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Ridicat din
valea umbrei
morții

I

Bucuria iertării

n Pilda talanților (Matei 25.14-30),
Domnul Isus ne arată cum vor fi
răsplătite credincioșia și slujirea
noastră din timpul vieții. Și, la fel ca în Pilda 1. A dat Stăpânul, robilor, talanți
polilor (Luca 19.11-28), cei care au investit După puterea ce-o au la lucrat.
talanții (polii) pe care i-a dat Stăpânul la Și i-a chemat la El, când S-a întors,
plecare, prezentând la întoarcerea Sa de Să cunoască cine-i robul credincios.
două ori atât cât au primit, au fost lăudați:
„Bine, rob bun și credincios ... intră în bu- R: /: Nu-ți înveli talantul în prosop!
curia Stăpânului tău!” (Matei 25.21,23). Stăpânul vrea să-I fii de bun folos!
Lucrează azi, cât încă mai e zi!
„Eu vin curând; și răsplata Mea
Mâine nu se știe dacă vei mai fi! :/
este cu Mine, ca să dau fiecăruia după
fapta lui” (Apocalipsa 22.12).
2. Cel ce-a muncit, a fost și răsplătit;
În Evanghelii întâlnim multe perTalanți, Stăpânul iar i-a dăruit.
soane pe care Domnul Isus le-a lăudat
Dar cel ce-a fost un rob necredincios,
pentru credința lor, faptele lor. În casa
Fără de talant, afară, a fost scos.
lui Lazăr din Betania, Învățătorul declară: „Maria și-a ales partea cea bună,
3. Veniți, cu toți, în via Domnului,
care nu i se va lua” (Luca 10.42). O feRobi credincioși, să fim în Casa Lui!
meie canaaneancă a venit la Isus mijloVom fi ferice, dacă vom munci;
cind pentru fiica ei muncită de un duh
În Împărăția cerului vom fi.
rău. Inițial, Domnul nu i-a răspuns.
NICOLAE MOLDOVEANU
Apoi și ucenicii au insistat să-i dea drumul femeii, care, însă, a stăruit până
ce Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credința ta; facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei
s-a tămăduit chiar în ceasul acela.” (Matei 15.21-28). Aprecieri de felul acesta
mai găsim în Biblie.
Apostolul Pavel scria corintenilor că, atunci când va veni, Domnul va descoperi
gândurile inimilor și „fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu” (1 Cor.4.5).

Sunt zeci de acuzații de partea ta acuma
Și argumente multe, ușor de manevrat.
Poți să câștigi procese, cu tine-i toată lumea,
Dar inima rănită, mai mult ți-ai depărtat.

Î

Pastor LAZĂR GOG
Biserica Penticostală EMANUEL,
Anaheim, CA, SUA

ubiți frați și surori, doamnelor și domnilor mărturisesc aceeași emoție ca și colegii mei lucrători care
au trecut prin această instituție de învățământ, la
început Seminarul Teologic, unde am făcut parte din prima
promoție și apoi Institutul Teologic Penticostal*. De locul
acesta mă leagă multe amintiri, pentru că aici ne-au format
ca predicatori, ca oameni ai lui Dumnezeu sub îndrumarea
fratelui Sandru Trandafir, fostul dvs. păstor. Aici am trăit
bucurii, biruințe dar și înfrângeri și, școala a fost foarte
bună pentru noi. De asemenea, și după absolvire, în primii
6 ani v-am vizitat des.
Intrând în biserică mi-am adus aminte cum într-o
duminică seara, aici l-am botezat pe fr. Luigi Mițoi, care s-a
predat Domnului în această biserică. Urmează să ne rugăm
Domnului pentru nevoile noastre, pentru probleme. Am un
cuvânt pentru dvs. din Matei 28.18 unde Domnul Isus
Hristos spune: „Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a
zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.”
Vreau să vă încurajez să ne rugăm în Numele Celui ce are
toată puterea. Puterea să ierte păcatele, puterea să vindece,
să repare tot ce este distrus, să restabilească relațiile în
familie, să redea sănătatea, să ne ridice deasupra crizelor,
să binecuvânteze această instituție și să aibă grijă de toate
nevoile ei. Putere să se îndure de tine și să-ți dea bunătatea
Domnului nostru Isus Hristos. Am să vă ilustrez o
experiență personală.
În ultimii 6 ani am trecut prin două văi foarte adânci,
prima dintre ele fiind cauzată de probleme de sănătate. Am
fost în vizită în Spania și România și m-am întors acasă. La
două zile după întoarcerea mea, plecând de la biserică și
ajungând acasă, am căzut jos și pentru 5 zile am fost într-o
semicomă în care doctorii care m-au tratat – și am fost la
unul dintre primele 10 spitale din SUA – și-au luat într-un
fel mâna de pe mine. În a treia zi, medicul șef a chemat-o pe
soția mea și pe cei doi băieți ai noștri și le-a spus următorul
lucru: „Ne pare rău de condiția domnului Gog. Avem
pentru dvs. niște vești foarte proaste. După cărțile noastre,
fiind a treia zi în care soțul dvs. nu și-a revenit din comă,

„Bine, rob bun
și credincios!”

trebuie să vă spunem cu durere și cu tristețe că așteptăm ca
până mâine dimineață să moară. După calculele noastre, în
seara aceasta va face o hemoragie cerebrală masivă și până
dimineață va muri. În cazul în care s-ar întâmpla să scape,
să nu moară, ar rămâne într-o stare vegetativă pentru restul
vieții. Vă vom da adresa unui centru unde să îl duceți. Va fi
hrănit prin stomac, nu va mai vorbi niciodată, nu va recunoaște pe nimeni niciodată și nu va fi niciodată conștient de
ce se întâmplă în jurul lui. V-am spus aceste lucruri pentru
că vreau să știți de la început ce se întâmplă cu el. Puteți să
vă pregătiți de înmormântare.”
Duhul Domnului S-a coborât peste soția mea în acel
moment și a zis așa: „Domnilor doctori, vreau să vă spun că eu
cu fiii mei vă mulțumim pentru toată grija pe care i-o acordați soțului meu. Suntem oameni educați. Soțul meu este
doctor – în teologie, nu în științe medicale – și credem în
puterea științei. Dar nu vreau să vă ofensăm spunându-vă că
nu credem în ce ne-ați spus dvs. Noi suntem oameni credincioși care depindem de Dumnezeu, credincioși penticostali
și credem în darurile Duhului Sfânt.” Era în 9 noiembrie. Și
soția mea a continuat: „În vara acestui an, un coleg de-al
soțului meu, un pastor, dl. Dorin Druhora, era în Atlanta și
l-a sunat pe soțul meu și i-a zis: «În seara asta fac un studiu
biblic aici, într-o famile și la sfârșit pe la 2-3 dimineața,
vrem să concludem cu o rugăciune. Vreau să te pun înaintea
Domnului, pentru că nu-mi place cum ești cu starea ta de
sănătate. Este OK dacă ne rugăm pentru tine și te punem
înaintea Domnului?» Și soțul i-a răspuns: «Roagă-te pentru
mine!»” Și soția a continuat și a spus: „Pe la 3 dimineața, dl.
Druhora a zis: «Acum vreau să ne rugăm. Eu am un prieten
foarte drag inimii mele.» Nu a spus că e din California, unde
locuiam noi, nici n-a spus că e păstor. «El trece prin niște
încercări mari și am vrea să-l punem înaintea Domnului.
Rugați-vă împreună cu mine pentru el.»” Imediat ce s-au
pus pe genunchi a ieșit un cuvânt de la Dumnezeu, pentru
că slujim unui Dumnezeu care vorbește, care ne cunoaște și
care are toată puterea în cer și pe pământ. Și cuvântul a fost
acesta: «Bărbatule, întoarce-te înapoi în ținuturile în care

*Mărturie depusă în cadrul Aniversării de 40 de ani a Institutului Teologic Penticostal din București

A dat Stăpânul...

***
Ne bucurăm când suntem apreciați, lăudați. Uneori, lucrul acesta se întâmplă
chiar de la amvonul unei biserici. Mai ales la inaugurarea unei Case de Rugăciuni,
pentru cei care au contribuit substanțial. După un astfel de eveniment, când a coborât vorbitorul de la amvon, un frate a venit la el și i-a spus: „Să te ierte Domnul
pentru ce ai spus în plus despre mine, dar să mă ierte și pe mine Domnul, căci
tare mi-a plăcut.”
***
Într-o biserică neoprotestantă era o soră, bună cunoscătoare a Scripturii, care
urmărea cu atenție predica păstorului și îl aștepta întotdeauna la ușă să-i spună ce
i-a plăcut în mod deosebit. Odată însă, când predica nu a fost la nivelul așteptat,
s-au strâns la ușă mai mulți frați, ca să audă ce îi va spune sora, acum, păstorului.
Va fi, oare, sinceră? Și când păstorul a dat mâna cu sora, aceasta i-a spus: „Frate, ați
ales un text biblic foarte bun!” Nimic despre predică în sine.
***
Era la noi în adunare o soră foarte documentată biblic, care comenta predicile și
îmi spunea părerile ei, inclusiv despre predicile pe care le țineam eu. Odată, după ce
am citit din Galateni 6.1-10 și am predicat despre ridicarea sufletelor căzute (v.1) a
venit la mine și mi-a zis: „Când ai citit cele zece versete din Galateni 6, am fost
sigură că vei vorbi despre „Purtați-vă sarcinile unii altora” (v.2). I-am răspuns,
zâmbind: „Dar din pasajul acesta se poate vorbi despre cel puțin alte trei versete:
«Fiecare să-și cerceteze fapta lui ... » (v.4), «Dumnezeu nu Se lasă batjocorit. Ce
seamănă omul, aceea va și secera» (v.7) sau «Să nu obosim în facerea binelui»
(v.9)”. „Bine, să ne vorbești și despre acestea!” – a fost concluzia sorei.
O, Doamne, oare câți dintre enoriașii noștri n-au rămas dezamăgiți de predicile
noastre, plecând acasă cu regretul că nu am abordat subiectele așteptate de ei!
Dar dacă, totuși, de la Domnul s-a întâmplat lucrul acesta?!
CRISTIAN

Ce „dulce”-i sentimentul că s-a făcut dreptate
Și „bucuria”-n suflet că toți te-au apărat!
Tu ești cu dreptu-n mână, cu adevărul, poate,
Dar osânditul, frate, tu nu l-ai câștigat...

Ți-ai omorât conștiința spunând că nu ai vină
Ți-ai calculat discursul și-ai zis: „Voi reuși!”
Ai spus că chiar și cerul cu tine o să țină,
Dar ai știut că pace reală nu va fi.
Cu inima umplută de ură ne-mpăcată,
Cu dorul răzbunării în suflet clocotind,
Tu uiți că duci o luptă nedreaptă, necurată,
Din care-nvingător e doar diavolul, rânjind.
Din ură și mânie, doar ură grea țâșnește...
Din judecată dură, doar gând nerăzbunat...
Doar pacea, și iertarea, și dragostea topește
Al sufletului munte de gheață adunat.
Trezește-te, creștine! Uitat-ai iute, iarăși,
Grozava datorie de galbeni nesfârșiți?
De ce îți strângi, cu ură, de gât ai tăi tovarăși,
În loc, cu bucurie, în ochi să vă priviți??
Și tu, și ei, și-oricare, aveam o vină mare,
Ce doar sus, la Golgota, cu sânge s-a plătit.
De nu era-ndurarea, salvarea prin iertare,
În temniță, sfârșitul, îți așteptai, zdrobit.
De ce îți cauți dreptul la cei păgâni, de-afară?
De ce nu lași ca Duhul, puterea Lui să-ți dea?
Să ierți, să rabzi, să mângâi, în loc să faci ocară
Stăpânului, ce-ți dete, din plin, iertarea Sa?
Când te răzbuni, e firea și diavolul în tine.
Iar când indiferent stai, al tău suflet e gol.
Dar când iertarea sfântă o dai cu brațe pline
E Dumnezeu în tine și tu al Lui sfânt sol.
O, câtă bucurie, și pace, și credință
Coboară când iertarea o dai și o primești!
Se merită cedarea, regretul, umilința,
Când calea spre unire cu frații o găsești.
Când ai pierdut prestigiu, ori bunuri personale,
Dar o relație scumpă tu ai restabilit,
Tot cerul izbucnește în mii de osanale
Și-acuzatorul pleacă, furios și cătrănit.
De-aceea scumpă soră și tu, iubite frate,
Fii gata-oricând greșala s-acoperi cu iubire!
Căci Dumnezeu și-alege pentru eternitate
Doar fii ai împăcării și dornici de sfințire!
IOSIF NICOLAE IGNAT
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