Mesagerul păcii

Ai timp pentru Domnul Isus?
Datorită cerințelor imperioase ale timpului
nostru, ceea ce este cel mai important în viața
noastră poate fi dat foarte repede uitării. Citirea
Bibliei și rugăciunea intensă rămân în plan secund. Probabil, nu ajungi pe câmpurile unde pasc
porcii ca fiul risipitor. Dar poate totuși te va trezi
și pe tine din indolență următoarea relatare.
Timp pentru Biblie?
Când ți-ai luat ultima dată timp pentru o citire
intensă a Bibliei? Nu mă refer la cititul rapid de
dimineața între servirea unei cafele și a unei
chifle. „Acum repede la treabă!“ Încă o privire
spre ceas: autobuzul pleacă imediat. „După-masă
sau deseară voi reuși cu siguranță să-mi iau mai
mult timp pentru citirea Bibliei!“ Sau?
Nu, spune sincer, când ți-ai luat ultima dată timp
pentru citirea Bibliei? Cum a fost ieri seară, când
te-ai întors obosit acasă după un schimb lung,
având în urechi încă gălăgia mașinilor, la care ai
lucrat toată ziua?
Sau la un altul îi sună și acum în urechi
convorbirile telefonice permanente, enervante.
Aproape nu mai poți ține piept presiunii întâlnirilor de la un client la altul; apoi, în mașină, este
solicitată o concentrație deosebită în circulația
rutieră densă.
Sau la școală ai avut două lucrări grele, acum ai
nevoie de o jumătate de zi pentru relaxare.
Stresul de acasă
Și apoi – ai avut timp pentru citirea Bibliei?
„Ah, ce zi a fost astăzi, ce stres! Sunt total
epuizat, mă dor toate oasele, și picioarele nu mă
mai țin! Cel mai bine ar fi să-mi ridic picioarele în
fața calculatorului și să verific e-mail-urile, să
vedem cine se află pe Facebook. Cât de captivant
este!“ Și apoi mai ai timp pentru Domnul Isus?
Presiune de peste tot
Ai văzut mașina frumoasă a lui George? Sau
casa nouă a lui Mihai? Bogdan a preluat firma
tatălui său și poate să-și permită lucruri frumoase,
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iar familia X și familia Y merg de două ori pe an
în concediu.
Ai timp pentru citirea Bibliei?
În scuze suntem campioni mondiali
Indiferent cât de mare este presiunea, cât de
mult timp îți răpește lumea, nu există nicio scuză
să nu citești Biblia. Chiar dacă tinerii sunt puși
astăzi în fața multor atracții și influențe, nu există
niciun motiv să neglijeze timpul de liniște cu
Domnul. Nu este suficient să citești doar repede
fila pentru ziua respectivă din calendarul „Sămânța bună“ și mai mult nu.
Duminica trecută după strângerea laolaltă ți-ai
propus hotărât să fii mai mult la dispoziția Domnului tău, să citești mai mult în Biblie. Și? Este
deja iarăși miercuri, grăbește-te! Timpul zboară.
Și după ce a trecut și miercuri, a trecut deja și
săptămâna și este iarăși duminică. „Dar acum
repede, strângerea începe imediat. Oare unde era
Biblia mea?“ După o privire din întâmplare în
torpedoul mașinii, Biblia cade împreună cu o doză
goală de Cola și cu tot felul de bonuri de la benzinărie.
Poftim? Se poate așa ceva? Din păcate, da,
aceasta este urmarea faptului că afirmăm că avem
prea puțin timp. Dar ea este în legătură cu o
pierdere pentru sine însuși, dar și cu privire la
Domnul Isus.
O relatare – trăită
Un tânăr a trăit următoarele: În urmă cu câțiva
ani, când mi-am pus în cap să mă privatizez și să
renunț la locul meu de muncă sigur, am intrat fără
nicio experiență în apa rece a unei lumi de afaceri
dure, reci și dificile. La început totul a mers după
plan și am mai avut și timp pentru citirea Bibliei,
pentru soția și fiul meu. Și duminica puteam frecventa orele de adunare, cu toate că marțea seara
pentru ora de rugăciune a devenit tot mai dificil.

Cu timpul cu citirea Bibliei nu am mai reușit așa
de bine, și dacă da, atunci doar fugitiv pentru a-mi
liniști conștiința. Și rugăciunea, vorbirea cu Dumnezeu, a devenit tot mai rară, mai întâi rugăciunea
împreună cu familia, apoi rugăciunea personală în
cămăruță. Adesea rămâneam doar la citirea foii de
calendar.
Nu putea merge bine. Orbit de situația contractelor care deveneau tot mai numeroase și de
presiunea întâlnirilor de afaceri, frecventarea
orelor de adunare s-a diminuat tot mai mult.
Duminica era singura zi în care puteam dormi sau
în cel mai bun caz pentru o excursie cu familia. Și
așa am ajuns să nu mai am timp pentru cea mai
importantă Persoană care există: Domnul Isus.
Doi ani și jumătate a mers așa mai departe. În
acest timp nu am întrebat de Dumnezeu și de voia
Lui și am păcătuit fără reținere. Apoi într-o zi a
fost gata cu toate. Viața destrăbălată, așa-numitele
lucruri frumoase ale vieții au dispărut în decurs de
câteva săptămâni. N-am mai avut contracte, costurile curgeau fără oprire și deodată am stat ca
tânărul din Luca 15 în fața a nimic. Faliment!
Și acum? Și prietenii cei mulți, buni? Au dispărut. Ce era de făcut? Am citit Luca 15.15:
„Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii
țării aceleia.“ Oare mă va ajuta? Nu, nici pe departe. Am citit în continuare: „ …care l-a trimis pe
ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el
să se sature cu roșcovele, pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni.“ Urmarea a fost o viață
de azi pe mâine și spre rușinea mea a devenit așa
și pentru soția și fiul meu.
Deodată am înțeles limpede ce am făcut. În
Luca 15.17 se spune: „Și-a venit în fire…“ Deodată am avut timp, timp pentru a cugeta. Am recunoscut cât de adânc am căzut, câți oameni am jignit, ce i-am făcut familiei mele, și mai rău, ce i-am
făcut Mântuitorului meu. Am recunoscut privirea,
privirea Mântuitorului meu.
Cunoști această privire? Citește te rog Luca
22.61: „Domnul S-a întors și S-a uitat țintă la
Petru.“ Când am recunoscut că Domnul m-a privit
cu dragoste în ciuda decăderii mele, am căzut la
pământ și I-am recunoscut totul, „am ieșit și am
plâns cu amar“.
Domnul gloriei, a Cărui slavă o istorisesc cerurile și Căruia îi slujesc legiuni de îngeri, S-a uitat
la mine, care am fost așa de rătăcit, pentru a-Şi
îndrepta privirea spre o oaie rătăcită și pentru a o
aduce în îndurarea Sa la turmă. Ce bunăvoință
fără margini!
La mine lucrurile nu sunt atât de grave!
Poate te gândești: „Așa de grav nu este în cazul
meu, nu mă aflu pe căi atât de rătăcite!“ Atunci să
fii mulțumitor lui Dumnezeu pentru acest har, că

nu a trebuit să meargă cu tine asemenea căi grele.
Dar să te gândești: chiar și un hobby, care în ochii
noștri pare atât de nevinovat, diavolul îl poate
folosi pentru a ne fura timpul cu Domnul Isus. De
câte lucruri se folosește diavolul pentru acest
scop: mașina mea nouă; casa mea nou construită,
la care tot timpul este ceva de îmbunătățit; șeful
are nevoie de mine permanent; se pretinde tot mai
mult: aici un seminar, acolo o școlarizare.
Și nu vrem oare să fim puțin mai buni decât
alții? Chiar și copiii la școală stau deja zilnic sub
această presiune a realizărilor. Chiar și ei compară: Cine are cel mai performant calculator, cine
are jocurile cele mai frumoase, cine are cel mai
bun telefon mobil? Cât timp petreci tu zilnic pe
internet?
Consecința pentru viață
Ia-ți din nou timp pentru Domnul Isus! Preocupă-te cu Cuvântul Său! Cât timp Şi-a luat El
pentru tine - și ce a făcut El pentru tine? Gândește-te la moartea Sa la cruce (a se vedea Matei
27). El a suferit așa de mult pentru mine și pentru
tine și a purtat pedeapsa pentru pacea noastră! El,
Cel sfânt și drept, este totdeauna pentru tine. El
știe cât de mare este presiunea și cât de grea este
povara ta, cât de mare poate să fie necazul. El are
timp pentru tine. El nu te va lăsa, nici nu te va
părăsi.
Ia-ți mereu timp pentru rugăciune și citirea
Cuvântului lui Dumnezeu și de asemenea citește
și roagă-te, dacă ai o familie, cu soția și copiii.
Atunci vei afla din nou cât de mare și de minunat
este acest fidel Păstor care Se îngrijește așa de
mult de mine și de tine, și la El vei găsi odihnă de
stresul vieții zilnice.
Scoate Biblia din torpedou și începe să o citești
din nou. Dacă nu știi unde să începi, atunci începe
cu Matei, capitolul 1 și cu fiecare verset El ți Se
va arăta în dragostea, mărimea și slava Lui și te va
și conduce.
Merită să rezervi timp pentru acest Mântuitor și
Domn. Viața cu Domnul Isus ne face fericiți și dă
vieții un sens adânc. În același timp, putem deveni
modele pentru alții, și nu în ultimul rând, pentru
propria noastră familie și pentru prietenii noștri.
„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea“ (Psalm
119.105).
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