sa care, 
ca voluntari, s-au ocupat de toată partea tehnică a staţiei; şi Dr. 
Sheila, care conduce D.I.I.C. din Paruima?

David a întrerupt-o.
- Nu uita nici lucrarea extraordinară pe care o fac voluntarii 
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locali care predau în şcolile din sate. D.I.I.C. nu şi-ar putea continua 
activitatea fără studenţii misionari de la Southern Adventist 
University din Tennessee, care predau toate cursurile. Lor li 
s-au alăturat voluntari din Canada, Germania, Franţa, Slovacia, 
Trinidad şi Tobago, Bolivia şi statul Oregon, în total paisprezece 
voluntari pentru anul şcolar. De câtă implicare au dat dovadă! 
Mai avem apoi o echipă nemaipomenită de mecanici de avioane în 
Georgetown. Dar acum avem nevoie de piloţi de junglă dedicaţi, 
care se simt îndemnaţi să sacrifice timpul, părtăşia cu familia, să 
renunţe la locuinţa şi ţara lor şi să se alăture echipei G.A.M.A.S.

- Am de gând să pun problema în faţa Domnului. Îl voi 
ruga să aleagă voluntari care Îi vor permite să lucreze prin ei, 
transformând dificultăţile în provocări şi amânările în ocazii de a 
creşte în credinţă şi răbdare. El va mişca oameni care se vor supune 
Lui, astfel încât chiar şi eşecurile lor, prin puterea lui Dumnezeu, 
vor fi victorii pentru slava Numelui Său.

Cu aceasta, Becky şi-a luat Biblia şi a plecat în dormitor.
Puţin după aceea, a coborât scările în fugă, şi-a aruncat braţele 

în jurul lui David şi a exclamat:
- Dumnezeu mi-a dat răspunsul. Îţi aduci aminte când Moise 

se simţea epuizat de prea multă muncă administrativă şi Domnul 
i-a spus să adune şaptezeci de bărbaţi? Dumnezeu a zis: „Eu Mă 
voi pogorî şi-ţi voi vorbi acolo; voi lua din duhul care este peste 
tine şi-l voi pune peste ei, ca să poarte împreună cu tine sarcina 
poporului şi să n-o porţi tu singur.” Este din Numeri 11:17. Sunt 
convinsă că – exact în momentul acesta – Dumnezeu pregăteşte 
piloţi dedicaţi care vor păşi în faţă şi se vor oferi să împartă ca 
voluntari poverile grele ale pilotajului.

Încurajaţi de încrederea lui Becky, au îngenuncheat şi au lăsat 
povara lor pe umerii Domnului.

Câteva săptămâni mai târziu, David şi Becky au mers la 
Southern Adventist University, unde David fusese programat să 
vorbească cu ocazia unui week-end dedicat foştilor studenţi. Ceea 
ce nu ştia el, era faptul că Universitatea îl alesese “Absolventul 
Anului”. Programat ca vorbitor-cheie pentru biserica de colegi, 
David a observat, de asemenea, că în sala de sport erau foarte 
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mulţi pensionari şi oameni de vârstă medie. Nu mai exista nici 
un loc gol. Undeva în mulţime, Orville Donesky şi Gary Roberts, 
amândoi piloţi, s-au simţit mişcaţi de ceea ce spusese David în 
expunerea sa.

Gary crescuse 
într-o familie de 
piloţi misionari 
medicali. Acum 
era el însuşi 
asistent medical, 
pilot profesionist 
şi mecanic şi se 
ruga de mult ca 
Dumnezeu să-l 
conducă spre un 
program misionar 
de aviaţie centrat 

pe lucrarea medicală. Duhul Sfânt i-a vorbit: G.A.M.A.S. este 
răspunsul pe care-l cauţi. Era prieten cu o fată, şi ea asistent medical. 
I-a împărtăşit faptul că simţea că este chemat ca pionier într-o 
regiune din interiorul Guyanei în care nu se pătrunsese încă.

Cu treisprezece ani în urmă, David zburase în Mexic cu 
fratele lui Orville Donesky, Conroy. Orville şi soţia sa, Odil, 
împreună cu cei doi copii ai lor, Andrew, de şapte ani, şi Kristena, 
de trei, s-au simţit la rândul lor îndemnaţi de Duhul Sfânt să se 
alăture programului de aviaţie din Guyana. Aceasta presupunea 
vânzarea frumoasei lor locuinţe şi renunţarea la slujba profitabilă 
în domeniul cercetării pe care Orville o avea ca inginer mecanic la 
McKee Baking Company din Collegedale, Tennessee. Deşi puţin 
speriaţi la gândul unei schimbări atât de drastice în viaţa lor, au 
început să păşească înainte prin credinţă.

Gary, Orville şi familia celui din urmă, simţeau o aşa mare 
încredinţare, încât şi-au plătit singuri drumul pentru a petrece o 
mare parte a lunii februarie 2001 în Guyana, zburând cu David. La 
invitaţia lui Clyde Peters de la baza aeriană din Pucallpa, Peru, au 
urmat un curs intensiv de supravieţuire în junglă. Orville şi Gary 

Orville şi Odil, Andrew şi Kristena Donesky,
cu Gary Roberts
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au copilotat cu schimbul avionul Comanche cu două motoare 
pentru un zbor care a durat toată noaptea deasupra Braziliei. Au 
aterizat în Bolivia pentru realimentare şi câteva ore de odihnă. 
Când au ajuns în Pucallpa, Peru, nu ştiau încă nimic despre cum 
avea Dumnezeu să deschidă o nouă uşă programului misionar de 
aviaţie din Guyana.

Alberto Marin, pilotul Proiectului Peru, le-a spus:
- Veniţi să vă uitaţi la „J.J. Aiken”, primul nostru avion 

explorator Cessna 182. Este în reparaţii după câteva deteriorări 
ale echipamentului şi va fi mai puternic decât atunci când era nou. 
Acum zburăm cu un alt avion şi ne rugăm să apară un cumpărător 
interesat care să-l folosească pe J.J. Aiken pentru slava şi onoarea 
lui Dumnezeu.

Orville i-a şoptit lui David:
- Sigur nu ştie că eu şi Odil vrem să cumpărăm un Cessna 182 

pentru Guyana?
David a clătinat din cap.
- Nu are cum să ştie, i-a răspuns el în şoaptă. Oare Dumnezeu 

ascunde ceva în mânecă?
În câteva zile, preţul fusese stabilit, vânzarea aprobată şi 

ambele părţi erau bucuroase că avionul va continua lucrarea lui 
Dumnezeu în Guyana. Jumătate din sumă fusese plătită, urmând 
ca restul să fie achitat în câteva luni, odată cu preluarea avionului.

Orville şi Gary s-au alăturat echipei de voluntari G.A.M.A.S. 
în vara anului 2001. David şi Becky au vorbit cu ei chiar înainte de 
îmbarcare ca să se întoarcă în Statele Unite. Orville, cu braţul în 
jurul lui Odil, şi-a deschis inima.

- Nu putem să ne îndoim de făgăduinţa lui Dumnezeu din 
Isaia 30:21 „Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: 
‚Iată drumul, mergeţi pe el!’ când veţi voi să vă mai abateţi la 
dreapta sau la stânga.” Pacea lui Dumnezeu ne inundă inima 
când ne gândim la făgăduinţele lui Dumnezeu de a Se îngriji de 
toate nevoile noastre. Cu genunchii tremurând, am făcut planuri 
să ne construim o căsuţă modestă pe malurile râului Kamarang, 
lângă D.I.I.C. în Paruima, având încredere în mâna lui Dumnezeu 
călăuzitoare. Suntem privilegiaţi să facem parte din programul 
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de aviaţie şi să ajutăm în problemele administrative de la 
D.I.I.C. Foarte curând, fiecare va trebui să se încreadă complet în 
Dumnezeu în orice privinţă. Noi am ales să învăţăm de acum şi 
suntem plini de bucurie datorită ocaziilor de a vorbi cu alţii despre 
ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi.

Gary a aprobat şi el.
- Vizita mea în Guyana mi-a întărit convingerea că 

Dumnezeu mă cheamă să sprijin această lucrare care se desfăşoară 
cu repeziciune în Guyana. Şi eu m-am hotărât. Orville va zbura 
cu noul Cessna 182, pentru a susţine lucrarea care are deja loc în 
Regiunea 7, în timp ce eu voi pilota avionul nostru Cessna 172 
cu un nou echipament STOL, ca pionier în Regiunea 8. Amândoi 
suntem încredinţaţi de sprijinul ceresc.

- În acelaşi timp, vom rămâne fideli bisericii şi mesajului lui 
Dumnezeu, lucrând cu fraţii. Mă entuziasmează posibilitatea de 
a mă alătura oamenilor lui Dumnezeu pentru a lucra împreună 
la salvarea valoroşilor indieni care acum nu ştiu nimic despre 
puterea şi harul lui Dumnezeu.

Curând, David a primit vorbă de la Warren McDaniel II, care 
însoţise grupul de la Laurelbrook Academy venit să lucreze la 
noua şcoală din Kimbia, pe Râul Berbice. Warren şi soţia sa, Jodi, 
împreună cu fiica lor, Taylor, de nouă ani, şi fiul lor, Warren III, de 
şase ani, se angajaseră să conducă noua şcoală din Kimbia, Berbice 
Adventist Academy.

David i-a strâns mâna lui Becky şi i-a şoptit:
- M-a încurajat foarte mult să-i văd pe Orville Donesky şi 

Warren McDaniel întorcând spatele poziţiilor lor privilegiate de 
mai înainte din companii de succes, ca să-L urmeze pe Dumnezeu 
în necunoscut ca voluntari împreună cu familiile lor. Să devii 
misionar profesionist cu normă întreagă este ca şi cum ai fi ars 
pe rug. Fascinaţi de sacrificii radicale, oamenii vin să se uite. Între 
timp, văd bucuria în Domnul întipărită pe feţele „victimelor” şi 
sunt contaminaţi de dorinţa de a împărtăşi această experienţă.

Prea bucuroasă ca să mai poată vorbi, Becky îşi ştergea 
lacrimile care-i cădeau pe obraz.

David a continuat:
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- Având o echipă bună în Guyana, am putut să-mi îndrept 
atenţia asupra nevoilor crescânde ale Reţelei Carribean Family din 
insule. Şi am uitat să-ţi spun că bunul nostru prieten, colaboratorul 
nostru denominaţional pe termen lung din St. Lucia, Gilbert 
Jn-Francois, lucrează ca secretar al reţelei CFN. Dumnezeu Şi-a 
împlinit făgăduinţele faţă de noi. Ne-a trimis ajutorul de care 
aveam nevoie disperată. Noi nu suntem decât instrumente în 
mâna lui Dumnezeu, voluntari bucuroşi în serviciul Domnului, 
având încredere că Dumnezeu ne va transforma în binecuvântări.

Plecându-şi capul cu reverenţă, David s-a rugat cu voce tare: 
Părinte drag, ochii noştri sunt aţintiţi spre Tine. Numai Tu, care cunoşti 
inimile şi motivaţiile, poţi continua să mişti lucrători devotaţi să se ofere 
ca voluntari. Tu ştii inimi care vor fi bucuroase să sacrifice confortul 
acestei vieţi, chiar şi viaţa, pentru a merge „acolo unde Christos nu fusese 
vestit.” (Romani 15:20) Mă bucur de minunile harului Tău pe care le-ai 
făcut cu avioanele, staţiile de televiziune, şcolile şi lucrarea misionară 
medicală. Amerindienii aceştia preţioşi sunt copiii Tăi, la fel ca milioanele 
din oraş la care a ajuns televiziunea. Îţi mulţumim pentru asigurarea 
că vei duce la capăt ce ai început. Ca Iosua, ne bazăm pe făgăduinţa Ta: 
„Întăreşte-te şi îmbărbătează-te; nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci 
Domnul, Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9) Îţi 
lăudăm Numele sfânt. Amin.
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- David, ce ai nevoie pentru a fi misionar?
- Componenta cea mai importantă a unei slujiri misionare 

de succes este o relaţie apropiată cu Dumnezeu, însoţită de 
convingerea că Dumnezeu te conduce în slujirea misionară. Când 
în lucrarea cuiva apar dificultăţile, cred că este esenţial să ai acel 
„simţ al chemării”, care te face să arunci îngrijorările tale asupra 
lui Dumnezeu, care te-a chemat în slujba Sa, şi să-L rogi să rezolve 
problema. Unele persoane simt chemarea din tinereţe, în timp 
ce altele primesc îndemnul în urma unei experienţe de viaţă sau 
vizitând un câmp străin.

- Este nevoie de un anumit tip de personalitate sau înzestrări 
speciale?

- Fiecare se naşte cu o combinaţie diferită de interese, 
aptitudini, cu un anumit temperament şi cu o anumită personalitate. 
Acestea sunt materiile prime care vor fi îmbunătăţite şi pe care se 
va construi prin auto-disciplină şi educaţie. Dumnezeu are un loc 

Un interviu cu David 
Gates

A P E N D I X
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pentru fiecare capacitate, talent, înzestrare şi tip de personalitate în 
lucrarea Sa. Înţelegerea şi acceptarea acestui principiu este vitală 
pentru a fi capabil să-i accepţi pe ceilalţi şi să formezi o echipă cu 
ei.

Suntem învăţaţi, prin minunea cu cele cinci pâini şi doi peşti 
din Matei 14 şi Marcu 6, că avem o poruncă directă de la Domnul: 
„Daţi-le voi să mănânce.” (Matei 14:16) Ar trebui să facem 
inventarul a ceea ce avem şi să punem totul în mâna Domnului. El 
va lua ce I-am dat şi va înmulţi suficient cât să putem să îndeplinim 
mai departe poruncile Lui. Învăţătura explicită din Matei 25 
întăreşte acest principiu. Folosim talanţii sau îi pierdem.

Să presupunem că te fascinează Japonia şi cultura ei. Pornind 
de la premisa că interesul tău este un dar de la Domnul şi trebuie 
dezvoltat, Îi mulţumeşti pentru aceasta şi-I predai voinţa ta, 
rugându-L să intervină oricând va avea un alt plan pentru tine. 
Nu uitaţi, obstacolele nu sunt întotdeauna dovezi că Dumnezeu 
dezaprobă. Ele trebuie depăşite. Între timp, citeşti tot ce poţi 
despre cultura respectivă şi te apuci de învăţat japoneză. Poate îţi 
planifici o scurtă vizită în această ţară sau te duci să lucrezi un an 
ca voluntar acolo. În timp ce mergi înainte, vei descoperi că ţi se 
vor deschide uşile pentru nenumărate ocazii. Continuă să păşeşti 
prin aceste uşi, amintindu-ţi totdeauna să-ţi predai zilnic voinţa 
Tatălui tău din Cer. În cele din urmă, s-ar putea să devii misionar 
cu normă întreagă sau profesionist în Japonia. Sau s-ar putea să 
ajungi în Alaska, dacă acolo te vrea Dumnezeu.

Cum te-a călăuzit Dumnezeu? Datorită principiului pe care ţi 
l-a dat – acela de a folosi şi îmbunătăţi talentele pe care le ai, pentru 
Domnul tău. După ce te obişnuieşti să-ţi predai zilnic voinţa în 
mâna Lui şi să studiezi Cuvântul Său, nu trebuie să te îngrijorezi 
continuu, întrebându-te dacă chiar urmezi voia lui Dumnezeu. El 
este cu siguranţă capabil şi dornic să intervină dacă este necesar. 
Atâta timp cât vrei să-L urmezi, poţi să mergi înainte şi să dormi 
liniştit noaptea, încrezător în călăuzirea Sa.

- Ce sugestii ai pentru pregătirea educaţională?
- Mai întâi trebuie să spun că o organizaţie trebuie să aibă cât 
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mai puţine straturi administrative, ceea ce-i va conferi flexibilitate 
şi promptitudine în acţiune. Principiul nu se aplică numai în 
afaceri, ci şi în lucrarea lui Dumnezeu.

Sfatul meu este acela de a identifica înzestrările şi înclinaţiile 
naturale, după care trebuie găsit un program de educaţie în 
domeniul care-ţi place şi pentru care ai aptitudini. Apoi trebuie 
discutat cu cineva din domeniul respectiv care poate oferi sfaturi.

Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez legat de slujirea 
misionară este că trebuie să fii capabil să faci mai multe lucruri 
diferite. În loc să te specializezi într-un un singur domeniu, 
sugestia mea este să-ţi diversifici instruirea şi să urmăreşti 
calificarea în mai multe domenii, pentru a întâmpina cât mai multe 
dintre nevoile lucrării. Fiind bun la toate, vei lucra eficient în linia 
întâi. Specializarea este bună pentru o carieră universitară, pentru 
un om de ştiinţă căruia îi trebuie doctoratul într-un domeniu unde 
este nevoie de un specialist. Dar pentru cel care lucrează în linia 
întâi este mai important să fie instruit în mai multe domenii.

Cunoaşterea culturii şi limbii locale este absolut vitală pentru 
comunicarea cu cei la care vrei să ajungi. Odată ce ştii care este 
ţara în care vei lucra, Dumnezeu a deschis uşile şi eşti încredinţat 
că acolo trebuie să mergi, adoptă ţara aceea ca şi cum ar fi a ta. 
Obişnuieşte-ţi mintea să gândească şi vorbeşte ca şi cum ai fi 
de acolo, încearcă să adopţi accentul. Nu contează dacă vii din 
America de Nord sau dintr-o altă ţară, când adopţi o ţară vorbeşte 
ca un localnic. De exemplu, când sunt în Guyana, spun: „Noi, 
guyanezii suntem mândri de ţara noastră atât de frumoasă.” Fac 
asta intenţionat. Nu sunt guyanez, dar am adoptat această ţară şi 
când sunt acolo vorbesc despre ea ca şi cum ar fi ţara mea. Şi este o 
onoare ca localnicii să te considere unul de-al lor, când spun: „Eşti 
de-al nostru.” Lucrul acesta îţi dă un alt statut să ajungi la ei şi să-ţi 
exerciţi influenţa.

Mai ales în domeniul aviaţiei, piloţii trebuie să deţină cel 
puţin un permis comercial cu specificarea aparatului de zbor şi o 
experienţă de zbor de minimum 500 de ore. Este recomandată o 
experienţă de 1.200 de ore de zbor, însă 500 de ore este minimum 
necesar. Cunoştinţele de întreţinerea avioanelor sunt, iarăşi, 
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foarte importante. Mulţi piloţi va trebui să-şi îngrijească singuri 
avioanele. Nu fiecare ţară pretinde lucrul acesta şi, de fapt, în 
Guyana se cere ca altcineva să se ocupe de aceasta. Dar fiind şi 
mecanic, vei putea să ai mai multă grijă de avionul tău.

Piloţii nu sunt doar şoferi de taxi. După mine, ei sunt în primul 
rând misionari. Avionul este doar mijlocul de transport. Ar trebui 
să ia în calcul şi o pregătire în domeniul medical ca asistenţi sau 
tehnicieni medicali pentru urgenţe. Apoi o educaţie în consiliere, 
domenii industriale, evanghelizare – toate acestea sunt importante 
pentru un pilot. Odată ce au aterizat într-un loc, vor avea de-a face 
cu problemele de acolo.

- Cum îţi alegi câmpul misionar în care să lucrezi?
- Există o mulţime de posibilităţi din care poţi să alegi. 

Sunt unii ca Pavel, căruia Dumnezeu i-a spus clar să se ducă în 
Macedonia, deşi el nu se gândise să se ducă acolo. Aşadar, unii 
oameni primesc o chemare specifică pentru o anumită zonă. Dar, 
de cele mai multe ori, nu se întâmplă aşa.

Cred că Dumnezeu stârneşte interesul. Unii visează să meagă 
în China. Le place limba, iar lucrul acesta le măreşte pasiunea 
pentru China. Alţii vor să meargă în America de Sud sau Africa. 
Oricare ar fi dorinţa şi pasiunea care se dezvoltă în tine, eu cred 
că este de la Domnul. Aceasta va fi prima zonă pe care o vei lua în 
calcul pentru slujirea ta misionară – ce zonă te interesează? Dă-ţi 
seama care este continentul, regiunea sau ţara care te interesează. 
Familiarizează-te cu istoria, geografia, cultura şi limba ţării 
respective. Fă o călătorie acolo. Stabileşte şi dezvoltă legături 
cu conducerea bisericii locale, pentru că vei lucra sub umbrela 
lor. A lucra un an ca voluntar este un mod plăcut şi puternic 
de a cunoaşte şi a dezvolta legături. Cunoaşterea administraţiei 
bisericii, a pastorului, a liderilor comunităţii şi a membrilor va fi 
baza de la care vei pleca pentru a lua decizia respectivă. Dacă vei fi 
responsabil şi de folos, aducând o contribuţie valoroasă la lucrarea 
locală, vei putea fi aproape sigur că se va găsi acolo un loc în care 
să slujeşti.
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- Cum îţi alegi mijloacele de sprijin financiar?
- Nu există o reţetă pentru nevoile financiare când lucrezi ca 

misionar. Unele persoane se simt bine când toate datele financiare 
au fost deja bine definite. O altă categorie o reprezintă cei foarte 
flexibili şi dornici să înceapă cu fonduri minime sau chiar fără 
garanţia unor fonduri. Cei mai mulţi se încadrează undeva la 
mijloc.

Dumnezeu are tot felul de planuri. Dar trebuie să fii conştient 
că, de obicei, El te scoate din zona de confort, ca să înveţi să 
ai încredere în El atunci când păşeşti în necunoscut. Slujirea 
misionară este totdeauna plină de surprize pe care trebuie să le 
predai în mâna lui Dumnezeu în timp ce înaintezi. Şi, desigur, 
nu trebuie să uităm că într-o zi, poporului lui Dumnezeu i se va 
suprima orice fel de sprijin omenesc. Am să enumăr câteva metode 
folosite de misionarii străini ca să-şi acopere nevoile personale.

Lucrând ca angajaţi ai denominaţiunii. Unele persoane 
au profesii sau cunoştinţe care sunt cuprinse în bugetul pentru 
străini. Aceste posturi salarizate sunt coordonate de Secretariatele 
Conferinţei Generale şi ale Diviziunii. Cele câteva posturi care 
există sunt, de obicei, pentru specialişti.

Organizaţii pentru sprijin personal. Aceste organizaţii 
care se ocupă de sponsorizări au, de obicei, un salariu fix pentru 
misionarul candidat. Unele oferă sprijin candidatului după 
ce acesta a început să lucreze. Acest tip de organizaţii au de 
obicei nevoi, de la plantarea de biserici, până la cele tehnice şi 
profesionale.

Autofinanţarea. Unii misionari deţin fonduri suficiente pentru 
a-şi acoperi cheltuielile lucrând în străinătate. Alţii se bazează pe 
cunoştinţele şi capacităţile lor de a obţine o slujbă ca să-şi plătească 
drumul (ca apostolul Pavel, care făcea corturi ca să aibă cu ce trăi). 
Fonduri pot veni de la familie, prieteni, membrii bisericii pentru 
a acoperi o sumă fixă în fiecare lună. De multe ori, o comunitate 
alege să sponsorizeze pe cineva care lucrează cu normă întreagă ca 
misionar sau voluntar.

Sprijinul divin. Această metodă radicală, dar emoţionantă, 
se referă la încrederea totală în Dumnezeu pentru acoperirea 
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necesităţilor noastre. Reprezintă, de altfel, tema acestei cărţi – 
capacitatea şi dorinţa lui Dumnezeu de a Se îngriji de toate lipsurile 
noastre în timp ce noi ne concentrăm asupra lucrării Sale. Această 
metodă biblică este expusă în Marcu 6:7-13 şi Luca 10:1-11, când 
Iisus Îşi trimite ucenicii, doi câte doi, cu mâinile goale. A trebuit 
să meargă să lucreze, având încredere că Dumnezeu va purta de 
grijă. Când s-au întors, Iisus i-a întrebat – în Luca 22:35 – dacă le-a 
lipsit ceva, iar ei au răspuns cu bucurie că nu le-a lipsit nimic.

Oameni ca George Müller şi Hudson Taylor sunt astăzi 
faimoşi pentru încrederea lor în capacitatea lui Dumnezeu de a 
da. Cu sacrificii, au mers înainte încrezători, iar Dumnezeu a făcut 
exact aşa cum promisese. S-a îngrijit de toate nevoile lor, potrivit 
bogăţiei şi slavei Sale. „Cel ce v-a chemat este credincios şi va face 
lucrul acesta.” (1 Tesaloniceni 5:24)

Un adevăr cât se poate de fascinant este că toţi copiii lui 
Dumnezeu, indiferent de strategia financiară pe care şi-au ales-o, 
într-o zi vor fi forţaţi să adopte metoda sprijinului divin, când orice 
suport omenesc va înceta. N-am nici o îndoială că – pentru cei mai 
mulţi – aceasta va fi o încercare cât se poate de dură şi că mulţi nu 
vor trece testul.

Cei care aleg să trăiască după acest principiu extraordinar vor 
vedea mâna lui Dumnezeu care lucrează în favoarea lor. Vor face 
faţă evenimentelor viitoare cu încredere şi vor fi o mare încurajare 
pentru cei care vor fi forţaţi să experimenteze atunci, pentru prima 
dată, lucrul acesta.

Dacă te simţi chemat să lucrezi ca misionar, sper că această 
carte te va încuraja să experimentezi principiul suportului divin 
cât timp lucrul acesta este, încă, o alegere. Vei descoperi că „mâna 
Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui 
prea tare ca să audă.” (Isaia 59:1)

- Ai vreun sfat pentru cooperarea cu liderii bisericii locale şi 
cu oficialităţile guvernamentale?

- Mai întâi, trebuie să cunoşti responsabilitatea liderilor 
bisericii locale de a conduce şi a oferi siguranţa lucrării bisericii în 
regiunea respectivă. Coordonează-ţi planurile cu ei pe cât posibil 
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şi fii flexibil. Dezvoltă relaţii strânse de lucru cu administraţia 
bisericii din zona în care lucrezi. Fă o vizită personală celor care 
se ocupă de administraţie, ca să stabiliţi ce trebuie să faci să 
împlineşti cel mai bine planurile lor de misiune. Să te cunoască 
personal, nu doar după nume. Şi admite că diferenţele culturale 
pot fi frustrante atât pentru misionari, cât şi pentru administraţia 
locală. Este important să identifici membri laici localnici maturi 
spiritual care să vrea să-ţi fie mentori.

Şi ca o precauţie: S-ar putea să întâlneşti lideri care încearcă 
să controleze totul, inclusiv chemarea pe care ţi-a încredinţat-o 
Dumnezeu. Acest stil de conducere este un factor de stres. În 
asemenea ocazii, adu cazul tău în faţa Domnului şi cere sfatul celor 
în care ai încredere.

Finanţele reprezintă partea critică şi cât se poate de importantă 
în administraţie. Ai responsabilitatea de a-i informa permanent pe 
cei care fac donaţii. Informaţiile financiare privind un proiect pe 
care-l ai trebuie să ajungă doar la cei care te sprijină financiar. 
Rezistă presiunii de a furniza informaţii financiare şi de a face 
cunoscute sursele confidenţiale de venit celor care nu fac parte 
dintre finanţatorii tăi. Este bine să permiţi din când în când o 
revizie contabilă din partea forurilor mai înalte, deoarece acest 
lucru va ajuta la păstrarea încrederii.

În ceea ce priveşte guvernele, unele ţări îi primesc pe misionari 
cu braţele deschise, în timp ce altele îi tratează cu suspiciune 
şi ostilitate. Află cât poţi de mult de la cei de acolo şi de la alţi 
misionari despre atitudinea şi valorile lor. Tratează-i întotdeauna 
pe oficiali cu cel mai mare respect. Ca principiu general, oferă-le 
acestor oficiali doar informaţiile pe care le cer, fără a le furniza 
nimic mai mult decât este strict necesar. Aceasta se aplică inclusiv 
la oficialităţile ambasadei sau consulatului tău. Şi – atât cât stă în 
puterea ta şi în conformitate cu voinţa lui Dumnezeu – supune-te 
tuturor legilor şi regulamentelor.

Este important să n-ai legături cu mişcările sau partidele 
politice. Nu-ţi exprima nici măcar opinia în favoarea unei părţi sau 
a alteia. Ca misionari străini, politica nu ne priveşte.
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 – Cum se păstrează legătura cu familia şi cu cei care oferă 
sprijin, care au rămas acasă?

- Dacă ai familia în biserică sau un grup care se roagă pentru 
tine acasă şi probabil îţi oferă şi suport financiar, ţine-i la curent 
cu provocările şi progresele pe care le faci. Fii cinstit în legătură 
cu dificultăţile şi descurajările, dar nu te concentra asupra 
laturii negative. Fii optimist. Dacă îţi menţionezi problemele, 
concentrează-te asupra faptului că, dacă-L rogi, Dumnezeu are 
putere să le rezolve. Dacă deja a rezolvat dificultatea, scrie un 
raport prin care Îi aduci laudă.

Nu uita că ceea ce scrii poate ajunge în câmpul misionar unde 
lucrezi, aşa că ai grijă ce spui şi ce atitudine ai în raport. Influenţa 
asupra celor de acasă poate fi chiar mai mare decât asupra celor 
cu care lucrezi. Când Domnul intervine în numele tău, lasă-i pe 
ceilalţi să-L vadă pe Dumnezeu la lucru.

Foloseşte cât poţi avantajele tehnologiei. Computerele şi 
corespondenţa email vor înlesni comunicarea. Camerele digitale 
pot fi folosite pentru a trimite prin email fotografii finanţatorilor şi 
liderilor bisericii locale. Aminteşte-ţi să trimiţi mesaje de mulţumire 
celor care te sprijină financiar. Localnicii care te ajută împreună cu 
voluntarii au nevoie să audă un cuvânt de recunoştinţă de la tine.

În sfârşit, acceptă cât mai multe ocazii de a vorbi în public. 
Pe măsură ce-i vei inspira pe alţii împărtăşind binecuvântările lui 
Dumnezeu pentru tine, vei fi, la rândul tău, binecuvântat.

- Cum măsori succesul în lucrarea lui Dumnezeu?
- Domnul a ales oameni care să-I fie parteneri în lucrarea Sa 

pe pământ. Ar trebui să predăm personalităţile, culturile, limbile, 
capacităţile şi resursele noastre în mâna Lui, ca să fie folosite sub 
conducerea Sa. Succesul lucrării nu depinde numai de Dumnezeu, 
ci, într-o mare măsură şi de alegerile noastre. Fiţi atenţi la acest 
paragraf din Profeţi şi Regi, p. 236: “Când Dumnezeu deschide calea 
pentru împlinirea unei anumite lucrări şi dă asigurarea succesului, 
instrumentele prin care El alege să lucreze trebuie să facă tot ceea ce 
le stă în putere pentru a ajunge la rezultatul promis. Succesul va fi 
pe măsura entuziasmului şi a perseverenţei cu care este îndeplinită 
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lucrarea. Dumnezeu poate face minuni pentru poporul Său numai 
atunci când el îşi face datoria cu un devotament neobosit.”

 Dumnezeu nu preia conducerea unei lucrări unde există o 
administraţie defectuoasă, fonduri întrebuinţate greşit, lipsă de 
viziune, egoism, neglijenţă, lene, lipsa dispoziţiei de a sacrifica, 
un regim exagerat de supraveghere şi lipsă de dragoste. Multe 
proiecte eşuează nu pentru că aşa a prevăzut Dumnezeu, ci din 
cauza greşelilor noastre şi a inflexibilităţii de care dăm dovadă. 
Cât de mare este, deci, responsabilitatea noastră de a ne mărturisi 
slăbiciunile şi de a urma indicaţiile Sale! Încă un citat, de data 
aceasta din Christos, Lumina lumii, p. 340: “Dacă facem planuri 
după ideile noastre, Domnul ne va lăsa în greşelile noastre.” Sunt 
multe standarde după care se măsoară succesul. Dar în lucrarea 
lui Dumnezeu nu nouă ne revine responsabilitatea de a cuantifica 
succesul. Responsabilitatea noastră este să fim găsiţi credincioşi 
chemării lui Dumnezeu de a reflecta dragostea Sa unei lumi care 
piere şi să-i pregătim pe alţii pentru venirea Sa. Nimic altceva nu 
contează! Instituţiile, clădirile, avioanele, echipamentul, bunurile, 
bunăstarea, influenţa, şcolile sau bisericile. Deşi oamenii folosesc 
toate acestea pentru a măsura succesul, trebuie să ne dăm seama că 
ele nu sunt decât mijloace folosite pentru încheierea lucrării.

În timp ce facem planuri pentru lucrarea lui Dumnezeu, ţinta 
noastră ar trebui să fie ceea ce Iisus a făcut şi învăţat. “Numai 
exemplul lui Christos ne va asigura adevăratul succes în lucrarea 
cu oamenii.” (Divina Vindecare, p. 143) Evanghelia lui Matei include 
următoarele: predicaţi mesajul, vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i 
pe cei morţi, scoateţi demoni, daţi-le să mănânce celor flămânzi, 
daţi-le apă celor însetaţi, primiţi-l pe cel străin, îmbrăcaţi-l pe cel 
gol, vizitaţi-i pe cei bolnavi şi pe cei din temniţă, faceţi ucenici din 
toate neamurile, botezaţi-i şi învăţaţi-i să păzească tot ce a poruncit 
Christos (vezi Matei 10:6-8; 25:35,36; 28:19-20).

Dumnezeu i-a lăsat Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea 
un mesaj special pentru acest timp al sfârşitului. Mesajul li se 
adresează tuturor, dar mai ales copiilor Săi, care-L cunosc pe El, 
dar nu înţeleg marea miză care este în joc. În timp ce Satana se 
străduieşte să atace caracterul iubitor şi plin de dreptate al lui 
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Dumnezeu revelat în Iisus, suntem chemaţi să arătăm prin viaţa 
noastră adevărul despre Dumnezeu, legea şi caracterul Său şi 
despre cum să ne pregătim pentru apropiata venire a lui Iisus.

- Spune-ne câteva gânduri finale despre a fi misionar.
- Lucrarea cuiva poate să fie mai mare acasă decât într-o 

ţară străină. Acasă sunt aceia care au nevoie disperată să audă că 
Dumnezeu este viu, că poate şi doreşte să aibă grijă de copiii Lui. 
Una dintre cele mai mari responsabilităţi este să le spui celorlalţi ce 
a făcut Dumnezeu pentru tine.

A fi un ispravnic credincios este o condiţie esenţială pentru 
ca Dumnezeu să te binecuvânteze în continuare. A avea o 
misiune care cere credinţă nu este o scuză pentru o administrare 
defectuoasă a banilor.

Când o biserică se hotărăşte să se implice direct în 
sponsorizarea unui misionar sau a unui proiect din străinătate, de 
obicei aceasta are drept rezultat o creştere a numărului celor care 
oferă în biserica respectivă. O biserică îndreptată spre lucrarea 
misionară va creşte. Un pastor înţelept îşi va încuraja membrii să 
adopte proiecte misionare.

Mergi prin încredinţarea că Dumnezeu te-a chemat, nu doar 
în căutarea aventurii.

Crede literal făgăduinţele lui Dumnezeu şi acţionează în 
consecinţă. Şi aminteşte-ţi întotdeauna că Dumnezeu „va îngriji 
de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă”. (Filipeni 
4:19) “Tatăl nostru ceresc are o mie de căi prin care ne poate veni 
în ajutor şi despre care nu ştim nimic.” (Hristos, Lumina lumii, 
p. 302)

Dezvoltă-ţi disponibilitatea de a-ţi asuma riscuri mergând 
înainte în necunoscut; aceasta poate presupune şi o lipsă de 
resurse. Este normal să simţi teamă când avansezi fără fonduri. 
Dar, în asemenea situaţii, cazi pe genunchi, adu-I aminte lui 
Dumnezeu de făgăduinţele pe care le-a făcut şi cere împlinirea 
fiecăreia în parte. Când pacea Sa te-a umplut, mergi mai departe.

Aminteşte-ţi că proiectul nu trebuie să dureze la nesfârşit 
pentru a avea succes. Unele proiecte trec printr-o perioadă de 
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succes, iar apoi continuarea lor devine imposibilă. Stoparea unui 
proiect nu înseamnă neapărat eşec. Nu-ţi fie teamă de eşec. Mai 
degrabă să-ţi fie teamă de a nu fi încercat ceva.

Lucrează cu ce ai. Dacă aştepţi condiţii ideale, s-ar putea să 
nu mai acţionezi deloc. Mergi înainte ascultând de Dumnezeu, 
oricât de dificilă ar părea situaţia. Aminteşte-ţi că ucenicilor li 
s-a cerut să hrănească o mulţime cu cinci pâini şi doi peşti. Ar fi 
putut să susţină că ascultarea este imposibilă pentru că resursele 
păreau insuficiente ca ei să poată duce la îndeplinire însărcinarea. 
Ascultând, au demonstrat că „trebuie să împărţim din ceea ce avem; 
şi în timp ce dăm, Christos Se va îngriji să ni se dea ce ne lipseşte.” 
(Mărturii pentru comunitate vol. 6, p. 347)

 Oamenii sunt mai importanţi decât lucrurile. Cel mai valoros 
capital al unei organizaţii îl reprezintă oamenii ei. Ai grijă de 
oamenii tăi şi ei vor avea grijă de lucruri.

Dumnezeu ne mai întreabă şi astăzi: „Ce ai în mână?” 
(Exodul 4:2) Foloseşte ce ai!


