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Să facem bine la toți...

SANDU MARIN
1929-2015

M

arin Sandu s-a născut în 28 ianuarie 1929 în comuna Bucești,
județul Galați și a venit în Ardeal în 1946, la 17 ani. S-a botezat
în 4 iulie 1947 în Dealu-Mare, județul Maramureș, fiind membru
în acea biserică. S-a căsătorit în 25 iunie 1948 cu Raveca Isai și au locuit în
Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud, fiind binecuvântați cu 6 copii.
În 1954 a fost ordinat ca prezbiter. „Când am fost ordinat ca prezbiter, nu
erau păstori de sectoare. Prezbiterii și diaconii (fiecare în biserica lui sau unde
erau chemați) oficiau toate actele de cult: nunți, binecuvântări de copii, înmormântări, Cina Domnului și predicam evanghelia” (citat din cartea autobiografică
„Viața unui slujitor”).
În 1958 a fost delegat pentru biserica din raionul Gherla, dar locuia în Ciceu-Giurgești. Din 1971 a locuit la Dej, str. Horia, iar în 1972 s-a inaugurat biserica de pe Tibleș, unde a fost pastor până în 1984 și pastor de sector la filiile:
Maia, Pintic, Curtuiuș, Vad, Valea Groșilor, Câțcău, Cetan, Chiuiești etc.
În 1974 a urmat cursuri de scurtă durată la Seminarul Teologic Penticostal
București. Ca pastor pensionar, din 29 noiembrie 2003, a fost invitat pentru a
sluji în mai multe orașe din America, Australia, Austria, Germania, Italia, Spania
și în multe locuri din țară, punând în practică hotărârea luată la pensionare:
„Voi continua să-I slujesc până când El mă va chema acasă, până atunci mă
rog ca El să-mi țină mintea trează pentru ca să mă pot bucura de făgăduința
spusă de Domnul Isus în Matei 10.22” (citat din cartea autobiografică „Viața
unui slujitor”).
A scris trei cărți: Viața unui slujitor, Studiu biblic despre lucrarea Duhului
Sfânt și Mântuirea: prin credință sau lege?.
În 2005, după 57 ani de căsătorie, sora Raveca a fost chemată acasă, la
Domnul, iar fratele Marin Sandu s-a recăsătorit în 21 septembrie 2007 cu sora
Ana Oniga.
În 25 aprilie a.c., la vârsta de 86 de ani, fratele Marin Sandu a auzit și el chemarea Celui pe care L-a slujit toată viața, încheind călătoria pe acest pământ.
Iată ce mărturisea în cartea „Viața unui slujitor”: „Eu am așternut pe hârtie
câteva evenimente din viața mea, alții vor scrie cu privire la mine un necrolog,
dar ceea ce-mi doresc eu cel mai mult este ca numele meu și tot ce-am făcut să
fie scrise în acea carte în care sunt trecuți toți acei care se tem de Domnul și
cinstesc Numele Lui (Maleahi 3.17 și Apoc. 20.12).
Le spunea mereu copiilor și poate și altora: „De aceea, preaiubiții mei frați
(copii), fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că
osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică” (1 Cor. 15.58).
Slujba de înmormântare a avut loc pe data de 27 aprilie, în lăcașul Bisericii
Penticostale nr. 1 din Dej, fiind condusă de fratele Romu Mocan, pastorul bisericii, secretar general al Cultului Creștin Penticostal. Alături de familie a fost
prezent un foarte numeros public. Mai mulți frați pastori au adus câte un scurt
cuvânt de apreciere pentru cel care a fost pastorul Marin Sandu, iar pastorii
Bojor Vasile, vicepreședinte al Comunității Regionale Penticostale Cluj, Gicu
Stan (Biserica Penticostală Betel, Cluj Napoca) și Aurel Moldovanu, vicepreședinte al Cultului Creștin Penticostal au slujit cu câte un mesaj biblic.
Slujba cântărilor de laudă a fost susținută de către corul mixt și fanfara
Bisericii Penticostale nr. 1 Dej și de un grup coral bărbătesc cu membri din
bisericile penticostale din Dej.
E.M.

„Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El.”
Psalmul 116.15

O

Apostolul
„Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea
cerului și cei ce vor învăța pe mulți să
umble în neprihănire vor străluci ca
stelele în veac și în veci de veci.”
(Daniel 12:3)
Pe plai moldav, la Diecheni-Bucești,
Și-a început periplul mesagerul;
A stat o vreme bună la Giurgești,
Apoi la Dej, și-acum...spre slăvi cerești
Să-mpodobească, printre stele, cerul.
Dar între-aceste „stații”au fost mii
În care-a poposit, ducând Scriptura,
Ducând spre însetați mesaje vii,
Trecînd prin focul multor bătălii
În care-și lustruia, luptând, armura.
Ardea lumina vie-n ochii lui
Și degaja căldură din cuvinte
Dând vestea mântuirii orișicui,
Iar cei ce-au înțeles au fost destui
Și-au îmbrăcat, spre viață, straie sfinte.
Parcă țesut din dragoste și zel
El își urma neobosit menirea,
Ducând lumină-n lume cu Acel
Ce l-a chemat și i-a rămas model:
Isus divinul, Calea, Mântuirea!
Atâtea drumuri i s-au scurs sub pași
C-ar fi putut înconjura pământul,
Dar a văzut „sămânță de urmași”
Când cei ce-l ascultau erau atrași
Spre Cel ce din vecii este Cuvântul!
Azi, alergarea lui s-a încheiat
Și lupta și-a sfârșit-o-n biruință,
Ca un apostol dârz, neînfricat,
Fiind exemplu vrednic de urmat
Prin viața sa trăită în credință.
Sub cerul primăverii opalin
Ne despărțim de el, simțind durere,
Însă îi spunem printr-un crez divin:
Drum bun spre veșnicii, Sandu Marin!
Ne vom vedea în cer. La revedere!
Simion Felix Marțian

are de câte ori am auzit aceste cuvinte în predicile pe care le-am ascultat
de-a lungul umblării noastre cu Hristos? Ca și mine, probabil că de multe
ori. De câte ori, însă, îndemnul acesta a fost și primit în inima și în mintea
noastră, fiind urmat de „...faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte,
ca să umblăm în ele” (Efeseni 2.10b)?
Este adevărat că nu e ușor să împlinim acest îndemn, chiar apostolul Pavel subliniind în Galateni 6.9 că facerea binelui poate să ne obosească, fiind posibil chiar să
cădem din cauza acestei oboseli – fapt care ne-ar periclita răsplătirea eforturilor noastre.
Deși este un număr dedicat Sărbătorii Cincizecimii, evenimente recente și nu
numai, care cer un răspuns biblic materializat prin fapte de bunătate și dărnicie, ne-au
făcut să includem mai multe apeluri de ajutorare determinate de nevoi stringente, la
rezolvarea cărora suntem toți chemați să participăm.
Am făcut lucrul acesta cu responsabilitate și cu bucurie, știind că prezența reală a
Duhului Sfânt în viața noastră este certificată doar de prezența Roadei Duhului, printre
caracteristicile căreia găsim atât bunătatea, cât și facerea de bine, care include dărnicia.
Poate cei mai mulți dintre noi se vor gândi că nici noi nu suntem atât de înstăriți
încât să ne permitem să dăruim pentru lucrarea Domnului, ajutând pe sfinții care
sunt în nevoie și nu numai, ca mărturie a dragostei lui Dumnezeu pentru toți oamenii.
Însă tot apostolul Pavel ne dovedește că și în mijlocul multor necazuri, o bucurie
peste măsură de mare și o sărăcie lucie pot da naștere la un belșug de dărnicie! Este
ceea ce au experimentat credincioșii din Macedonia, care au dat de bunăvoie, după
puterea lor și chiar peste puterile lor (2 Cor. 8.1-5)!
Și nu sunt așa depărtate timpurile când și noi am fost ajutați de alții - atât ca urmare a calamităților pe care Dumnezeu le-a îngăduit peste noi – inundații sau cutremurul din 1977 – cât și datorită lipsurilor cauzate de politicile regimului comunist. Iar dacă
ne aducem aminte câtă bucurie ne producea orice dar care știam că vine de la frații și
surorile noastre din străinătate – pentru că ne dovedea că Dumnezeu ne iubește și Își
împlinește promisiunile față de copiii Săi –, vom înțelege că și noi la rândul nostru suntem datori să îi ajutăm pe alții, care au nevoie azi de ajutorul nostru, nemaipunând la
socoteală faptul, deloc de neglijat, că darurile noastre se vor transforma în pricini de
mulțumire către Dumnezeu (2 Cor. 9.11).
Și dacă mulțumirea sufletească și bucuria de a face ceva în Numele Domnului nu
ne motivează îndeajuns, nu trebuie să uităm că istoria se repetă și nu se știe dacă Dumnezeu nu va îngădui să vină peste noi vremuri cu adevărat grele, în care și noi să așteptăm de la alții un ajutor, iar acesta să nu mai sosească... Nu degeaba a spus Isus „Ce
voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. ” (Luca 6.31).
Închei pledoaria mea cu textul din Proverbe 3.27, în care înțeleptul, inspirat de
Duhul Sfânt ne îndemnă: „Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poți
s-o faci”. Dumnezeu să ne ajute la aceasta! Amin!
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Să faci întotdeauna
ce e bine
Să faci întotdeauna ce e bine
Păzește-te de rău și nu uita
A Domnului Preasfântă- nțelepciune
Să locuiască în inima ta.
Bunătatea și credincioșia
Nu te părăsească nicicând
Scrie-le pe-a inimii tăbliță
Poartă-le la gâtul tău oricând.
Fă binele și fii cinstit în viață
Trăiește totdeauna-n adevăr
Ascultă a Domnului Isus povață,
Să fii copilul cel ascultător.
Fii bun și înțelept în ascultare
Și-n drumul tău vei fi biruitor
Ascultă și așteaptă cu răbdare,
Doar astfel vei ieși învingător.
CORINA BÂLTAN

„Aşadar, cât avem prilej,

să facem bine la toţi
şi mai ales fraţilor
în credinţă”
(Galateni 6.10)

