Mãrturii

Ultimul tractat

Î

n fiecare duminicã, dupã încheierea serviciului
de dimineaþã de la bisericã, pastorul obiºnuia sã
îl ia pe fiul sãu, în vârstã de 11 ani ºi sã meargã
împreunã, în diferite cartiere ale oraºului, pentru a împãrþi
tractate de încurajare ºi chemare la Dumnezeu. Dar, în
aceastã duminicã, pe când trebuia sã plece în „misiunea”
lor, pastorul a simþit cã nu era tocmai în dispoziþie de a
face aºa ceva. Era un început de iarnã, cu o ploaie rece
care nu se mai termina ºi pe care o simþeai pãtrunzând
pânã în mãduva oaselor. Dar fiul sãu, îmbrãcat potrivit,
cu haine groase nu vedea aceste inconvenienþe, aºa cã,
dupã ce biserica se goli, îi spuse tatãlui: „Tatã, este timpul
sã ne luãm tractatele ºi sã plecãm!”. Dar tatãl, pãtruns de
frig ezitã: „Fiule, e atât de frig afarã ºi uitã-te ºi tu cum
plouã de tare...”. Bãiatul i-a aruncat tatãlui o privire plinã
de surprizã ºi i-a spus: „Dar tatã, nu-i aºa cã existã încã
destui oameni nemântuiþi, chiar dacã afarã plouã ºi este
frig?” Cu o figurã hotãrâtã, care nu mai lãsa loc de replicã,
tatãl îi rãspunse: „Fiule, eu nu am de gând sã merg afarã
pe o astfel de vreme!” Cumva încurcat, fiul îl întrebã:
„Tatã, pot sã merg eu singur? Te rog, tatã, lasã-mã pe
mine ºi voi veni repede înapoi!” Dupã o scurtã ezitare,
tatãl îi puse în mânã un pachet de tractate ºi îi spuse: „Bine,
fiule, du-te! Ai aici tractatele. Dar fii atent la tot ce vei
face. Sunt atâþia oameni rãi în jur ...”. „Îþi mulþumesc,
tatã! Îþi promit cã voi fi atent!” i-a rãspuns fiul ºi cu asta
a „zburat” pur ºi simplu afarã pe uºa bisericii, în ploaie ºi
în frig, dar bucuros ºi plin de entuziasm.
Ajuns într-un cartier din centrul oraºului, bãiatul a
hotãrât sã meargã din uºã în uºã sã dea câte un tractat. Pe
oricine întâlnea în stradã, cu un zâmbet luminos, îi înmâna
câte o broºuricã ºi îl îndemna sã o citeascã. Dupã douã ore
de umblat a ajuns sã mai aibã doar un singur tractat în
mânã! S-a uitat în sus ºi în jos pe strãzi, dar acestea erau
complet pustii la acea orã ºi pe o asemenea vreme, iar el
deja ud pânã la piele. Atunci, a avut îndemnul sã meargã
sã batã la prima uºã ºi aºa a fãcut. S-a apropiat de uºã ºi a
sunat la sonerie o datã, de douã ori, dar nu a rãspuns
nimeni. A sunat din nou, ºi din nou, dar nicio miºcare!
Ceva însã nu îi dãdea pace ºi, cu o ultimã speranþã, sunã
din nou... Aceeaºi tãcere. Atunci, fãrã sã mai stea pe
gânduri, a început sã batã cu pumnul în uºã, doar, doar
l-o auzi cineva. În cele din urmã, uºa aceea s-a deschis
încet ºi, în cadrul ei a apãrut o femeie în vârstã, cu o faþã
tristã, care pãrea venitã dintr-o altã lume. Cu o voce
slabã, ea l-a întrebat: „Ce doreºti, fiule?”
Cu un zâmbet plin de bunãtate bãiatul i-a spus:
„Doamnã, nu am vrut sã vã deranjez. Dar vreau sã vã
spun cã Domnul Isus vã iubeºte cu adevãrat ºi am venit sã
vã dau aceastã ultimã broºurã care vã va spune mai multe
despre El ºi despre dragostea Lui minunatã!” Apoi i-a
înmânat tractatul ºi s-a întors sã plece. „Mulþumesc foarte
mult fiule ºi Domnul sã te binecuvânteze!” a spus femeia
în urma lui.
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Cuvântul Adevãrului

Ei bine, în duminica urmãtoare, la bisericã, tatãl-pãstor
se afla la amvon. Înainte de a începe serviciul divin, în
biserica aceasta era obiceiul ca cineva sã depunã o mãrturie
personalã. La întrebarea pastorului dacã are cineva ceva
de spus, de pe ultimul rând s-a ridicat o doamnã în vârstã
a cãrei faþã, pe mãsurã ce începea sã vorbeascã, se lumina
de bucurie. „Nimeni din aceastã bisericã nu mã cunoaºte.
Nu am mai fost niciodatã aici. ªtiþi, cu o sãptãmânã în
urmã nu mã puteam chema o creºtinã. Soþul meu a murit
cu ceva timp în urmã lãsându-mã absolut singurã pe lume.
Duminica trecutã, fiind o zi mai mohorâtã decât de obicei,
cu multã ploaie ºi frig am simþit deodatã cã nu mai vreau
sã trãiesc. Nu mai aveam nicio speranþã ºi nu aveam pe
nimeni cu care sã pot comunica. Aºa cã am luat o funie ºi
un scaun ºi am urcat în pod ca sã termin cu viaþa aceasta.
Am fixat funia bine de una din grinzile podului ºi, cealaltã
parte mi-am înfãºurat-o în jurul gâtului. M-am urcat pe
scaun, gata sã-mi dau drumul. Atunci am auzit soneria de
la uºã. Cine putea fi? Nu mã cãutase nimeni de luni de
zile! Am mai aºteptat puþin: cu siguranþã, oricine ar fi
fost, va pleca dacã nu i se va deschide uºa! Dar, soneria a
sunat din nou ... ºi din nou... Apoi cel care suna a început
sã batã în uºã. Uimirea m-a fãcut sã-mi iau funia din
jurul gâtului, sã cobor de pe scaun ºi sã merg la uºã. Am
deschis-o încet ºi, când m-am uitat, nu puteam sã cred ce
îmi vedeau ochii: în faþa uºii stãtea cel mai frumos înger,
un copilaº plin de bucurie, cum nu mai vãzusem vreodatã
în viþa mea!
Cum aº putea sã vã descriu zâmbetul lui? Prezenþa
lui ºi cuvintele atât de plãcute cu care mi s-a adresat, au
fãcut ca inima mea sã doreascã din nou viaþa! Cu vocea
lui copilãreascã, mi-a spus doar atât: „Doamnã, am venit
doar sã vã spun cã Domnul Isus Hristos vã iubeºte cu
adevãrat!” ºi mi-a pus în mânã aceastã micã broºuricã
pe care o þin în mânã. Dupã ce micul îngeraº a dispãrut
în ploaie, am închis uºa ºi am citit cu atenþie fiecare cuvânt
al acestui tractat. Apoi, am urcat în pod, am luat funia ºi
scaunul ºi le-am adus jos. Nu mai aveam nevoie de ele.
Înþelegeþi, eram de acum, fiica fericitã a Regelui
Universului ºi, pentru cã adresa bisericii era pe acel
tractat, iatã-mã astãzi printre voi. Am venit sã spun personal un „mulþumesc” sincer, acelui micuþ îngeraº care a
venit la uºa mea în ultima fracþiune de secundã ºi prin
aceasta m-a salvat de la o moarte veºnicã, câºtigându-mã
pentru rai!”
Toþi cei prezenþi au început sã plângã. ªi, în timp ce
întreaga adunare a început sã cânte un imn de laudã ºi
glorie pentru Regele Vieþii, pastorul a coborât de la amvon,
s-a dus spre primul rând, unde stãtea fiul sãu ºi l-a
îmbrãþiºat plângând în hohote.
A fost o dimineaþã plinã de har când întreaga bisericã
s-a bucurat. Rareori a putut fi vãzut un tatã mai fericit ºi
mai mândru de fiul sãu decât pastorul-tatã. Cu o singurã
excepþie: Dumnezeu Tatãl care, ºi El, a acceptat ca Fiul
Sãu sã meargã într-o lume a întunericului ºi a pãcatului!
Când Domnul Isus Hristos a revenit în cer, bucuria Tatãlui
ºi a Îngerilor, a fost de nedescris!
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