Meditaåie

Când pescarii nu
pescuiesc

S

e spune cã era un
grup de oameni care
îºi ziceau „pescari”.
În apele din regiunea lor era mult
peºte. De fapt, toatã regiunea era
înþesatã de râuri ºi lacuri pline cu
peºti. ªi peºtii erau flãmânzi.
Sãptãmânã dupã sãptãmânã,
lunã de lunã, an dupã an, cei ce
se numeau „pescari”, se întâlneau
în ºedinþe, discutând despre
chemarea lor de a fi pescari,
despre abundenþa de peºti din
jurul lor ºi despre
cum ar putea ºi ar
trebui sã meargã la
pescuit. În fiecare an,
cu mare atenþie,
cãutau definiþia cea
mai potrivitã pentru
noþiunea de a pescui,
apãrau ocupaþia de
pescar, ºi reafirmau
cã menirea principalã a pescarului este
aceea de a ... pescui.
În permanenþã
cãutau metode noi,
mai bune, de a pescui
ºi gãseau formulãri
superioare pentru definirea
pescuitului. Ce mult le plãceau
lozinci ca de exemplu „Pescuitul
este datoria fiecãrui pescar”! Ei
anunþau ºedinþe speciale cu tema
„Campania de pescuit” sau „Luna pescuitului”! De asemenea,
organizau conferinþe ca sã discute
despre pescuit, sã promoveze
pescuitul ºi sã popularizeze echipamentul nou de pescuit, noile
metode de pescuit ºi chiar noi
„momeli” pentru peºti.
Aceºti pescari au construit
clãdiri impunãtoare cu firma
„Sediul general al pescarilor”. ªi

cu toate cã apelul tuturor era ca
orice pescar sã pescuiascã, un
singur lucru nu fãceau aceºti
oameni: nu pescuiau.
Pe lângã întâlnirile lor frecvente, au înfiinþat o agenþie care
sã trimitã pescari în alte locuri
unde este mult peºte. Agenþia a
angajat personal ºi a înfiinþat
comitete, întrunindu-se mereu ca
sã cerceteze definiþia pescuitului,
sã apere peºtii ºi sã hotãrascã ce
râuri sau lacuri sã mai studieze.

Dar ceea ce nu fãceau agenþia,
comitetele ºi personalul este cã...
nu pescuiau!
Centre mari ºi costisitoare au
fost inaugurate având ca scop
principal ºi prioritar acela de a-i
învãþa pe pescari sã... pescuiascã.
Ani la rând s-au predat cursuri
despre nevoia de a pescui, despre
soiurile de peºti ºi habitatul lor,
despre psihologia peºtilor, ºi
despre cum sã te apropii de ei ca
sã-i hrãneºti. Problema era cã
profesorii doar predau despre
pescuit, dar... nu pescuiau. Absolvenþilor li s-au dat legitimaþii de

pescuit ºi au fost trimiºi pe ape
îndepãrtate pline cu peºti. Mulþi
care au simþit chemarea de a pescui au rãspuns pozitiv. Au fost
împuterniciþi ºi trimiºi. Dar, ca ºi
pescarii de acasã, nu au pescuit
vreodatã. Ca ºi pescarii de acasã,
se îndeletniceau cu tot felul de
alte ocupaþii. Au construit stãvilare, staþii de pompare a apei la
peºti. Unii au declarat deschis cã
ei au chemarea de a furniza echipament ºi instrumente de pescuit.
Alþii s-au simþit chemaþi sã se facã
la fel ca peºtii, pentru ca peºtii sã
nu-ºi dea seama cã sunt pescuiþi.
Alþii au crezut cã este suficient sã
fie buni vecini cu peºtii ºi sã fie
iubitori ºi amabili cu ei.
În urma unei conferinþe
impresionante cu
tema „Necesitatea de a pescui”
unul din cei prezenþi chiar s-a dus
la pescuit. În ziua
urmãtoare el a raportat cã a prins
doi peºti. A fost
onorat pentru excepþionala pescuire ºi i s-a fãcut
un program sã
participe la cât
mai multe conferinþe unde sã povesteascã reuºita
lui. Aºa cã nu s-a mai ocupat cu
pescuitul, pentru cã a trebuit sã
meargã ºi sã-ºi povesteascã experienþa celorlalþi pescari. Bineînþeles cã a fost imediat aºezat în
Comitetul general al pescarilor ca
o persoanã cu experienþã considerabilã.
În altã ordine de idei, este
adevãrat cã mulþi dintre pescari
au întâmpinat ºi greutãþi. Unii,
locuind pe marginea apei, au
trebuit sã îndure în fiecare zi
mirosul greu al peºtilor morþi. Au
suportat ºi multe insulte, fiind
( continuare în pag. 18)
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ridiculizaþi cã deºi îºi zic pescari, ei nu pescuiesc. Cu durere se gândeau ºi la cei care nu
participau la întrunirile lor unde
se învãþa despre pescuit. Îi judecau în inima lor pentru cã nu Îl
urmau ei pe Învãþãtorul care le-a
zis: „Veniþi dupã Mine ºi vã voi
face pescari de oameni!”
Imaginaþi-vã cât de rãniþi au
fost într-o zi, când cineva i-a
confruntat ºi le-a spus cã, indiferent cât de mult se pretind ei
a fi pescari, cei ce nu pescuiesc
nu sunt pescari! ªi totuºi afirmaþia aceasta pare sã fie corectã,
nu-i aºa? Poate cineva sã fie
pescar dacã an dupã an, el nu
prinde nici mãcar un peste? Poþi
spune cã Îl urmezi pe Hristos
dacã nu „pescuieºti”?

Pescuire bogatã la Maieru
Biserica Penticostalã din comuna Maieru, judeþul Bistriþa-Nãsãud,
a avut anul acesta o mare bucurie când 36 de suflete L-au primit pe
Domnul Hristos, fiind botezaþi în râul Someº de mai mulþi pastori din
þarã ºi strãinãtate. Mesajul principal l-a avut vicepreºedintele Cultului,
Moise Lucaci, fiind de faþã peste 2000 de ascultãtori.
În fotografie, de la stânga la dreapta: Ilie Berende (Atlanta, SUA)
Iosif Rauca, Moise Lucaci, Petricã Dumitru (pastor local), Mircea Croitor
(Atlanta), Lazãr Ometiþa (Dublin, Irlanda).
Biserica din Maieru numãrã peste 600 de membri ºi 300 de copii. D.P.

ANONIM, SUA

„...Nu te teme; de acum
încolo vei fi pescar de
oameni.” Luca 5.10b

Importanþa misiunii în
vremurile din urmã

ª

coala de Misiune
„Team-Action”, din
Arad, împreunã cu Biserica
Penticostalã „BETANIA” din
Arad ºi Comunitatea Regionalã Arad au organizat
între 25-26 octombrie a.c.
o Conferinþã de Misiune cu
tema „Importanþa Misiunii
în vremurile din urmã”.
Alãturi de fratele Tomuþa
Simion, pastor în cadrul
ªcolii de Misiune, au fost
prezenþi Pavel Riviº Tipei,
preºedintele Cultului ºi
pastorul coordonator al
Bisericii „BETANIA”,
Moise Ardelean, preºedintele Comunitãþii Regionale
Arad, Frantz Johansen din
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Norvegia, preºedintele Fundaþiei
Team-Action, Randy Wooden,
Rick Dill, Chad Bradford - pastori
penticostali din S.U.A. ºi Roy

Olsen, pastor misionar în România.
Au fost momente deosebite
în prezenþa Domnului, la eveniment participând aproximativ
120 de slujitori.
Versetul cheie a fost din Ioel
3.13: „Puneþi mâna pe secere,
cã seceriºul este copt”.
S.T.

