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Pastor VASILE CÎMPEAN
Biserica Penticostală Philadelphia.
Portland, OR, SUA

„Cu vremea, săracul
a murit; şi afost
dus de îngeri în
sânul lui Avraam.
A murit şi bogatul,
şi l-au îngropat."
(Luca 16.22)

em un Dumnezeu mare şi bun
are ne poartă de grijă la fiecare
as, indiferent unde ne aflăm pe
acest pământ. Ce lucru minunat este să avem
pe cineva care poate să ne scape din orice pro
blemă şi orice necaz. Cred că mulţi dintre cei
care citiţi aceste rânduri sunteţi oameni cu
experienţă, care au văzut mâna lui Dumnezeu
la lucru.
Dumnezeu mai face minuni şi astăzi, în
vremea de har pe care o trăim, Domnul lu
crează, El nu s-a schimbat. De multe ori cădem
într-o stare în care punem lucrarea lui Dum
nezeu la îndoială sau ne gândim „Oare, care
este planul lui Dumnezeu?" sau poate chiar
câteodată luăm gândul nostru, ochii noştri de
la Dumnezeu şi ne uităm la valuri, ca Petru. Cât
timp s-a uitat ţintă la Domnul Isus, a umblat pe
apă, dar în momentul în care şi-a aplecat pri
virile spre valuri şi le-a văzut înfuriate, a început
să se cufunde. Aş dori ca privirile noastre să
fie aţintite doar la Domnul Isus. El este Acela
la care găsim rezolvarea tuturor problemelor
noastre.
În pilda bogatului nemilostiv, Domnul Isus
relatează: ,,Cu vremea, săracul a murit; şi afost
dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit
şi bogatul, şi l-au îngropat" (Luca 16.22).
Vedeţi diferenţa? Lazăr, când a murit, a fost
dus în sânul lui Avraam, de îngerii Domnului.
În împrejurarea prin care am trecut, Dom
nul mi-a dat posibilitatea să-i văd pe aceşti
îngeri, pe îngerii din Luca 16, care au venit
şi l-au luat pe Lazăr şi l-au dus în sânul lui
Avraam.
Am să vă descriu puţin prin ce împrejurări
am ajuns să îi văd. În anul 2009, pe când eram
pastor asistent la Biserica Philadelphia din
Portland, Oregon, SUA, un frate din biserica
noastră, care a ajutat foarte mult la construcţia
unei biserici din România şi pentru că urma
să aibă loc deschiderea acelei biserici, m-a ru
gat să merg la sărbătoarea consacrării, zicân
du-mi: ,,Frate Vasile, eu am făcut partea mea,
te rog în numele Domnului, du-te şi slujeşte cu
această ocazie, ajută-i pe fraţi." La insistenţele
fratelui, m-am dus şi, cu bucurie, am slujit
împreună cu fraţii la acea sărbătoare. Pentru
că mai aveam la dispoziţie câteva zile pe care
să le petrec în ţară, Domnul mi-a dat harul să
ajung în localitatea Izvin, lângă Timişoara.
Într-o dimineaţă, treceam pe acolo în drum
spre Deva şi fratele care era cu mine în maşină
mi-a spus: ,,Nu vrei să ne oprim puţin aici, la
un frate pe care Dumnezeu îl foloseşte în mod
deosebit? Facem o rugăciune şi poate Domnul
are ceva pentru noi, apoi ne vom continua

drumul." Când am intrat în casa fratelui şi
ne-am pus pe genunchi la rugăciune, Domnul
mi-a vorbit astfel: ,,Bărbatule, diavolul a făcut
un plan pentru curmarea vieţii tale, dar Eu nu
am să îl las." Aceste cuvinte au pătruns în
inima mea. A fost o lucrare puţin mai lungă
şi cu un conţinut mai dezvoltat, dar am ştiut
că Domnul mi-a vorbit chiar în momentul
acela. Am înţeles că vrăjmaşul şi-a făcut un
plan ca să îmi curme firul vieţii şi m-am ţinut
de această promisiune pe care Domnul mi-a
făcut-o: ,,Eu n-am să te las." M-a încurajat acest
cuvânt şi am zis: ,,Doamne, Îţi mulţumesc, mă
încred în Tine".
Când am ajuns acasă, m-a întâmpinat
soţia şi familia şi le-am spus şi lor această
bucurie. Şi soţia a avut o lucrare asemănătoare
din partea Domnului şi atunci am zis: ,,Ceva
trebuie să se întâmple. Haideţi să ne punem
pe post şi rugăciune." Prin harul Lui, El ne-a
dat cinci copii, două fete şi trei băieţi. Toţi sunt
căsătoriţi şi Domnul ne-a dat şi cinci nepoţi.
Una dintre fetele mele a făcut un desen fru
mos pe care a scris „Roagă-te înainte să pleci
din casă!" pe care l-a pus pe uşa din garaj, căci,
de obicei, pe acolo intrăm şi ieşim din casă.
Atunci a fost o perioadă de trezire în familia
noastră. Copiii se rugau dimineaţa şi seara, dar
a fost har şi în rugăciunile noastre comune,
chiar şi în jurul mesei. Şi Îi mulţumesc lui
Dumnezeu pentru timpul acela.
În data de 2 mai 2010, eram planificat
să slujesc la predică în acea dimineaţă, la
Cina Domnului. Sâmbătă m-am simţit puţin
obosit. I-am spus soţiei mele şi ea mi-a zis
să nu merg la adunare. ,,Trebuie să mă duc,
i-am răspuns, că este Cina Domnului şi tre
buie să predic. O să văd cum mă simt mâine
dimineaţă şi, cu ajutorul Domnului, voi merge
la adunare." În acea noapte am dormit bine
şi dimineaţă m-am dus la biserică unde am
slujit la predică şi la Cină. Împreună cu doi
fraţi am slujit la Cină pe platforma din faţă
şi la cor, aşa că am terminat mai devreme şi
m-am aşezat aşteptând să termine şi ceilalţi
fraţi slujitori, ca să facem rugăciunea de în
cheiere. La câteva momente după ce m-am
aşezat, inima mi s-a oprit. Fratele de lângă
mine a observat că ceva nu este în regulă cu
mine şi a sărit imediat de pe scaun. Cei care
erau în jurul meu, au văzut ce s-a întâmplat
cu mine şi imediat au sărit în ajutorul meu.
Erau şi cadre medicale în adunare şi au venit
imediat să mă consulte. Au văzut că nu mai am
puls, nu mai respiram şi inima nu-mi mai
(continuare în pag. 18)
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