Amintiri

Atenþie la
glume!
A

m mers de mai multe ori la mama unei colege ca
sã-mi tricoteze ceva. Mã duceam la probã cu
multã plãcere, pentru cã de fiecare datã era un prilej bun de
a-L mãrturisi pe Domnul în familia aceea. Mama colegei
mã asculta cu atenþie ºi, uneori, chiar plângea.
Într-o searã, la ea acasã erau copiii mai mari cu soþiile.
Am început sã vorbim, ca de obicei, despre nimicuri, dar
am fost rugatã sã le vorbesc de Dumnezeu. În timp ce vorbeam, au venit toþi ºi s-au aºezat pe scaune în faþa mea. M-au
ascultat cu atenþie, mi-au pus întrebãri din Biblie, au vrut
sã ºtie mai mult. Pentru mine a fost o mare bucurie sã pot
vorbi despre lucrarea lui Dumnezeu.
În tot acest timp, însã, soþul gazdei se agita întruna.
Deºi de felul lui era un om manierat, fusese ofiþer în armatã,
în seara aceea parcã pierduse busola. Cãuta cu tot dinadinsul
sã ne distragã atenþia ºi sã ne antreneze în glumele lui. Nu
mai ºtia ce sã inventeze. Fugea de colo colo prin casã ºi mã
întrerupea mereu cu glume care nu-ºi aveau rostul. Fãcea
chiar lucruri neobiºnuite pentru un om de vârsta lui. Astfel,
la un moment dat, a pus un ou într-o lingurã ºi a început sã-l
plimbe în goanã prin casã. Vroia sã mã supere, sau sã mã
opreascã sã mai vorbesc. A fost singura persoanã care nu a
ascultat nimic.
Pentru cã sunt obiºnuitã cu comportamentele ciudate
ale elevilor, nu m-am supãrat pe el. La plecare, familia m-a
condus cu simpatie ºi a cãutat sã-l scuze pentru cele fãcute.
Eu le-am spus cã indiferent de ce a fost, Dumnezeu îl iubeºte
ºi pe el. ªi am plecat.
Peste câteva zile, am primit un telefon de la acest om,
care a vrut neapãrat sã mã vadã. L-am chemat la noi acasã, iar el
a venit ºi a început sã-mi povesteascã cu lacrimi în ochi
necazurile care s-au abãtut în ultima perioadã peste familia

lui. Nu mi-a fost uºor sã vãd un bãrbat plângând, dar,
într-adevãr, pe capul lui se îngrãmãdiserã multe. Mi-a spus
cã, imediat dupã plecarea mea, au urmat pentru el numai
supãrãri. Copilul cel mic s-a îmbolnãvit grav ºi l-a luat
Salvarea. Pe bãiatul cel mare l-a prins poliþia cu o neregulã
în trafic ºi i-a luat carnetul. În casã i s-a stricat un aparat
scump ºi a trebuit sã plãteascã o reparaþie la fel de scumpã.
O inspecþie venitã la serviciu a adus o sancþiune gravã soþiei,
... El nu mai ºtia ce sã facã. Cum de au tãbãrât atâtea supãrãri
peste el? Întreba mereu:
- Unde este El? Unde este Dumnezeu? Cum de lasã
atâtea necazuri peste sufletul meu?
- Dumnezeu este tot pe tronul Lui ºi domneºte. Nu El a
lãsat aceste suferinþe peste dumneata. Þi le-ai provocat
singur, atunci când te-ai sumeþit sã vorbeºti necugetat la
adresa Lui. El nu a fãcut decât sã-ªi tragã mâna ocrotitoare
de pe dumneata ºi ai vãzut ce s-a întâmplat. Ai intrat singur
ºi de bunãvoie sub puterea Satanei. Mare bucurie i-ai fãcut!
- Nu înþeleg ce vrei sã spui. Eu doar glumeam. Este
acesta un pãcat? Cu ce L-am supãrat pe Dumnezeu?
- Pãi, nu râdeai dumneata de mine ºi nu spuneai cã nu
existã Dumnezeu când vorbeam de El? Nu cãutai mereu sã
mã întrerupi?
A fost foarte atent la cuvintele mele. M-a ascultat ºi ºi-a
dat seama cã atitudinea lui persiflantã la adresa celor sfinte
declanºase toate acele necazuri. Întrecuse mãsura, glumele
lui merseserã prea departe. Despre Cel care este de trei ori
sfânt, nu se cade sã glumim. Despre numele lui Dumnezeu
nu putem vorbi decât cu profundã reverenþã. Singurul sfat
pe care am putut sã i-l dau a fost de a-ºi cere iertare pentru
vorbele lui nesãbuite. Se pare cã el a înþeles ºi a crezut. I-a
plãcut mai ales faptul cã poate fi iertat. ªi nu e de mirare,
având în vedere cariera lui militarã, unde nu se poate vorbi
de aºa ceva.
Doamne, Îþi mulþumesc pentru cã nu oboseºti iertându-ne!
CECILIA MOLOCE
Articol preluat din cartea „CU DOMNUL DE MÂNÃ”, pe
care cei interesaþi o pot comanda (prin ramburs) la telefoanele
0745768422 sau 0212103625 (146 pag., 10 lei + taxele poºtale).

A apãrut
STATUTUL CULTULUI CREªTIN PENTICOSTAL
BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICÃ DIN
ROMÂNIA
în forma finalã aprobatã de Guvernul României, publicat
în Monitorul Oficial nr. 214 din 20 martie 2008, ºi
LEGEA PRIVIND LIBERTATEA RELIGIOASÃ ªI
REGIMUL GENERAL AL CULTELOR
publicatã în Monitorul Oficial nr. 11 din 8 ianuarie 2007.
Ambele sunt cuprinse într-o broºurã care se poate
cumpãra la preþul de 8 RON / ex. (6 USD sau 4 EURO
pentru strãinãtate) inclusiv taxele poºtale, de la redacþia
„Cuvântul Adevãrului”.
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