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Iată, Eu vin curând; Amin!
Vino, Doamne Isuse!”
Apocalipsa 22.12,20

DANIEL DUMITRIU

prezbiter de serviciu – GRAMA BUJOR
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Sabat III
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Sabat IV
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5 noiembrie – Sabatul exploratorului
12 noiembrie – Ziua AMiCUS
19 noiembrie – Dar pentru Centrul
Media Adventist din Romania (colecta)

O povestire adevărată
Cu câțiva ani în urmă, un grup de oameni
de afaceri mergeau la o convenție regională de
vânzări, în Chicago. Le promiseseră soțiilor că se
vor întoarce acasă la timp pentru cina de vineri
seară. În goana lor, cu biletele și servietele în
mână, unul dintre ei a răsturnat din greșeală o
masă pe care erau expuse mere. Acesteau s-au
împrăștiat de jur împrejur. Fără să se oprească
sau să se uite în urmă, ei au reușit să ajungă la
timp la avion și să se îmbarce înainte de a se
închide ușile.
Cu excepția unuia, care s-a oprit, a
respirat profund, și-a ascultat simțămintele și i s-a
făcut milă de fata al cărei stand de mere a fost
răsturnat. Le-a spus tovarășilor săi să plece fără
el, le-a făcut cu mâna și l-a rugat pe unul din ei să
o sune pe soția lui când ajunge la destinație și să
îi explice cauza întârzierii sale. Apoi sa întors la
terminal, acolo unde merele erau împrăștiate pe
jos.
Și a fost mulțumit de decizia luată.
Fata de șaisprezece ani era complet
oarbă! Plângea încet, lacrimi de frustrare îi
curgeau pe obraji, în timp ce neajutorată bâjbâia
cautand merele imprastiate pe jos. Lumea trecea
nepăsătoare: nimeni nu se oprea, nimănui nu-i
păsa de necazul ei.
Omul de afaceri a îngenuncheat lângă ea,
a strâns merele, le-a pus înapoi pe masă și a
ajutat-o să aranjeze standul. În timpul acesta și-a
dat seama că multe dintre mere fuseseră lovite și
strivite, și pe acestea le-a pus într-un coș separat.
Când a terminat, a scos portofelul și i-a
spus fetei:
-Poftim acești 40 de dolari pentru
pagubele pe care ți le-am provocat. Ești OK?

Si ea, cu lacrimi in ochi, dadu din cap
afirmativ… iar El a continuat:
-Imi pare rau si Sper că nu ți-am distrus
complet ziua.
Si in timp ce omul de afaceri se îndepărta,
adolescenta uimită l-a strigat:
-Domnule!
El s-a oprit și a privit în ochii ei orbi…
iar ea a continuat:
-Sunteți Isus?
S-a oprit din mers, întrebător. S-a întors
spre ea și a spus:
-Nu, nu sunt deloc ca Isus, El este bun,
amabil, grijuliu, iubitor și nu ar fi răsturnat
niciodată standul tău.
Fata a dat din cap si spuse:
-Vă întreb pentru că m-am rugat ca Isus
să mă ajute să strâng merele. El v-a trimis pe
dumneavoastră să mă ajutați, deci sunteți ca El –
doar El știe cine e dispus să împlinească porunca
Sa. Vă mulțumesc că ați ascultat chemarea Lui.
Omul de afaceri s-a îndreptat agale către
avion, cu o întrebare care îl măcina pe dinăuntru:
„Sunteți Isus?“
Vă confundă lumea cu Isus? Ar trebui,
nu? Ar trebui să ne asemănăm atât de mult cu
Isus, încât într-o lume oarbă la iubirea, viața și
harul Lui, oamenii să nu vadă diferența dintre noi
și El.
Dacă pretindem că Îl cunoaștem, ar trebui
să trăim, să umblăm și să acționăm așa cum ar
face-o El. A-L cunoaște pe El înseamnă mai mult
decât a cita versete biblice și a merge la biserică.
Înseamnă a trăi Cuvântul Sau în viața de zi cu zi.

Cele doua graunte
Intr-o zi, un taran iesi pe ogor, la
semanat. Un graunte, ramas pe varful unui
bulgare de pamant, a inceput sa se laude catre
altul, aflat adanc sub brazda:
- Vezi tu, frate, zaci acolo luptandu-te cu
frigul pamantului si cu bezna, tanjind dupa o raza
de soare, dupa lumina si caldura. Eu, fratioare, o
duc mult mai bine, in timp ce tu te chinui.
Dar, in clipa aceea, o cioara a coborat pe
neasteptate din vazduh si a inghitit grauntele
ramas la vedere. In schimb, fratele sau de sub
brazda incolti peste putin timp si, din micul
graunte, iesi din pamant un spic frumos si trainic.
De-abia acum, lumina si caldura soarelui ii
faceau cu adevarat bine. Cu vremea, spicul
deveni copt si roada lui multa.
Astfel, speranta si smerenia celui de-al
doilea i-au adus adevarata viata, in timp ce
mandria l-a costat scump pe primul. Greutatile
vietii nu trebuie sa ne sperie si sa ne descurajeze,
caci Dumnezeu vede suferinta si credinta noastra
si ne va rasplati negresit. Cu speranta si
rugaciune, putem trece peste orice obstacol al
vietii. Insa cei a caror inima este plina de ei insisi,
in care nu mai este loc si pentru Dumnezeu, adica
pentru iubire, pentru speranta si incredere, aceia
sfarsesc, asemenea primului graunte, in ghearele
pasarii negre – diavolul.
"Dumnezeu sta impotriva celor mandri,
iar celor smeriti le da har."

