„ªi...

ce aþi fãcut
atunci?! ”

A

m citit recent despre un pastor cu numele Vernon
Richardson, care dupã ce a pãstorit multã vreme
biserici din SUA a fãcut un tur misionar în
Extremul Orient. Acolo a vãzut într-o zi o fetiþã sãracã, având faþa
rezematã de geamul unei vitrine pline de chifle ºi cornuri proaspete.
Când s-a apropiat de prãvãlie, a observat cã fetiþa adormise acolo,
ºi a înþeles cã ea a privit din afarã atât de mult timp pânã când,
înfometatã ºi epuizatã, a aþipit.
Pastorul ºi-a scos imediat aparatul de fotografiat ºi a imortalizat acea scenã, prinzând în obiectiv atât bogãþia de pâine proaspãtã cât ºi imaginea fetiþei zdrenþuite ºi slãbitã de foame ºi mizerie. „Poza acesta – ºi-a spus el – va trezi, desigur, pe mulþi ca sã ajute
lucrarea misionarã!” ªi plecã mai departe.
Întors în patrie, pastorul Richardson a avut multe ocazii sã îºi
însoþeascã interesantele predici de diapozitivele realizate de el personal în timpul cãlãtoriilor misionare. El a folosit întotdeauna ºi
imaginea sãrmanei fetiþe din faþa brutãriei, vorbind despre foamea
ºi lipsa unora ce trebuie ajutaþi, câtã vreme nu este prea târziu. „Ca
ºi creºtini – spunea el – noi avem un mesaj special de la Cel ce
este Pâinea Vieþii ºi rãspunderea noastrã constã în a împãrþi
Cuvântul celor flãmânzi”.
Predica pastorului Richardson era pretutindeni apreciatã ºi, mai
ales, imaginea grãitoare a fetiþei.
Dar într-o searã, dupã ce ºi-a prezentat predica însoþitã de
diapozitive, având în faþã un auditoriu nou, cineva a rãmas la
urmã cerând sã îi vorbeascã. Dupã ce persoana respectivã ºi-a exprimat, ca ºi alþii, aprecierile, a adãugat brusc:
- Spuneþi-mi, ºi dumneavoastrã ce aþi fãcut atunci?
Pastorul rãmase o clipã nedumerit, apoi zise:
- Ce am fãcut eu atunci? Când?
- Atunci, cu fata aceea, ce aþi fãcut?
Cuvintele au rãsunat puternic în fiinþa pastorului ºi s-au înfipt adânc
în inima lui. El n-a mai putut rãspunde nimic. A rãmas ca mut. Apoi
ºi-a zis în sine – ºi, totodatã, lui Dumnezeu: „Eu n-am fãcut nimic,
decât o pozã! Puteam sã merg în prãvãlie ºi cu banii ce-i aveam la
mine sã cumpãr cornuri ºi chifle, ºi pâine cât sã nu poatã duce... Dar
n-am fãcut asta, nici nu mi-a trecut atunci prin minte! Am fãcut doar
o pozã ºi-am plecat de acolo”.
Cazul pastorului Richardson ar trebui sã ne dea mult de gândit.
Nu cumva am fãcut ºi noi, cândva, undeva, ceva asemãnãtor?
Am povestit unui grup din adunarea noastrã aceastã întâmplare ºi
apoi am pus unora întrebarea: „Ce ai fi fãcut în locul lui?” Am
cules rãspunsuri interesante, dar nu au lipsit ºi cele nepotrivite.
Unii chiar au tãcut, n-au ºtiut ce sã rãspundã.
Sunt ocazii deosebite în care ne pune Dumnezeu tocmai ca sã
ni se demonstreze caracterul nostru, sã ne cunoascã alþii ºi noi, ce
suntem ºi ce putem.
C.V.R.
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E frumos...
E frumos sã porþi în viaþã
Crucea, jugul lui Hristos,
Ascultând de-a Lui povaþã
Sã-þi duci traiul cu folos.
Chiar ispite cât de multe,
Cât de grele s-ar ivi,
Când priveºti la rãsplãtire
Le înfrunþi cât ai clipi ...
Ispitit a fost ºi Domnul,
Încercat în fel ºi chip
Iar rãsplata I-a fost slava,
Nu un sceptru de nimic!
Nu privi ’napoi când lupta
Þi se pare cã-i prea grea,
Mâine, rãsplãtirea-n slavã
Þi-o dã Domnul, nu uita!
Azi, Satan se luptã crâncen
De-ar putea, pe cei aleºi
Sã îi smulgã de pe cale,
Sã devinã toþi fireºti!
Dar puþinã este vremea
Când pe veci va fi legat
ª i-aruncat în chinul veºnic
Cu-a lui îngeri, deodat’
ª i atunci, biruitorii
Ce-a lor hainã ºi-au albit
În sfânt sânge, curs pe cruce,
Vor cânta pe cel Slãvit!
Lidia Ilaº

Misiune

Pavel, câºtigãtorul de
suflete
Apostolul Pavel era un înfocat câºtigãtor de
suflete care a profitat de orice oportunitate de a
împãrtãºi Vestea bunã atât indivizilor, cât ºi grupurilor de oameni. Remarcã aceste exemple:
a. Fapte 16:13-15. În Filipi, Pavel a întâlnit o
femeie pe nume Lidia. Ea se închina la Dumnezeu,
dar nu se încredea în Hristos. Dupã ce 1-a ascultat
pe Pavel, ea a acceptat Vestea bunã ºi s-a botezat.
b. Fapte 18:1-4, 18, 24-26. În Corint, Pavel a
întâlnit un iudeu pe nume Acuila ºi pe soþia lui,
Priscila. Meseria lor era facerea corturilor, cu care
se îndeletnicea ºi Pavel, aºa cã el a rãmas cu ei.
Evident, prietenia ºi învãþãtura lui Pavel i-a fãcut
sã-L accepte pe Hristos, cãci ei l-au însoþit într-o
cãlãtorie misionarã în Efes. Acolo, cei doi soþi au
devenit câºtigãtori de suflete. Ei au condus un iudeu
pe nume Apolo ca sã-L accepte pe Hristos. Aºa cã
Pavel nu numai cã a condus acest cuplu la convertire, ci i-a fãcut ºi ucenici, ceea ce sunt chemaþi
toþi creºtinii sã facã (Matei 28:19-20). Acesta este
un exemplu de evanghelizare prin prietenie.
c. Fapte 17:16-34. La Atena, Pavel i-a gãsit pe
oameni închinându-se la idoli. El a mers în piaþa
publicã ºi a vorbit cu trecãtorii despre Isus ºi înviere.
Aceastã metodã se numeºte evanghelizare perso-
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nalã (foto jos). Unii învãþãtori falºi au discutat în
contradictoriu cu Pavel. Alþii au dorit sã audã mai
mult, aºa cã l-au rugat sã vorbeascã înaintea consiliului cetãþii (Areopagul). Câteva persoane au

acceptat mesajul lui Pavel ºi s-au convertit.
d. Fapte 16:16-34. Pavel a propovãduit în sinagogi oriunde a mers. În Filipi, el ºi Sila au fost aruncaþi în temniþã unde s-au rugat ºi au cântat imnuri,
în timp ce ceilalþi prizonieri ascultau. Nu ºtim dacã
vreunul dintre deþinuþi s-a convertit, dar ei trebuie
sã fi fost profund afectaþi de mãrturia lui Pavel ºi a
lui Sila, cãci se pare cã ei erau gata sã facã orice leau spus apostolii. Când cutremurul a zguduit temniþa, iar lanþurile s-au rupt, deþinuþii, în loc sã fugã,
au rãmas acolo cu toþii. Ca urmare, temnicerul ºi
întreaga lui familie L-au acceptat pe Hristos ca
Mântuitorul lor.
R.C. CUNNINGHAM

Informaåii

Conferinþa Naþionalã a
membrilor Ghedeon
din România
În zilele de 1-3 iunie 2007, a avut loc la Codlea, judeþul
Braºov, Conferinþa Naþionalã a membrilor Ghedeon din
România.
Înfiinþatã cu 108 ani în urmã în S.U.A., organizaþia se
ocupã cu distribuirea Noului Testament persoanelor aflate
în afara Bisericii: în spitale, în ºcoli, în unitãþi militare, în
penitenciare, în universitãþi, la hoteluri, la poliþie. Noul
Testament este distribuit, în prezent, în 181 de þãri, în peste
80 de limbi.
Lucrãrile conferinþei au fost conduse de fratele Popovici
Teodor, reprezentant naþional, pastor în Biserica Baptista
„Emanuel”, Oradea. A fost prezent ºi fratele Tom Meyer
din S.U.A., cel care, dupã anii ‘90, în colaborare cu pastori
din biserici locale, a înfiinþat 36 de centre Ghedeon în
România (foto jos). Au fost prezenþi peste 60 de membri
Ghedeon din þarã.
Motto-ul conferinþei a fost: „Voi sunteþi martori...”
(Luca 24:48), subiect prezentat de fratele Gurãu Ioan,
pastorul bisericii „Filadelfia” din Braºov.

Membri ai centrului Ghedeon Braºov împreunã cu fratele
Tom Meyer.

Prin rapoartele prezentate, fraþii au arãtat cã pretutindeni
în lume, în urma citirii Noului Testament, distribuit de
Organizaþia Ghedeon, mulþi oameni au devenit creºtini
nãscuþi din nou. În ziua de 3 iunie 2007, fraþii au participat
în biserici din Braºov, colectând bani pentru aceastã activitate. Rata distribuirii Noului Testament este de 1 milion la 3
zile în cele 181 de þãri în care activeazã organizaþia.
În România, din 1990 pânã în 2007, ne apropiem de
cifra de 6 milioane Noi Testamente distribuite.
Convenþia Internaþionalã a membrilor Ghedeon va avea
loc în Atlanta (S.U.A.) în zilele de 17-22 iulie 2007. Ziua
de 9 iulie este zi specialã de rugãciune pentru aceastã activitate. Viziunea 2020 a membrilor organizaþiei este sã se
distribuie anual 100 de milioane de Noi Testamente
Ghedeon în toate þãrile lumii.
Este nevoie ca lucrarea sã fie susþinutã de biserici. Ne
rugãm Domnului sã fie realizabilã ºi din punct de vedere
financiar, pentru idealul câºtigãrii multor suflete pentru
Hristos.
Prof. ONIÞÃ PAVEL, Iaºi

Jurnalul meu
Un periodic devoþional pentru adolescenþi ºi tineri, Jurnalul meu apare cu
regularitate de peste zece ani ºi este folosit în fiecare an de sute de tineri pentru
a-i ajuta sã se apropie mai mult de Dumnezeu prin citirea regulatã a Bibliei ºi
rugãciune.
Ce gãsiþi în Jurnalul meu ?

* Câte o paginã pentru fiecare din zilele lucrãtoare a sãptãmânii. Pe fiecare
din aceste pagini se vor gãsi: un verset de aur, un text biblic de citit ºi studiat,
subiecte de rugãciune ºi meditaþie, o cugetare, un articol care relateazã o întâmplare
sau o experienþã din care se pot învãþa adevãruri spirituale legate de textul citit,
loc pentru însemnãrile personale.
* Pentru zilele de duminicã existã pagini speciale cu articole ce trateazã
diverse aspecte ale trãirii creºtine.
* O rubricã de dialog cu cititorii.
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