Ce şi cine... mişcă
inima lui Dumnezeu
Nu cred că Dumnezeu poate fi surprins,
uimit, mişcat de o atitudine sau de o
acţiune umană, fiind conştient că El
Însuşi ştie toate lucrurile şi cunoaşte
toate gândurile şi cuvintele noastre,
înainte ca ele să fie rostite: „Căci numi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu,
Doamne, îl şi cunoşti în totul.” (Psalmul
139.4)
Dar El a ales să intre în dimensiunea
noastră, în istoria noastră, făcânduSe asemenea nouă... trăind printre
noi, în noi, lăsându-Se descoperit,
uimit, surprins, încurajându-ne pe toţi
credincioşii la trăiri profunde, pentru
ca astfel să nu fie departe de niciunul
dintre noi.
Pentru a gusta această frumuseţe a
apropierii, a contopirii lui Dumnezeu
cu noi, vă propun câteva gânduri pe
marginea textului din Luca 7:1-10.
Privesc pe geam, este toamnă târzie, dar
frumoasă, care lasă în urmă tristeţea
frunzelor căzute ca un covor sub paşii
noştri mereu grăbiţi şi nemiloşi şi mă
întreb... OARE CE ÎI MIŞCĂ AZI INIMA
LUI ISUS? Aş vrea să-L uimesc, să-i
produc o bucurie, ca un copil încântat
de tatăl său..., iar El mi-a răspuns
într-o simplitate mereu dezarmantă:
„CREDE!”

SURPRIZELE
CREDINŢEI

C

itind atent, dezbrăcat de
doctrine şi de religia ce s-a
agăţat de mine, încep să mă
tem - un sutaş roman, care auzise
vorbindu-se depre El, mişcă inima
lui Isus, care, uimit, s-a întors spre
audienţa mereu religioasă, spre ai
Săi, spre evrei, poporul ales... NICI ÎN
ISRAEL N-AM GĂSIT O CREDINŢĂ
ATÂT DE MARE!!!
Mă fac mic..., mic de tot..., simt
bucuria din inima lui Isus... e
mulţumit, e o zi glorioasă pentru El, a
găsit ce căuta... Doamne, încep să mă
rog..., avem clădiri, creştem numeric,
avem slujbe bune, începem să fim...!!!
Tu ce cauţi la noi? Şi răspunsul nu

întârzie: „CREDINŢĂ!”
Mă încearcă aducerea aminte a unui
verset: CÂND VA VENI FIUL OMULUI,
VA GĂSI EL CREDINŢĂ PE PĂMÂNT?
Mă plimb pe strada Evangheliilor
împreună cu El... şi, deodată, El mă
întrebă: „Ce zici de cerşetorul de peste
drum ?”...iar eu răspund: „Sărăcuţul!”,
iar El rosteşte cuvintele: „Capătă-ţi
vederea, credinţa ta te-a mântuit”! Iar
femeii păcătoase îi spune: „Du-te în
pace, iertate-ţi sunt păcatele!”

A

ceste două şi multe alte
experienţe ale Scripturii
prezintă un Dumnezeu care
N-ARE FAVORIŢI, surprinzând un
adevăr fundamental al Bibliei: FĂRĂ
CREDINŢĂ, E CU NEPUTINŢĂ SĂ
FIM PLĂCUŢI LUI DUMNEZEU!
OARE CE ÎNSEAMNĂ O CREDINŢĂ
MARE? – mă întreb, privind alte
frunze îngălbenite plutind în
unduirea vântului şi îmbogăţind
acelaşi covor.
1. „AVEA UN ROB LA CARE ŢINEA
FOARTE MULT”; „IUBEŞTE
NEAMUL NOSTRU” - strigă în cor
bătrânii evrei.
CREDINŢĂ MARE = DRAGOSTE
MARE. A IUBI, SĂ IUBEŞTI este
TOATĂ LEGEA (Gal. 5:14).
Dacă nu pot avea dragoste pentru cel
de lângă mine şi nu sunt interesat de
nevoile lui..., ci numai de ale mele...
trebuie să mă întreb serios dacă Isus
este cu adevărat în viaţa mea...
„Slujirea este esenţa vieţii” – Isus a
venit „să slujescă” şi „să dea” - aceste
două adevăruri trebuie să definească
viaţa ta pe pământ, viaţa este o
lecţie de dragoste... pe care tu şi eu o
învăţăm.
FĂ-ŢI UN IDEAL DIN APROAPELE
TĂU, IUBINDU-L – aici va fi evaluarea
mea şi a ta. Nu aştepta patul morţii
ca să realizezi că ţi-ai irosit viaţa în
egoism şi conflicte... CREDE IUBIND!
2. „ŞI EL NE-A ZIDIT SINAGOGA”
Zgârciţii n-au treabă cu credinţa
mare! Practicarea DĂRNICIEI ÎN
TOATE FORMELE EI este o dovadă a
întâlnirii noastre cu CEL de la care am
primit TOTUL;
- A, să le fac eu Sinagogă la evrei?
evităm noi să dăm, eschivându-ne în
spatele unor justificări slabe, arătând
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că noi suntem mari proprietari,
înşelându-ne singuri că suntem prea
săraci! Oare?
- 2 Corinteni îţi explică Harul pe
care l-a dat Dumnezeu Bisericii, la
macedonieni, BUCURIA + SĂRĂCIA
= au dat naştere la BELŞUG . Ciudată
afacerea lui Dumnezeu! FI O
BINECUVÂNTARE PENTRU ALŢII –
CREDE ŞI OFERĂ!
3. UN OM CU O CREDINŢĂ MARE
Rugăciuni ciudate. Nu te mai osteni
atâta ... brusc mă tulbur şi parcă văd
pentru prima oară textul...
- Eu cum mă rog? Ce vreau? Ce caut în
rugăciunile mele?

O

mul acesta, romanul acesta,
„păgânul” crescut printre
zei, fără Biserică, fără studiu
biblic, fără cor, fără orchestră, fără
fanfară, fără mari predicatori, fără
Biblia revelată întreagă, pe care eu
o am sub ochi,... se roagă în timp ce
Isus vine spre el...
Nu vreau spectacol, nu vreau imagine,
nu vreau mulţimi ... aproape că mă
ridic de pe scaun într-un gest aproape
de revoltă interioară şi întreb: „Dar tu
ce vrei?” Cu ochii blânzi, cu siguranţa
de soldat disciplinat, îmi răspunde
simplu, scurt, clar... VREAU UN
CUVÂNT... NU SUNT VREDNIC SĂ-L
PRIMESC, e prea mult, şi nici să dau
buzna la tronul Lui...
Şi ce-o să faci? întreb timid cu emoţii
în glas... Robul tău o să moară
degeaba... Iar el se aşează într-o
odihnă şi pace care mă lasă fără
putere... rosteşte privindu-şi robul
muribund... EU CRED!
Când mă uit atent, robul se ridică
în acel moment absolut divin...
încercând o rugăciune... Vă datorez
viaţa!!!
Şi poate cel mai glorios moment HRISTOS ERA ÎN CASĂ, NEVĂZUT,
ÎN INIMA ACESTUI SFÂNT SUTAŞ
ROMAN!
Îmi iau ochii de pe fereastră... îi
închid într-o rugă ... „Doamne, în
acest apus de toamnă, când frunzele
mor, fă să moară în mine orice
îndoială şi culege în această toamnă a
roadelor fructul care Îţi mişcă inima
Ta... CREDINŢA!”
Pastor Gabi Zăgrean
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