Poæta Redacåiei

Cititorii ne scriu
Chemarea la datorie
pentru þarã

C

e fericiþi sunt cei care au urechi sã audã chemarea
în slujba Domnului, care sunt umpluþi cu Duhul
Sfânt ºi în tot ceea ce fac, ceea ce vorbesc, nu gãsesc altceva
decât bucuria de a se ºti pe câmpul Evangheliei.
Pentru mulþi din aceºtia, familia este pe locul doi sau
chiar ºi trei. Cei care pun întâi biserica, propovãduirea
evangheliei, hrana spiritualã, hrana de toate zilele pentru
sãraci, nevoile celor din jurul lor, vizitarea sãracilor,
ajutorarea vãduvelor ºi a orfanilor, multe, multe alte
activitãþi, ºi apoi familia. Îmi amintesc de copilãria mea, de
învãþãturile date mai mult de mama, pentru cã tata era foarte
rar pe acasã, fiind plecat în misiune.
Pe timpul comuniºtilor se dãdeau amenzi mari celor
care erau prinºi cã se roagã în case. „Rugaþi-vã în biserici”,
spuneau ei. Cu toate acestea, pocãiþii se adunau, þineau
legãtura sfântã, nu le pãsa de închisoare, de rãul ce-l fãceau
comuniºtii celor cu adevãrat credincioºi. ªi totuºi erau
destui credincioºi devotaþi care colindau satele ºi comunele
fãrã fricã, cu dorinþa de a împãrtãºi ceea ce ei au gãsit,
credinþa ºi viaþa curatã trãitã pentru Hristos.
Îmi amintesc cã dupã ce am venit în America ºi mergeam în România în misiunea mea secretã pe care o numeam
„excursie”, mi-a povestit un frate cã în zona Ardealului, în
niºte comune, Domnul a fãcut o mare trezire folosindu-se
de un frate care avea darul evanghelizãrii. Domnul a dat
multora darul acesta, dar astãzi ei nu prea au timp de a-l
întrebuinþa în Lucrarea Domnului, deºi avem libertate.
În aceste comune s-au întors mulþi la Domnul. Printre
aceºtia se numãrã ºi mulþi membri de partid care au renunþat
la carnetul roºu, devenind fraþi în Hristos. Fratele evanghelist
a fost chemat la disciplina comunistã. I s-a spus: „Nu mai
veni pe aici, nu mai predica pe Isus al tãu”. O datã, de douã
ori ºi poate de trei ori i s-a spus, dar fratele a continuat. Era

Apus pe malul Mãrii Tiberiadei. Pe un astfel de þãrm l-a reabilitat
Domnul Isus, dupã ce a înviat, pe Petru – care se lepãdase în
noaptea când a fost prins Mântuitorul –, încredinþându-i sarcina
de a a se îngriji de Biserica Sa (Ioan 21.15-17)
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plin de râvnã sã viziteze aceste comune unde Domnul ºi-a
fãcut prezenþa ºi unde mulþi s-au pocãit.
Într-o dimineaþã, un om dormea cu capul pe volan
într-o maºinã parcatã în comuna respectivã... Trecãtorii au
sesizat cã omul doarme cam de multã vreme. Au chemat
miliþienii, care de fapt ºtiau cine este în maºinã ºi ce se
întâmplase... Ei îl omorâserã pentru cã predica în comuna
lor. Degeaba a fost aºteptat de soþie ºi de cei patru copilaºi
sã vinã acasã... Se vor întâlni acolo sus în acea patrie
cereascã!
Cu toate aceste pericole, Evanghelia se predica, iar
numãrul celor ce intrau în Împãrãþia lui Dumnezeu se mãrea.
Astãzi avem libertate, putem predica unde vrem, nu
ne opreºte nimeni. Acest popor, românii noºtri, au nevoie
de Dumnezeu, au nevoie sã li se predice o Evanghelie
deplinã, o credinþã sãnãtoasã, care îi va ajuta sã ajungã în
raiul promis de Dumnezeu.
S-au deschis graniþele României, întâi spre America,
apoi spre Europa. Cei ce au ajuns în America ºtiu fiecare
cum au ajuns ºi ce promisiuni au fãcut Domnului. Domnul
i-a ajutat, le-a rãspuns rugãciunilor. El îi aºteaptã pe cei ce
încã nu ºi-au împlinit promisiunile, ºi priveºte cu bucurie
spre acei ce nu ºi le-au uitat. Le-a trimis binecuvântãri. El
nu ne uitã, dar nici nu se lasã pãcãlit. Nu vã faceþi cã aþi
uitat, ca nu cumva sã vã aminteascã Domnul cum ºtie El.
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Locuri biblice
Marea Tiberiadei - „Dupã aceea Isus S-a mai
arãtat ucenicilor Sãi la Marea Tiberiadei.” (Ioan 21.1).

