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același cuvânt din partea Domnului,
îl notase cuvânt cu cuvânt și a spus:
„Doamne, dacă Tu ești cel care îmi
vorbești, Tu trebuie să îl convingi și
pe soțul meu. Și când soțul meu va fi
convins de aceste cuvinte, atunci am
să știu că Tu mi-ai vorbit.” Apoi am
început să plângem amândoi și am
spus: „Asta înseamnă că trebuie să
ascultăm de Domnul”.
Trăiam într-un loc destul de confortabil. Canada e un loc minunat, iar biserica mergea bine. Ajunsesem într-o
stare de oarecare confort. Și, dintr-o
dată, Dumnezeu a venit și a zguduit
lucrurile. E o nouă lucrare pentru tine,
o nouă însărcinare, un nou loc pe care
trebuie să-l câștigi. Trebuie să mergi
în Europa. Ești gata să fi clătinat de
Domnul?
Au trecut 12 ani și în ziua aceea
când am ridicat telefonul și am sunat
la toți și le-am spus: „Când Dumnezeu
îți vorbește, asta te face să fi ca un leu.
Nu te mai îndoiești, Domnul o să ne
ajute”. Și ne-am pus încrederea în El.
N-a fost ușor, dar a fost o călătorie minunată. L-am văzut pe Domnul făcând
lucruri incredibile, în mod deosebit,
prin evenimentele anuale pe care le
organizăm pe rând în diverse locuri
din Europa.
În fiecare dimineață mă trezesc și
spun: „Doamne, timpul este scurt, Europa
se scufundă în întuneric, fă ca Biserica
să se trezească. Misionari care dorm
ca Iona, să se trezească și să se apuce
de lucrarea Ta și să mergem în Numele
lui Isus.” Este speranță pentru Europa,
noi suntem într-o misiune de salvare.
Și ajungem la al doilea punct al predicii. Da, Dumnezeu a plănuit ca Iona
să fie agentul misiunii de răscumpărare
pe care o plănuise pentru Ninive.
Ninive era un oraș foarte important,
o cetate din Imperiul Asiro-Babilonian.
Din istorie, știm că acest imperiu a fost
un mare dușman al Israelului. Ninive
era ca multe dintre orașele de astăzi,
din Europa, un loc stricat, un loc cu o
imoralitate în care păcatul era din belșug,
foarte multă prostituție și idolatrie. Și
acum, Dumnezeu plănuia să trimită
judecata Sa, și ultimul verset din această
carte ne prezintă intenția pe care Dumnezeu o avea cu cetatea Ninive. Aici
observăm că Dumnezeu este preocupat
într-un mod distinct de localitățile
urbane, de orașe. În vremea noastră
foarte mulți oameni se mută în centrele

urbane. Așa că, dacă vrei să lucrezi în
mod strategic, trebuie să te ocupi de
aceste orașe: „Și Mie să nu-Mi fie milă
de Ninive, cetatea cea mare, în care
se află mai mult de o sută douăzeci
de mii de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară
de o mulțime de vite!” (Iona 4.11).
Iona nu putea să vadă decât rezultatele păcatului, el vedea natura stricată
a acelor oameni, dar Dumnezeu a văzut
dincolo de toate acestea, El a văzut
motivele pentru care oamenii stau în
întuneric. Dumnezeu a văzut ignoranța
lor spirituală, a văzut lipsa lor de speranță, a văzut că ei erau înrobiți de păcat
și Dumnezeu a dorit să le arate îndurările Sale prin Iona. Dumnezeu avea un
plan, să arate dragostea acestei cetăți
care nu era de iubit. Dumnezeu dorea
să aducă restaurarea acolo unde păcatul cauzase multă stricăciune. Mă rog
ca Dumnezeu să vă dea o viziune pentru
un loc, pentru o cetate, pentru o țară
chiar. Noi trăim zile asemănătoare în
care păcatul e la culme, păcatul este legalizat acum, este înălțat ca un mod
normal de viață și neprihănirea este
disprețuită. Vreau să vă reamintesc că,
acolo unde păcatul a ajuns la culme,
harul lui Dumnezeu s-a înmulțit nespus
de mult. Harul lui Dumnezeu este mai
mare decât păcatul. Iona a trebuit să
redescopere puterea, care este harul
lui Dumnezeu. El a trebuit să descopere
cum este inima lui Dumnezeu când e
vorba de cei pierduți. Iona era un bun
predicator, avea o teologie corectă, a
știut bine cine-i Dumnezeu, cunoștea
caracterul Lui: „…știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și
că Te căiești de rău!” (Iona 4.2).
Problema lui Iona nu era la nivelul
încredințării, la nivelul cunoștințelor
despre Dumnezeu, problema era în
inima lui Iona. Lui îi lipsea dragostea
pentru cei pierduți, nu avea compasiune
pentru oamenii de jos, dărâmați. De
multe ori, mă aflu în situații în care
simt să-i încurajez pe oameni să meargă
în misiune și le spun că asta nu-i o profesie, nu-i o carieră, asta-i o chemare
de la Dumnezeu și pentru asta ai nevoie de compasiune, de mila lui Dumnezeu. „Atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că L-a trimis pe Fiul Său …”
Dumnezeu nu numește Ninive –
cetatea aia stricată, rea. Dumnezeu se
uită la acea cetate prin prisma numărului mare de locuitori. El iubește oamenii,
iubește pe cei pierduți. Dacă citiți aceas-
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tă istorisire, observați aici o situație
ironică. Marinarii păgâni din corabia
lui Iona au avut mai multă milă de
Iona, decât a avut Iona de ei. De fapt,
el le-a cerut să-l arunce peste bord și
au trebuit s-o facă pentru că asta era
singura soluție, dar au făcut-o cu respect, i-au arătat dragoste lui Iona. S-au
pocăit de fapta lor, a fost o trezire în
acea corabie. Oriunde mergi, trebuie
să stârnești o trezire în Numele lui Isus.
Corabia aceea a devenit un loc al întâlnirii - nu doar salvarea fizică, ci și salvarea în sensul că acei marinari l-au
căutat apoi pe Dumnezeul cel adevărat.
Vreau să trecem la următorul punct.
Ne uităm la nestatornicia acestui misionar al lui Dumnezeu. El a fost forțat
de Dumnezeu să predice, nu a venit
din inimă predicarea. De fapt, istorisirea aceasta ne arată că oricare ar fi
caracterul nostru, lucrurile nu se întâmplă datorită nouă, nu e meritul nostru,
ci puterea lui Isus Hristos. Puterea este
sămânța care vine de la Dumnezeu.
Iona trebuia să fie cuprins de extaz,
peste 500.000 de oameni au primit
mântuirea într-o zi. Dar capitolul 4
spune că Iona s-a mâniat, era nemulțumit pentru că, după părerea lui, acei
oameni nu meritau mântuirea. Vă puteți imagina ce rușine ca Iona să fie pus
în situația asta, să audă acest comentariu
de pe buzele unor păgâni. Când marinarii au venit la el și au zis: „Cum poate
să doarmă. Ridică-te și strigă și tu la
Dumnezeu, poate Dumnezeul tău s-o
îndura de noi și n-o să murim.”
Cred că noi toți care facem parte
din Biserica lui Hristos găsim aici o
chemare. Oare nu cumva ne paște și
pe noi pericolul de a ațipi în timp ce
lumea moare spiritual? Nu-i vremea
să dormim. E vremea să proclamăm
adevărul lui Isus Hristos, e vremea ca
să răspândim mesajul că este mântuire
în Numele lui Isus Hristos, e vremea
să trimitem misionari, să formăm noi
misionari. Sarcina este imensă, este
neterminată, este urgentă și timpul e
scurt. Trebuie să răscumpărăm vremea.
Mă rog ca toți să luăm mai în serios rugăciunea pentru lumea aceasta, să le spunem și altora că trebuie să se roage, să
mijlocească, să dăruim, să susținem lucrarea misionară și unii chiar să acceptăm
chemarea lui Dumnezeu de a merge noi
înșine ca misionari. Știți ce i-a produs
bucurie lui Iona? Nu a fost faptul că un
oraș întreg s-a întors la Domnul. Dumnezeu știa ce e în inima lui, așa că, într-o
clipă, Dumnezeu a făcut să crească pomul

Harul pătimirii pentru El

A

postolul Pavel le-a scris filipenilor că, „vouă vi s-a dat harul nu numai
să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El”. (Filipeni 1.29) Credincioșii
din țara noastră au experimentat pe pielea lor ce înseamnă ca cineva „pentru cugetul lui față de Dumnezeu să sufere …” (1Petru 2.19). La Romani 5.3 descoperim
și o mărturie uluitoare a apostolului Pavel: „Noi ne bucurăm chiar și în necazurile
noastre”.
Există, oare, cu adevărat bucurie în suferință, în temniță, în martiraj? Pastorul
Richard Wurmbrand – care a petrecut 14 ani în închisori din România – scrie în prefața la cartea „Cu Dumnezeu în subterană”: „Anii de închisoare nu mi s-au părut îndelungați, deoarece, singur în celula mea, am descoperit că dincolo de credință și iubire,
există bucuria în Domnul… fără seamăn în lumea aceasta”. Desigur, bucuria aceasta
n-o poți avea decât dacă simți acolo, în mijlocul gropii cu lei, a cuptorului încins,
prezența Aceluia care ne-a făgăduit că este cu noi în toate zilele (Matei 28.20) și,
mai ales, în ziua necazului nostru (Ps. 50.15), și, în ceasurile de încercare să spui:
„Slavă lui Dumnezeu pentru toate!” – cum spunea Ioan Gură de Aur.
***
Nee Shu-Tsu, cunoscut sub numele de Watchman Nee (1903-1972) este unul
dintre cei mai importanți autori creștini din China comunistă. Numele pe care și l-a
ales la vârsta de 17 ani, te duce cu gândul la Omul care veghează. Datorită faptului
că înființase peste patru sute de biserici a fost arestat în 1952 și a murit în celula închisorii la 30 mai 1972, lăsând în urmă câteva rânduri scrise pe un bilețel. Ultimele
cuvinte au fost: „Mor din cauza credinței mele în Hristos. Watchman Nee”.
Cronicile vremii spun că în secolul I, creștinii care nu voiau să renunțe la credința în
Domnul Isus, venerând în schimb pe împărații Romei, erau fie răstigniți, fie aruncați
la fiare. Nero, împăratul se enerva când îi vedea
intrând în arenă cântând și lăudând pe Dumnezeu.
Întemnițați la Filipi, doi slujitori cântă Domnului. „Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu,
iar cei închiși îi ascultau” (Fapte 16.25).
***
Am vizitat de câteva ori, la Sibiu, familia compozitorului Nicolae Moldoveanu, o dată împreună
cu Emil Bulgăr. Întâmplările din viața lui erau
copleșitoare.
Într-un amplu interviu pe care i l-am luat
fratelui Nicolae în toamna anului 1997, au fost
și câteva întrebări despre perioada de detenție
din anii 1959-1964, la sfârșitul căreia a ieșit din
temniță cu 350 de compoziții, multe nescrise,
ci memorate. Întrebat din ce motiv a fost arestat,
Niculiță a răspuns: „Crima” mea? Am compus
cântări și psalmi și am făcut „propagandă” cu ele.
La închisoarea din Gherla, într-o celulă la 3 metri
sub pământ, a primit de la Domnul melodia cântării „Bucuria păcii”. În timpul celor cinci ani a
stat de două ori în aceeași celulă cu Wurmbrand.
Gardienii inventau tot felul de pedepse, până la
întinderea pe burtă, în frig, pe cimentul rece.
Când s-a strigat: „Pe burtă toți!”, atunci și acolo
am compus, în două rânduri, două cântări. Când ne-am ridicat i-am spus lui Richard:
„Vrei să îți cânt cântarea pe care am compus-o pe burtă?”
„Nu numai să vorbesc de Tine, Isuse, și de-al Tău cuvânt,/ Ci viața Ta să fie-n
mine cum ai trăit-o pe pământ.”
I-am cântat o strofă și Richard mi-a spus: „Măi, Nicule, să ne mai țină ăștia pe
burtă, ca să mai iasă asemenea cântări”.

Veniți necazuri
Veniți, necazuri, cu grămada,
Și faceți-mi veșmânt curat
Cu mult mai alb decât zăpada
sau crinul cel imaculat.
Veniți, voi, nori de înălțime,
pe cerul meu de umbre plin,
Ca să-mi turnați din zări sublime
bogate ploi de har divin.
Veniți, voi, vânturi mari și grele
din ale lumii patru zări,
Isus e-n barca vieții mele
și-mi dă tărie-n încercări.
Veniți, voi, valuri înălțate
Ca niște ziduri pe ocean!
Isus mi-e Salvator și Frate
și El mă duce la liman.
Veniți, voi, lacrimi pentru mine
și curățiți-mi ochii mei
Să-L văd pe Domnul Sfânt mai bine
Chiar și din gropile de lei.
CORNELIU LIVANU

„Să-L văd pe Domnul Sfânt mai
bine, chiar și din gropile de lei” – sună
și finalul poeziei „Veniți necazuri!”
– compusă de Corneliu Livanu.
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