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Reþeta

P

rietena mea Coca e o bunã gospodinã.
Specialitatea ei sunt plãcintele. Când merg la
ea, mã delecteazã cu patiserii grozave. Aº fi
vrut sã fac ºi eu plãcinte ca ea ºi i-am cerut reþeta. Pãrea
simplã:
Iei niºte mãsuri de floarea fãinii. Le cerni sã nu aibã
corpuri strãine. Le aºezi într-un vas curat, adaugi sare ca sã
dea gust, ulei ca sã înmoaie aluatul, .... Frãmânþi ºi ...
poftã bunã!
Zadarnic. Plãcinta mea nu se compara cu delicatesele ei.
Probabil cã mai era vreun secret culinar. ªi iar m-am rugat de
ea sã mã ajute. ªi, într-adevãr, mai era ceva - frãmântatul.
- Nu am ºtiut cã tu vrei sã faci ceva deosebit. Dar dacã
vrei ceva bun, atunci ia seama la frãmântat. Îþi trebuie
rãbdare, calm ºi perseverenþã. Nu grãbeºti frãmântatul, nu
te superi când frãmânþi, nu faci
lucrul de mântuialã, ... Ca sã
frãgezeºti aluatul îl izbeºti de
masa de lucru o datã, încã o
datã, încã o datã, ... Îl frãmânþi,
îl pui la rece,... Nu te grãbeºti...
Or sã te doarã mâinile, dar nu
ai ce face. Trebuie sã munceºti
mult. Sã faci cu plãcere. E greu,
dar meritã. Numai aºa poþi
obþine un aluat bun, o cocã
fragedã.
Dupã o vreme, prietena
mea a auzit Cuvântul Domnului ºi s-a pocãit. Am continuat
sã merg la ea, dar conversaþiile
noastre au avut alt subiect. Eu
eram pe Calea Domnului de
mulþi ani. Îi împãrtãºeam din trãirile mele ºi ea mã asculta
cu plãcere. Îmi mãrturisea cã se roagã ca sã fie o lucrãtoare
plinã de har în via Domnului, sã fie o binecuvântare pentru
cei din jur, sã aducã mulþi oameni la pocãinþã. Dar îºi vedea
neputinþa ºi se descuraja.
- Cred cã mai e ceva de fãcut pe Calea Domnului, ca El
sã Se poatã folosi de mine. Dar eu nu ºtiu ce aº mai putea sã
fac. Îmi dau seama cã am o asprime în felul meu de a fi ºi nu
pot sã mã dezbar de ea. Aº vrea sã fiu mai bunã, mai blândã,
.... Ce sfat îmi dai?
Privind în urmã la cele douã decenii de pocãinþã, am
cãutat sã o încurajez:
- E simplu mergi la adunare, citeºti Biblia, te rogi zilnic,
faci milostenii ºi ... Dumnezeu o sã te ajute.
Dar ea era tot mai dezamãgitã. Toate astea le fãcea ºi
totuºi Domnul nu o folosea în lucrarea Lui. Poate am omis
sã-i spun ceva? ªi eu am încercat sã o îndrum cu mai multã
atenþie:
- Dacã vrei sã fii un stâlp de credinþã în Cortul
Dumnezeului Celui Viu, trebuie sã ai în vedere niºte lucruri.

Mai întâi cere Domnului sã-þi facã o cernere. Sã te ajute sã
elimini din trãirea ta obiceiurile lumeºti, sã iubeºti voia
Lui mai mult ca orice, sã-þi gãseºti plãcerea în Cuvânt, în
pãrtãºia fraþilor, în rugãciuni, ... sã rãscumperi vremea, sã te
creascã spiritual, ....
Apoi va urma o fazã mai durã - prelucrarea sufletului
tãu. Ceva care ar putea sã se asemene cu frãmântatul
aluatului de la plãcintele tale. Cu cât prelucrarea va fi mai
puternicã, cu atât vei fi mai modelatã pentru lucrarea lui
Dumnezeu.
Atenþie: nu-þi va fi uºor! Poþi sã fii „o creºtinã de fotoliu”,
cu o viaþã comodã. Dar pentru cã tu vrei sã lucrezi cu putere
în via Domnului, va trebui sã accepþi condiþiile Lui.
Schimbãrile tale vor fi imediat observate de cei din jur.
Va trebui sã te împaci cu gândul cã vei fi urâtã chiar de
dragii tãi. Nu se vor ruºina sã-þi arunce în faþã vorbe grele.
ªi niciunul nu va fi de partea ta. Dacã nu dai înapoi, atunci
aceastã perioadã va dura pânã ce iubirea ta va birui ura lor.
Dupã rãutatea rudelor, va urma rãutatea colegilor. Când
vor afla ce credinþã îmbrãþiºezi acum, nu o sã le mai
trebuieºti. Vor veni cu dispreþ ºi boicot. Vei fi aºa de lovitã
de ei pânã ce va fi zdrobitã toatã firea veche. Ca sã treci cu
bine ºi treapta asta, va trebui
sã nu te superi pe ei, ci sã vezi
îndãrãtul rãutãþii lor pe cel
care îi manipuleazã. Sã-þi fie
milã de orbirea lor spiritualã
ºi sã te rogi fierbinte pentru ei.
Dupã rude, vor urma
prietenii. Oamenii pe care i-ai
ajutat ºi pe care credeai cã te
poþi bizui, se vor da la o parte
ºi te vor pãrãsi. Vei ajunge la
un moment dat sã te simþi
foarte singurã. Atunci însã, îþi
vei gãsi refugiul în Domnul
ºi-L vei preþui mai mult. Vei
înþelege cã iubirea celor din
jur vine numai de la El.
Apoi vei fi încercatã ºi în
trupul tãu. Vei simþi atâta neputinþã ºi slãbiciune trupeascã,
încât vei înþelege cã viaþa ta atârnã numai de Dumnezeu.
Cã trãieºti pentru cã te þine El.
Va trebui sã-þi reconsideri ºi micile tale plãceri
„nevinovate”, care nu au legãturã cu credinþa. Vei putea sã
renunþi la ele, ca sã te dedici cu totul lui Dumnezeu?
Când rãutatea celor din jur va ajunge cât un munte, iar
sufletul tãu nu va primi gândul urii. Când o sã sângerezi în
inimã pentru cei pierduþi ºi nu o sã încetezi sã te rogi pentru
ei. Când o sã-þi vezi neputinþa ºi o sã îþi dai seama cã tot ce
ai, e primit de la Dumnezeu. Cã nu este cale de întors. Cã nu
meritã sã trãieºti decât pentru Cristos. Atunci eºti pe punctul
de a te angaja în lucrarea Marelui Stãpân. Durerile suferite
au zdrobit firea ºi au lucrat în tine o stare nouã. Atunci vei
fi o binecuvântare pentru cei din jur, atunci vei fi un aluat
bun, o „Cocã tandrã”.
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