PRIMEIRA PESSOA

Crescendo Como Adventista na
União Soviética
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uando .tinha 6
e. meio, eu
entreI no pnmeno ano
primário na cidade de Kokand,
República Central Asiática na União
Soviética. Isso foi em 1966, antes dos
dias da perestroikll, quando cada
criança que entrava na escola era
obrigada a se unir ao clube das
crianças comunistas. Durante os
quatro primeiros anos, o grupo era
chamado "As Crianças de Outubro".
Um aspecto importante do unifonne
consistia numa insígnia em fonna de
estrela com o retrato de Lenine
quando menino. Eu sabia disso antes
de entrar na escola porque meu irmão
e minha innã mais velhos já tinham
passado pela experiência que agora
eu ia experimentar.
Eu sabia que Lenine era um ateu
que zombava de Deus, então a
primeira coisa que fiz ao ver a sra.
Kostyanova, minha professora de
primeiro ano, foi chegar-me a ela e
dizer "Meu nome é Michael. Eu creio
em Deus, de maneira que não vou
fazer parte das 'Crianças de Outubro'
nem vou usar a insígnia porque
Lenine não cria em Deus". A sra.
Kostyanova ficou tão chocada que
não pode dizer uma palavra, mas
quando o dia da iniciação chegou, ela
não me forçou a aderir à organização.
Durante o tempo que eu fui à
escola em Kokand, nossa família
vivia escondida. Meu pai era líder da
Igreja Adventista do Sétimo Dia
naquela área, e vivia constantemente
sob ameaças de ser preso, caso não
parasse com suas atividades
religiosas. Então, nossa família
mudou-se para Chimkent, no
Kazakhstão, onde eu comecei o
segundo ano primário.
Minha nova professora, a sra.
Pavlova, humilhou-me publicamente
durante três anos. Ela parava a classe
para fazer-me perguntas sobre minha
igreja de uma maneira tão sarcástica
que todo mundo ria. Ela provocava
meus colegas para que me forçassem
a usar o lenço vermelho dos
"Pioneiros"
organização
comunista para crianças da escola
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secundária. Eu recusava sempre,
correndo muitas vezes o risco de ser
estrangulado por zelosos colegas de
classe.
Apesar disso, eu continuava a crer
que Deus era maior do que qualquer
outro ser ou potestade. Eu tinha
certeza de que um dia Ele se revelaria
ao povo da União Soviética que, ao
ver sua grandeza, o adoraria também.
Eu sonhava com o dia em que nossa
igreja teria uma grande escola onde
todo mundo pudesse ver os cristãos
como pessoas inteligentes, criativas,
amorosas. Eu vivia para a segunda
vinda de Cristo, e sonhava que minha
professora, a sra. Pavlova, e todos os
meus colegas de classe o veriam.
Embora minha professora e
colegas escarnecessem de mim por
causa de minha religião, eles me
escolheram para recitar o poema de
despedida na cerimônia de
graduação. Eu o recitei de pé no
grande palco, diante da classe dos
formandos juntamente com meus
pais, estudantes, professores e
administradores. Compreendi então
que quase todo mundo ali sabia que
eu era cristão, e louvei a Deus por
isso.
Minha professora de música, a
sra. Sergeeva, e minha professora de
literatura russa, a sra. Stepanova,
queriam que me envolvesse mais nos
programas da escola. Meus pais
também me encorajavam a fazer o
meu melhor. Quando tinha 10 anos,
fui escolhido para participar de um
concurso de Jiteratura como
representante de minha classe. Os
poemas mais compridos, e as partes
mais dificeis a serem ap~sentadas
por minha escola, foram-me
confiados. Horas antes dessa
competição anual, a chefe do
Departamento de Educação
Secundária em Chimkent foi
informada de que eu não era membro
do clube dos "Pioneiros". Por causa
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de minha recusa em usar o lenço
vermelho, ela ficou com medo que
nossa escola perdesse a competição.
Queria
então
afastar-me
completamente do programa. Mas as
sras. Sergeeva e Stepanova estavam
tão convencidas de que nossa escola
venceria, que a convenceram a
ouvir-~e recitar pelo menos um
poema antes de tomar a decisão de me
retirar.
Faltava uma hora para a
competição e todo mundo estava sob
tensão. Eu orei antes do começo do
teste, pedindo a Deus que me desse
força e coragem.
Quando terminei de recitar, a
chefe do Departamento de Educação
Secundária fez-me um sermão,
dizendo que a religião era uma coisa
horrível e que os cristãos eram uns
estúpidos. Como tantos outros russos,
ela via os cristãos como uma gente
esquisita, fanática e iletrada. Ela
concluíu: "Você quer realmente
vencer? Quer ter a melhor educação e
ser um líder nacional? Então afilie-se
aos 'Pioneiros'. Ponha o lenço
vermelho e você terá sucesso na
vida".
Eu me lembro tão bem de suas
últimas palavras, " ... ou você quer
ser como seu pai?" Eu pensei em meu
pai, que essa senhora obviamente não
conhecia, e o vi como um homem
educado, que lia muito, falava muitas
línguas e acima de tudo, era dedicado
a Deus, tendo sido preso muitas vezes
por causa de Jesus. Sem hesitação
nenhuma respondi, "Sim, eu quero
ser como meu pai". Ela mandou-me
embora sem dizer mais nada, mas
cinco minutos depois a professora de
música me disse: "Você vai
competir! E não vai ter que usar o
lenço vermelho". Eu sabia que Deus
estava comigo.
Nós ganhamos o concurso
naquele dia, e quando as pessoas
perguntaram à sra. Sergeeva por que
eu não usava o lenço vermelho, ela
respondia orgulhosamente: "É
porque ele é cristão!"
Ao terminar a escola secundária,

eu sonhava em ir estudar no Newbold
College na Inglaterra. Eu orava e
praticava meu inglês o melhor que
podia, na esperança de que um dia eu
pudesse ir. Todavia, fui parar numa
equipe de construção do exército a
sete fusos horários distante de meu
lar, com minha cabeça rapada e
vivendo com um grupo de soldados
de minha idade - todos com
antecedentes criminais. Desde que o
comandante de minha unidade, o sr.
Patapov ouviu dizer que era cristão,
decidiu destruir minha fé em Deus.
"Vou ensiná-lo a obedecer," me disse
ele. "Você vai trabalhar aos sábados,
como qualquer outro soldado."
Na madrugada do primeiro
sábado, o oficial em comando
ordenou que minha unidade ficasse
em pé sob um frio de -30 graus
centígrados, até que eu me juntasse a
eles para o trabalho. Quando não
apareci, meus companheiros de
batalhão arrastaram-me para fora
com os braços dobrados para trás.
Pararam brevemente para receber
instruções e então continuaram
arrastando-me até o lugar do trabalho.
Quando o sargento se foi, todos
correram para o abrigo para se
esquentar. Nesse ínterim, escapei
para a floresta.
Corri na floresta o dia todo, para
que não me congelasse. Parava por
alguns momentos, retirava do bolso
meus Salmos favoritos, que minha
mãe tinha copiado e enviado para
mim, e os lia. Eu orava para que Deus
me desse força e coragem para
sobreviver.
Quando a noite chegou, consegui
chegar até à caserna mas encontrei-a
deserta. Todos os soldados tinham
sido enviados à minha procura
porque os oficiais estava m com medo
de serem punidos por me deixarem
morrer congelado. Quando minha
unidade voltou, o comandante
Potapov chamou-me ao seu
escritório, e ama Idiçoou a Deus na
linguagem mais suja que eu já tinha
ouvido.
"O senhor tem que dar conta a
Deus pelo o que faz e pelo que diz",
eu lhe disse quando ele tenninou.
Tentei explicar-lhe por que nunca
deixaria os princípios de Deus. Ele
ameaçou de fazer-me passar pela
Corte Marcial.
OfereCi-me novamente para
trabalhar aos domingos e à noite em
vez dos sábados, mas ele não queria
ouvir falar disso. "Vá lavar o chão da
caserna e esfregar as latrinas!," gritou
ele.

Ao sair do escritório, eu estava em
estado de choque, mas um soldado de
serviço pegou-me pelo braço, fixou
os olhos em mim e disse: "Se você
acredita naquilo que estava dizendo
ao comandante, não desista! Creia,
porque vale a pena." Em seguida ele
desapareceu. Corri na noite fria,
sentindo minhas lágrimas quase a se
congelarem, e agradeci a Deus por me
ter dado coragem através das palavras
daquele soldado.
Na manhã seguinte fui chamado
ao escritório do comandante chefe.
Entrei na sala sem saber o que me
esperava, mas decidido a permanecer
calmo. "Fiquei sabendo da maneira
injusta que o comandante Potapov o
tratou," disse ele. "Isso não vai
acontecer mais."
Senti que Deus estava comigo e as
coisas começaram a mudar. No
segundo ano deram-me a
responsabilidade de uma grande frota
de caminhões do exército. A simpatia
e respeito que muitos soldados e
oficiais tinham por mim,
pennitiram-me testemunhar-lhes de
minha fé e tornei-me assim um
capelão extra-oficial. Durante esse
período, podia estudar a Bíblia
livremente e ler o livro Parábolas de
Jesus em inglês.
Uma manhã acordei em meu
beliche sentindo pilhas de moedas
frias debaixo da minha camiseta. "De
onde veio isso 1" perguntei aos meus
colegas. "Nós recebemos o nosso
subsídio para cigarro a noite passada,
Mike," um deles explicou, "e
chegamos à conclusão de que você é
a melhor pessoa para guardá-lo, pois
sabemos que você não vai roubá-lo, e
ninguém vai roubar de você. "
Em 1980, seis meses depois que
meu serviço na tropa tinha terminado,
o Senhor ouviu minhas orações.
Nossa igreja recebeu uma pennissão
especial para enviar dois jovens para
estudar teologia no Newbold College.
Fiquei encantado quando soube que
tinha sido escolhido para ir. Quando
lembro entretanto dos anos que passei
na tropa, sinto que esse tempo gasto
entre criminais, que viviam a maior
parte do tempo embreagados, tinha
sido uma "universidade" importante,
onde o Senhor tinha me enviado para
que me preparasse para os estudos no
estrangeiro.
Hoje, ao ver o meu país nesta fase
turbulenta da perestroika, penso nas
pessoas, milhares delas, que visitam

DIÁLOGO 1 • 1991

agora nosso novo seminário em
Zaokski, o que era meu antigo sonho.
Há agora professores, engenheiros,
cientistas e médicos que querem ver
uma escola cristã que será a primeira
instituição protestante de educação
superior na União Soviética. Eles
participam de nossos cultos com
muito interesse, assistem os cursos,
falam com os estudantes e
professores, ouvem tudo com
atenção, estando famintos pelo Pão
da Vida. Através da rádio e da
televisão tem sido possível repartir
com milhões de compatriotas as boas
novas da salvação. Posso
simplesmente dizer: "Deus não se
deixa escarnecer. Sua causa vai
certamente triunfar."
Antes da abertura do seminário
fui entrevistado pela equipe de um
show de televisão de horário nobre
chamada "A 5 11 Roda". Eles
permitiram que eu falasse a milhões
de russos acerca do amor de Deus
para com cada um deles. Partilhei
com eles algumas das experiências da
minha infância que mencionei neste
artigo, e mostrei-lhes como milhares
de jovens cristãos foram perseguidos
por causa do amor de Deus. &tava
alegre porque esse tempo tinha
terminado. No ano passado, durante
seis meses eu participei do programa
de rádio mais popular na União
~oviética "Ajuda Psicológica
Urgente" - onde pude conversar e
tentar levar a Jesus adolescentes que
nos chamavam em desespero.
Lembro-me de minha mãe lendo a
Bíblia antes que eu fosse para a
escola: "Deus não se deixa
escarnecer, tudo o que o homem
semear, isso também ceifará." Ela
adicionava ainda: "Esteja perto de
Deus. Não se envergonhe dEle e EJe
não se envergonhará de você quando
voltar em sua glória para levar-nos
para o lar celeste."
Olhando em retrospecto, louvo a
Deus por sua direção constante em
minha vida. Olhando à minha volta,
vejo quanto trabalho há ainda por ser
feito. Olhando à frente, vejo o triunfo
final do divino plano da redenção
quando, ao ser mencionado o nome
de Jesus, todo joelho se dobrará e
toda língua confessará que Jesus
Cristo é Senhor.

Michael Ku.lakov, agora casado e
pa i de duas crianças pequenas, está

preparando um curso de
pós-graduação em teologia
sistemática na Universidade
Andrews.
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