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Ochi deschi i
„Ma ina sport i c r mida –
ine ochii deschi i!“
În editorialulul unei reviste cre tine pentru tineret
am citit de câtva timp urm toarea întâmplare,
care m-a pus pe gânduri.
„Un tân r angajat mergea cu ma ina sa sport
nou , cump rat doar de câteva zile, pe un
drum la marginea ora ului; mergea pu in cam
repede. Se uita permanent cu coada ochiului la
spa iile dintre ma inile parcate pentru a putea
frâna, în caz c va ap rea vreun copil în fa a
ma inii. De fiecare dat când credea c vede
ceva, reducea viteza.
În timp ce trecea pe lâng ma inile parcate, nu
ap ru niciun copil, dar deodat o c r mid lovi
trosnind u a ma inii sport! Impulsiv ap s frâna
i porni înapoi spre punctul unde fusese aruncat c r mida.
Mânios, oferul s ri din ma in , prinse primul
copil ce-i ie i în cale, îl intui de autovehiculul
parcat i ip : „Ce înseamn asta? Cum te cheam ? tii ce-ai f cut? Asta este o ma in nou , i
aceast adâncitur în tabl va costa mul i bani.
De ce-ai f cut a a ceva?“
Micu ul bângui: „V rog... îmi pare r u! N-am
tiut ce s fac. Am aruncat c r mida, pentru c
nimeni n-a vrut s opreasc .“ În timp ce lacrimile
îi curgeau pe fa , ar t spre un punct din spatele ma inii parcate. „Este fratele meu, la curb a
c zut din scaunul pe ro i. Eu nu pot s -l ridic.“
Plângea cu sughi uri i îl rug pe b rbatul uluit:
„A i vrea s m ajuta i s -l pun iar i în scaun?
S-a r nit! Eu nu-l pot ridica, pentru c este prea
greu pentru mine.“
Mi cat, oferul ridic b iatul bolnav i îl a ez
în scaun, î i scoase batista i îi terse petele de
sânge de pe zgârieturi. Era a a de mi cat, încât
se uit doar în urma b iatului f r s spun un
cuvânt, în timp ce acesta îl împingea spre cas
pe fratele s u în c rucior. Încet i adâncit în gânduri, se îndrept spre ma ina lui sport.

Cu toate c deteriorarea se vedea foarte bine,
oferul nu duse ma ina la reparat. El o p str
a a, pentru a- i aduce aminte mereu de ceva:
Nu trece a a de repede prin via , încât cineva
s fie nevoit s arunce cu o c r mid pentru a- i
atrage aten ia! Glasul delicat al lui Dumnezeu
vorbe te c tre inimile i sufletele noastre. Uneori, când credem c nu avem timp s ascult m,
trebuie „s arunce“ dup noi cu o c r mid .
Ascult glasul S u delicat... i nu a tepta c r mida!“
Citind aceast întâmplare m-am gândit la istorisirea pe care a spus-o Domnul Isus în Luca 10.
Unii o cunosc sub titlul „Samariteanul milostiv“.
Citim cu pl cere aceast istorisire, pentru c ni-L
prezint pe Domnul Isus, care a ar tat fa de
noi îndurarea Sa cea mare mântuindu-ne. Dar
ne-am gândit vreodat c motivul istorisirii a fost
întrebarea fariseului: „ i cine este aproapele
meu“?
i în via a noastr exist mul i „aproapele“.
Sunt oamenii care tr iesc lâng noi, familia
noastr , colegii no tri de coal , de serviciu,
vecinii no tri... Sunt oamenii pe care îi întâlnim
probabil o singur dat în via : omul de pe
strad , copilul de la locul de joac , doamna de la
informa ii, familia în concediu...
Mul i dintre ace ti oameni sunt singuratici i în
necaz, i nimeni nu are timp pentru ei. Nimeni nu
îi vede. Nimeni nu îi bag în seam . Nimeni nu îi
ajut . În afar de Domnul Isus! Dar noi? Ne asem n m tân rului, pentru care au fost mai importante munca i ma ina sa sport, decât necazul
micu ului b iat? Sau înv m de la Domnul nostru, care a mers pe calea Sa „f când bine i vindecând“? Lui i s-a f cut mil când a v zut necazul i nenorocirea celui c zut între tâlhari.
Ast zi putem s ne încuraj m din nou, s mergem cu ochii deschi i prin aceast lume pentru
a-i ajuta pe oamenii care sunt în necaz. Mai presus îns de toate s le spunem despre Acela care îi iube te i dore te s -i salveze.

Îndemn spre fermitate
Într-un timp în care în elepciunea omeneasc
încearc s adauge sau s schimbe ceva la adev rul descoperit al Cuvântului lui Dumnezeu,
doresc s îndemn insistent pe fiecare credincios s petreac mult timp cugetând la adev rurile simple i totu i importante ale credin ei
noastre cre tine. Deseori tindem s le consider m ca de la sine în eles, f r s le punem la
inim
i f r s ne bucur m de marea lor însemn tate. În pre uirea fiec rui am nunt pe
care Dumnezeu ni l-a descoperit în Persoana i
în lucrarea Fiului S u iubit, se g se te o putere
minunat , o putere pe care doar un copil al lui
Dumnezeu o poate cunoa te.
Cuget la minunea c Dumnezeul cel viu a
devenit Om în Persoana Domnului Isus! Cu
toate c El este Dumnezeul ve nic al universului, a devenit Om într-un har de necomparat
(Filipeni 2.5-7), un Om de o dependen des vâr it i de o simplitate minunat .
Minuneaz -te de d ruirea Sa de bun voie ca
jertf , când S-a l sat dus ca un miel la t iere!
Tot ce st în leg tur cu moartea Sa unic la
Golgota, este demn de aprecierea noastr . Prive te smerenia i demnitatea Sa în modul cum
a suportat du m nia amar a oamenilor fa de
El!
Prive te cum a suportat judecata Dumnezeului sfânt atât pentru p catele noastre (1 Petru
3.18), cât i pentru p cat ca r d cina r ului (2
Corinteni 5.21)! Gânde te-te c jertfa Sa a cur at deplin pe fiecare credincios de vina sa (1
Ioan 1.7) i l-a eliberat de sclavia înfior toare a
p catului (Romani 6.22)!
Cuget la faptul c to i credincio ii sunt f cu i
pl cu i „în Preaiubitul Lui“ (Efeseni 1.6)! Hristos
este Preaiubitul lui Dumnezeu, pe care L-a înviat din mor i i L-a în l at la dreapta Sa. „În
Hristos“, fiecare credincios este tot a a de des vâr it, potrivit i iubit în fa a lui Dumnezeu, ca
i Hristos Însu i! Cuget mult la în l area Sa i
la acceptarea noastr în El!
Prive te la faptul minunat în leg tur cu în larea Sa: Duhul lui Dumnezeu a venit pentru a
locui în timpul actual de har în fiecare copil al lui
Dumnezeu i pentru a-i da pricepere (1 Corinteni 2.12) i putere pentru o via adev rat i
m rturie ca i cre tin (Faptele Apostolilor 1.8).
S ne amintim c Hristos este Marele nostru
Preot la dreapta lui Dumnezeu, care mijloce te
pentru noi în har des vâr it i Se îngrije te de
noi, ne ap r de pericole, nevoi i r u (Evrei
4.14-16)! El este i Mijlocitorul nostru la Tat l,
care ne restabile te când p c tuim (1 Ioan 2.1).

Noi avem foarte mare nevoie de El în lucrarea
Sa ca Mijlocitor, i totu i pierdem din vedere
a a de u or însemn tatea aceasta.
Bucur -te c Hristos este „Capul Trupului, al
Bisericii“ (Coloseni 1.18)! El are un interes viu
fa de fiecare m dular al Trupului S u, i acest
interes trebuie s -l avem i noi. El a unit credincio ii într-o unitate care nu poate fi distrus i El
a teapt de la noi ca s ac ion m pornind de la
acest adev r de baz , iubind Adunarea Sa i
în elegând tot ce cuprinde adev rul c El este
Capul.
A teapt venirea Domnului Isus (Ioan 14.3)!
Aceast promisiune ar trebui s fie tot atât de
vie ca toate lucrurile care s-au împlinit deja,
c ci i aceasta este sigur . Dac într-un oarecare moment nu te po i bucura de venirea Sa,
atunci cerceteaz - i inima înaintea Lui i înl tur orice piedic ca s te po i l uda „în n dejdea
slavei lui Dumnezeu“ (Romani 5.2).
În toate aceste realit i simple ale adev rului
viu exist putere pentru a ne înviora i pentru a
lua hot rârea de a-L urma i a-i sluji Domnului
Isus cu inima neîmp r it .

C uta i ce este sus!
„Gândi i-v la lucrurile de sus, nu la cele de pe
p mânt.“
Coloseni 3.2
Într-o zi privirea mi-a c zut pe o plac indicatoare de la un magazin de instala ii: „Atelierul
jos – locuin a sus“. Da, m-am gândit, a a ar trebui s fie i la mine. Noi lucr m aici jos, dar ar
trebui s tr im sus. În timp ce ac ion m sârguincio i în slujba Domnului, este dreptul nostru
s r mânem în El i s locuim în duhul în prezen a Domnului.
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