Caleidoscop

Aºa cum sunt...

C

harlotte Elliott s-a nãscut în Anglia, când izbucnea Revoluþia
Francezã. Copil rãsfãþat, îºi ducea viaþa fãrã grijã.
Supradotatã, fata a devenit popularã prin melodiile, versurile satirice
ºi prin caricaturile ei. La 30 de ani, fiinþa ei alertã a fost nãpãditã de o
suferinþã degenerativã, care o þintuia tot mai mult la pat. Pentru o fatã
vioaie, aceasta e circumstanþa cea mai prielnicã depresiei. Spiritul vesel
a pãrãsit-o. Conºtiinþa micilor sau marilor greºeli îi topea ultimele
speranþe de viaþã. Moartea i se pãrea aproape. Duhovnicii care apãreau
din când în când nu fãceau decât sã-i reactiveze simþãmântul vinovãþiei
de care nu putea sã scape. Familia fãcea în tainã planuri de înmormântare...
Dr. Cesar Malan, un pastor elveþian, el însuºi muzician, a vizitat-o în
mai 1822. În timpul mesei, Charlotte ºi-a ieºit din fire ºi a început sã-L
acuze pe Dumnezeu ºi pe pãrinþii ei. Aceºtia, jenaþi, au pãrãsit încãperea.
Într-un moment de rãsuflare, pastorul îi vorbi: „Eºti obositã de tine, nui aºa? Te cramponezi de ura ºi mânia ta, pentru cã n-ai de ce altceva sã te
agãþi. Ca urmare, ai devenit acrã, amarã ºi plinã de resentimente...” „Ce
tratament ai?” a întrebat fata. „Credinþa, pe care cauþi s-o dispreþuieºti.”
Pe mãsurã ce vorbeau, Charlotte se înmuia. „Spune-mi”, zise fata, „dacã
aº vrea sã devin creºtinã ºi sã am pacea pe care o ai, ce ar trebui sã fac?”
„Sã te predai lui Dumnezeu aºa cum eºti,
cu luptele, temerile, orgoliile, ura ºi
Este vorba despre tine?
ruºinea ta!” „Vrei sã spui sã vin la
O femeie ºi cu fetiþa ei de vreo ºase aniºori, asculta cu atenþie predica
Dumnezeu chiar aºa cum sunt?” „Dacã
pastorului, care tocmai spunea cum sunt unii oameni de nechibzuiþi cu viaþa
aºtepþi sã devii mai bunã, nu vei veni
lor de pãrtãºie cu Dumnezeu. Spunea cum mulþi se culcã seara fãrã sã-I
niciodatã. Nu fugi de vinovãþie. De aici
mulþumeascã lui Dumnezeu pentru ajutorul de peste zi, fãrã sã-I cearã protecþie
începe vindecarea. Vino la El ca un pãºi odihnã peste întunericul nopþii. Dimineaþa uitã sã-I mulþumeascã lui
cãtos pierdut. ªi Mielul lui Dumnezeu
Dumnezeu pentru odihna nopþii ºi sã-I cearã ajutorul pentru ziua ce abia a
îþi va lua povara.” Dupã zile de lupte
început.
sufleteºti, Charlotte cãzu la picioarele
Fetiþa asculta cu atenþie, apoi întorcându-se spre mama a întrebat-o cu
lui Iisus aºa cum era. ªi-a mãrturisit
voce tare: „Mãmico, predicatorul vorbeºte despre tine?”
pãcatul ºi sufletul ei a primit pace. A
Întrebarea directã a fetiþei a dus-o pe genunchi, unde s-a pocãit de lipsa ei
început sã scrie din nou. Printre cele mai
de recunoºtinþã faþã de Dumnezeu.
frumoase versuri din imnologia creºtinã
sunt cuvintele cântãrii ei: „Aºa cum
sunt la Tine vin...”
Întrebare personalã
Cu toate cã a rãmas în continuare þintuitã de pat,
zilnic
ea sãrbãtorea o înnoire a relaþiei personale cu Isus.
Ce situaþie dificilã þi-a clãtinat credinþa?
A trãit paraliticã, dar plinã de bucurie, pânã la vârsta
de 80 de ani.

Test din FAPTELE APOSTOLILOR
(alegeþi rãspunsul corect)
a. Iosif ºi Barsaba
b. Iacov ºi Matatia
c. Iosif ºi Matia
3. Unde s-a dus Filip ca
sã predice Evanghelia?
a. Antiohia
b. Gaza
c. Samaria
Rãspunsuri

1. c (Fapte 1.4)
2. c (Fapte 1.23)
3. c (Fapte 8.5)

1. Unde erau apostolii când Isus
le-a spus sã aºtepte promisiunea Tatãlui?
a. Betania
b. Nazaret
c. Ierusalim
2. Cum se numeau cei doi bãrbaþi propuºi ca înlocuitori
pentru Iuda?

Cugetãri despre POST
Sã vã îndeletniciþi cu postul ºi cu
rugãciunea. AP. PAVEL (1 Cor. 7.5)
Postul este un leac, dar dacã leacul
nu este luat cum trebuie, ajunge
nefolositor.
IOAN GURÃ DE AUR
Postul veºtejeºte pofta trupului.
MAXIM MÃRTURISITORUL
Dacã vrei sã biruieºti, posteºte.
AMBROZIE
Prin post ne putem întoarce din nou
în raiul din care am fost scoºi pentru
plãcerile mâncãrii.
FERICITUL IERONIM
Cuvântul Adevãrului
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