Mesaj aniversar

La 85 de ani

Privind în cartea lui Iosua, cap 14, vedem un om deosebit.
Puþini oameni gãsim, chiar în Biblie, aºa de curaþi, de drepþi ºi
de puternici ca ºi Caleb, ajuns la 85 de ani.
Istoria vieþii lui ne inspirã unele asemãnãri cu istoria miºcãrii
penticostale din România, ajunsã la a 85-a aniversare.

P

atru caracteristici l-au
întãrit ºi au marcat
viaþa acestui om pânã
la 85 de ani. Aceste caracteristici
l-au þinut pe Caleb într-o formã
perfectã, atât fizicã cât ºi spiritualã, pentru a trece Iordanul ºi a
învinge uriaºii din Hebron. În
primul rând ºi-a pãstrat inima
curatã (Numeri 14:7); apoi, se
spune cã „a urmat în totul Calea
Domnului” (Numeri 14:24); a
treia caracteristicã – puterea - i-a
rãmas aceeaºi ca ºi la început:
„...am tot atâta putere cât aveam
atunci” (Iosua 14:11) ºi nu în
ultimul rând, „Domnul era cu el”
(Iosua 14:12).
Despre prima lui performanþã
spiritualã aflãm în Iosua 14.7:
„Eram în vârstã de 40 de ani când
m-a trimis Moise, robul Domnului
din Cades Barnea, ca sã iscodesc
þara, ºi i-am adus ºtiri aºa cum îmi
spunea inima mea curatã.”
Caleb, la 40 de ani, aducea,
împreunã cu Iosua, ºtiri optimiste
din Canaan: „Þarã bogatã, cum a
spus Domnul, iar uriaºii, fiii lui
Anac, nu au niciun sprijin pentru
cã Domnul este cu noi. Ce conteazã cã au înãlþimea de ºase coþi
ºi o palmã (ca ºi Goliat - peste 3 m)
sau câte un deget în plus la mâini
ºi la picioare, ºase degete la fiecare mânã ºi la fiecare picior ca
ºi cei din neamul lui Rafa (II
Samuel 21:20)?”

Experienþa din Egipt dovedise deja cã un singur deget al lui
Dumnezeu întins spre Egipt a
dãrâmat în zece reprize cea mai
puternicã împãrãþie a lumii de
atunci.
O inimã curatã vorbeºte la 85
de ani ca ºi la 40 de ani. Mesajul
ei este mereu acelaºi, plin de credinþã, optimist. Pentru cã a pãstrat-o
tot timpul curatã, inima lui nu a
îmbãtrânit. Ea a rãmas puternicã,
fiindcã se sprijinea pe Dumnezeu,
care este mereu acelaºi.
(continuare în pag. 8)
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„...azi sunt în
vârstã de optzeci ºi
cinci de ani.
ªi astãzi, sunt tot
aºa de tare ca în
ziua când m-a
trimis Moise; am tot
atâta putere cât
aveam atunci, fie
pentru luptã, fie ca
sã merg în fruntea
voastrã”
Iosua 14:10b-11

Moºtenirea lui Caleb
CORNELIU LIVANU

În oºtirea lui Israel, un bãrbat mereu în frunte,
Ce-a putut doar prin credinþã rãul vieþii sã-l înfrunte,
Cu o inimã curatã, purtãtoare de veºti bune,
E Caleb ce cu Iosua au vorbit cu-nþelepciune.
Unii rãspândirã groaza dupã ce-au vãzut Canaanul.
Însã Domnu-i mai puternic ºi va birui duºmanul.
Caleb luã hotãrârea ºi în inimã ºi-n minte
Sã-L urmeze pe Iehova cu elan ºi dor fierbinte.
De pe calea puritãþii de-ascultare devotatã
Caleb plin de hotãrâre nu s-a abãtut vreodatã.
Semãna în a lui casã ºi-n a Domnului oºtire
Fapte de iubire sacrã ºi de mare-nsufleþire.
( continuare în pag. 9)
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