Meditaåie

Campionii cerului
„alergaþi dar în aºa fel ca sã cãpãtaþi premiul!”
1 Corinteni 9:24

C

a atlet, dacã vrei sã
ajungi pe treapta din
mijloc a podiumului
- cu medalia de aur atârnându-þi pe
piept, ai de fãcut un singur lucru:
dupã ce ai alergat respectând regulile, sã treci primul linia de sosire!
Pare simplu, nu?
Toþi care i-au startul, doresc sã
fie primii. Dacã unul dintre alergãtori
cade, cu atât mai bine: e cu unul mai
puþin! Dacã un altul încearcã sã mã
depãºeascã, voi da tot ce pot din
mine, ca sã nu reuºeascã. Iar dacã
va reuºi, îl voi urî. ªi mã voi ruga sã
se împiedice ºi sã cadã. În cursã, e
în joc ambiþia. Orgoliul personal.
Fiecare vrea ca el sã primeascã premiul, ºi nu un altul.
În vremea noastrã, relaþia dintre
alergãtorii pe calea credinþei se
aseamãnã uneori cu a celor ce
aleargã pe pista unui stadion. Uitãm
cã alergarea pentru premiul chemãrii cereºti are alte reguli. Complet
diferite de cele ale lumii. Ajung
primul doar atunci când uit de mine,
de ambiþiile ºi pretenþiile mele; doar

atunci când mã bucur de succesul
fratelui meu; doar atunci când fac
tot ce pot sã-l ajut sã fie mai în faþã.
Dacã ºchioapãtã, stau alãturi de el,
ca sã-l sprijin. Dacã e cãzut, mã
aplec sã-l ridic.
Aºa mi-am propus sã fac... dar
mi-ar place sã fie camera de filmat
ºi galeria pe aproape. Mi-ar place sã
aud aplauzele mulþimii. Vreau acum
un pahar de apã sã mã rãcoresc.
Vreau mãcar o micã rãsplatã aici.
N-aþi auzit ºoapta asta niciodatã? Eu
am auzit-o de multe ori.
Calea lui Dumnezeu e mult prea
îngustã ºi nu oferã asemenea privilegii. Putem merge pe ea doar rãstigniþi. Apostolul Pavel spunea:
„simt plãcere în slãbiciuni, în defãimãri, în nevoi, în prigoanã, în strâmtorãri pentru Hristos; cãci când sunt
slab, atunci sunt tare.” (2 Cor.12;10)
Linia de sosire nu e aici. Aplauzele nu sunt ale celor de pe pãmânt.
Alergarea nu înseamnã a da din
coate, aþi face loc, îmbrâncind pe
cei de alãturi. E ceva absolut diferit.
Alergarea pe calea credinþei în-
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seamnã, din punct de vedere practic, a purta poverile altora; înseamnã
aþi cunoaºte aproapele, ºi a-l iubi ca
pe tine însuþi. Orice altã strãdanie,
e zadarnicã. Rugãciunile, postul ºi
milostenia sunt bune; dar n-au folos
fãrã lepãdare de sine ºi fãrã dragostea de fraþi neprefãcutã. Astea-s
regulile date de Dumnezeu. Nu poþi
ajunge la premiu, ignorându-le.
Îþi place acest fel de alergare? E
grea? Ai vrea sã ajungi la linia de
sosire mai repede, ca sã primeºti
marele ºi neasemuitul premiu ceresc? Sau... râvneºti mai mult dupã
o viaþã lungã pe pãmânt, plinã de
premii vremelnice?

Ce ai de spus înainte sã te ucidem ºi sã
te mâncãm?
În Africa, supranumitã „mormântul omului alb”, singura asigurare în faþa
malariei, canibalilor ºi a morþii a fost credinþa în Dumnezeu. H.B. GARLOCK
a fost unul din misionarii care au pãtruns pe acest continent ºi au supravieþuit
doar prin puterea Duhului. Ceea ce a experimentat el în Africa ar putea constitui
un nou capitol al Faptelor Apostolilor.
H.B. ºi soþia sa, Ruth, ºi-au investit vieþile în Africa. Ei s-au avântat în
junglã înainte ca acolo sã fie drumuri, aerodromuri, comunicaþii radio sau
telefonice sau protecþie militarã. Au trãit în case aborigene, s-au luptat cu
malaria ºi i-au vãzut pe alþii rãpuºi de boalã mult prea devreme. S-au confruntat
cu puterea brutalã a nelegiuirii, cu rãzboiul intertribal ºi canibalismul, cu
incantaþiile iadului ºi cu negura ºi disperarea de secole, lãsate de valul superstiþiei.
Veþi fi mândri de faptul cã Dumnezeu a avut oameni precum acest autor.
Este o simplã naraþiune, pentru cã H.B. Garlock a fost un simplu om. Ceea ce
a fãcut pentru Dumnezeu ºi pentru Evanghelie, a fãcut considerând cã era dator
sã facã.
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