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Taina lui Dumnezeu
– Oradea, 21 aprilie 2006 –

Dragi fraøi µi surori, vå aduc salutåri din partea fraøilor µi surorilor din
Richmond, Virginia, SUA. Deµi acum ne vedem pentru prima datå, totuµi, în
Cristos Isus ne cunoaµtem deja de mult timp. Îi muløumim lui Dumnezeu
pentru dragostea Lui faøå de noi. Ωi, prin harul lui Dumnezeu, învåøåm så ne
iubim unii pe aløii.

Vå rog så deschideøi Biblia la Efeseni 1:9:
„Cåci a binevoit så ne descopere taina voii Sale, dupå planul pe care-l

alcåtuise în Sine Însuµi, ca så-l aducå la îndeplinire la împlinirea vremurilor,
spre a-µi uni iaråµi totul în Unul, în Cristos: toate lucrurile, cele din ceruri
µi cele de pe påmânt”.

Epistola cåtre Coloseni 1:15-20:
„El este Chipul Dumnezeului Celui nevåzut, Cel întâi nåscut din toatå

zidirea. Pentru cå prin El au fost fåcute toate lucrurile care sunt în ceruri µi
pe påmânt, cele våzute µi cele nevåzute, fie scaune de domnii, fie dregåtorii,
fie domnii, fie ståpâniri. Toate au fost fåcute prin El µi pentru El. El este mai
înainte de toate lucrurile, µi toate se øin prin El. El este Capul Trupului, al
Bisericii. El este Începutul, Cel întâi nåscut dintre cei morøi, pentru ca în
toate lucrurile så aibå întâietatea. Cåci Dumnezeu a vrut ca toatå plinåtatea
så locuiascå în El µi så împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe påmânt,
cât µi ce este în ceruri, fåcând pace prin sângele crucii Lui”.

În aceeaµi epistolå, 2:2-3:
„Pentru ca så vi se îmbårbåteze inimile, så fie unite în dragoste µi så

capete toatå bogåøia plinåtåøii de pricepere, µi så cunoascå taina lui
Dumnezeu Tatål, adicå pe Cristos, în care sunt ascunse toate comorile
înøelepciunii µi ale µtiinøei.”

Aµ dori så cugetåm împreunå, dragi fraøi µi surori, la aceastå chestiune a
tainei lui Dumnezeu. În Biblie constatåm cå sunt mai multe taine. Dar trei
sunt cele care reprezintå cele mai mari taine ale veacurilor. Acestea sunt:
taina lui Dumnezeu, taina lui Cristos µi taina Evangheliei. Taina este un
secret. Aµadar, vom cugeta la secretele care sunt în Dumnezeu. Încå înainte
de întemeierea lumii, Dumnezeu a conceput în Sine Însuµi niµte secrete. Ωi
aceste secrete sunt legate de planul Såu veµnic; ele sunt lucrurile ce au existat
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în inima Lui Aceste secrete sunt lucrurile pe care El le va realiza în lume
de-a lungul veacurilor. Ωi aceste secrete ne privesc pe fiecare dintre noi.
Biblia ne spune cå Domnul Îµi dezvåluie secretele celor care se tem de El. El
vrea ca noi så cunoaµtem secretele Lui µi så ne facå pårtaµi la ele. Dumnezeu
µtie cum så påstreze un secret. Dacå noi avem un secret în inimå, µi el este
foarte glorios µi important pentru noi, probabil cå nu putem aµtepta nici o
clipå ca så spunem tuturor despre el. Dar Dumnezeu µtie cum så påstreze un
secret. El va påstra secretul pânå soseµte momentul potrivit de a-l dezvålui.
Deµi secretele Lui au fost concepute în El încå înainte de întemeierea lumii,
totuµi El le-a dezvåluit în mod treptat oamenilor., deoarece El trebuie så ne
pregåteascå pentru aceste secrete glorioase; trebuie så ne facå în stare så
primim asemenea secrete.

Slåvit så fie Dumnezeu, El a continuat, de-a lungul veacurilor, så dezvåluie
aceste secrete. Aståzi, aceste secrete sunt cunoscute. Oricine Îl iubeµte pe
Domnul trebuie så cunoascå aceste secrete. Dumnezeu vrea så ne facå pårtaµi,
pe fiecare dintre noi, la aceste secrete.

Aµadar, în aceastå dupå maså vom începe cu primul µi cel mai mare dintre
secrete. Biblia îl numeµte „taina lui Dumnezeu”.

Dragi fraøi µi surori, Dumnezeul nostru Însuµi este cea mai mare tainå a
Universului. Dumnezeu este cu mult deasupra noastrå. El nu poate fi cuprins
de mintea noastrå. Dacå El nu ni se descopere, nimeni nu Îl poate cunoaµte. În
Fapte 17, se relateazå cum apostolul Pavel, umblând prin Atena, a våzut cå
aceastå cetate era plinå de idoli. Atenienii erau renumiøi pentru inteligenøa lor.
Ωi totuµi, cetatea lor era plinå de idoli. Pavel le-a vestit Evanghelia. Le-a spus:
„Ωtiu cå vå temeøi de demoni. Aveøi tot felul de altare închinate diferiøilor
demoni”. Era acolo µi un altar închinat „unui zeu necunoscut”. Ei credeau în
muløi zei, în muløi demoni. Se temeau de toøi acei zei µi demoni µi încercau så
le intre în graøii. Ωi totuµi, se temeau ca nu cumva så le scape vreunul. De aceea
au înåløat acel altar „unui zeu necunoscut”. Apostolul Pavel le-a spus oamenilor:
„Acesta este Dumnezeul pe care vi-l vestesc.” Pentru cå adevåratul µi singurul
Dumnezeu este acest Dumnezeu necunoscut. El nu poate fi cunoscut doar prin
intermediul intelectului, deoarece El este cu mult deasupra noastrå.

Slåvit så fie Dumnezeu, acest „Dumnezeu necunoscut” poate fi, totuµi,
cunoscut, deoarece acest singur µi adevårat Dumnezeu este Unul care Se
descoperå pe Sine omului. Dacå El nu Se descoperå, nimeni nu Îl poate
cunoaµte. Îi muløumim înså Lui cå El gåseµte plåcere în a ni Se descoperi pe
Sine. Biblia ne spune cå El este Dumnezeul care Se descopere pe Sine. Ωi
noi putem så Îl cunoaµtem numai prin revelaøie.
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Apostolul Pavel ne spune în Romani, capitolul 1, versetul 20 cå, prin
lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat, putem cunoaµte puterea µi Dumnezeirea
Lui. Când privim la creaøie, ne dåm seama imediat cå Dumnezeul nostru este
Atotputernic. El are puterea de a crea cerurile µi påmântul µi toate lucrurile
din ele. Ωi toate lucrurile dovedesc cå El este Dumnezeu. Aceasta deci putem
vedea în creaøie.

În Fapte, capitolul 17, Pavel spune cå Dumnezeu ne-a creat dintr-un singur
sânge. El este cel care I-a råspândit pe oameni pe întreg påmântul. El le-a
rânduit vremurile µi hotarele, ca oamenii så caute så-L cunoascå.. Deci, fraøi
µi surori, Dumnezeu nu numai cå ni Se descoperå prin creaøie, ci ni Se
descoperå µi în istorie. El Îµi aratå suveranitatea faøå de toate neamurile. El
stabileµte un loc fiecårui popor din lume. El ridicå o împåråøie µi doboarå
alta. Suveranitatea Lui este peste tot påmântul. Dar aceasta nu e totul.
Constatåm cå, în decursul veacurilor, Dumnezeu a ridicat profeøi. În Evrei
1:1 ni se spune cå la început Dumnezeu a vorbit pårinøilor noµtri prin profeøi.
Ωi prin cuvintele lor noi am început så cunoaµtem gândul lui Dumnezeu.

De asemenea, vedem cå Dumnezeu Se descopere pe Sine prin simboluri
µi parabole. El a dat poporului lui Israel nu numai cele 10 porunci, ci µi
cortul întâlnirii.

Aµadar, constatåm cå, pe parcursul veacurilor, Dumnezeu S-a descoperit
pe Sine oamenilor. Totuµi, în ciuda tuturor acestor revelaøii ale lui Dumnezeu,
El a continuat så ne råmânå necunoscut. Ωtiam câte ceva despre El, dar nu
L-am cunoscut cu adevårat pe El. Am spus, deci, cå Dumnezeul nostru este
cea mai mare tainå din Univers.

Dar, slåvit så fie Dumnezeu, El vrea ca noi så-L cunoaµtem într-un mod
intim. El nu Se muløumeµte ca noi doar så µtim despre El, ci vrea så ne aducå
cât mai aproape de inima Lui. Vrea så µtim ce doreµte El cu adevårat. Ωi
astfel, la împlinirea vremurilor, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Såu în lume.

Fraøi µi surori, så reøinem cå atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a
creat dupå chipul µi asemånarea Lui. De ce l-a creat pe om atât de diferit?
Pentru cå dorinøa Lui era de a-l atrage pe om la Sine, ca så cunoascå inima
Lui µi, de asemenea, gândul Lui, ca så fim uniøi cu El, så devenim una cu El.
Înså, din nefericire, primul om pe care L-a creat a cåzut. Cred cå µtim cu toøii
ce s-a întâmplat. Omul s-a råzvråtit împotriva lui Dumnezeu, nu a påzit
porunca Lui µi, din cauza aceasta, a fost îndepårtat de la faøa lui Dumnezeu.

Înså inima lui Dumnezeu tânjea în continuare dupå om. El vrea ca noi
så-L cunoaµtem pe El.Din aceastå pricinå, la împlinirea vremurilor, El L-a
trimis pe Fiul Såu preiubit, pe singurul Såu Fiu în aceastå lume. Astfel, Biblia
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ne spune cå, la sfârµitul zilelor, când Fiul Såu a venit în lume, descoperirea
lui Dumnezeu Însuµi a fost completå. Ne aducem aminte cå, în Vechiul
Testament, profetul Isaia a profeøit astfel: Un Copil ni s-a nåscut, un Fiu ni
s-a dat, µi domnia va fi pe umårul Lui. Se va numi Minunat, Sfetnic, Pårinte
al veµniciilor, Dumnezeu atotputernic, Prinø al påcii. Deci, Dumnezeu ne-a
transmis, prin profeøi, cå într-o zi Fiul Såu va fi dat acestei lumi. Ωi când Fiul
Såu a venit în lume, taina lui Dumnezeu a ajuns så fie våzutå pe faøå.

Biblia ne spune cå Cuvântul a devenit trup µi a locuit printre oameni, plin
de har µi de adevår, µi noi am privit slava Lui, ca slava singurului nåscut din
Tatål. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Såu în aceastå lume, ca noi så-L cunoaµtem
pe El. În evanghelia lui Ioan, capitolul 1, ni se spune cå nimeni nu L-a våzut
vreodatå pe Dumnezeu, ci Cel ce este la sânul Tatålui, Acela L-a fåcut
cunoscut. Deci nimeni nu L-a våzut vreodatå pe Dumnezeu. Dar când singurul
Såu Fiu a venit în aceastå lume, atunci El L-a fåcut cunoscut pe Tatål. El
ne-a aråtat cum este Dumnezeu., Cu alte cuvinte, taina lui Dumnezeu este
Cristos. Dacå vreøi så cunoaµteøi secretul lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu,
ce fel de Dumnezeu este El, cum este natura Lui, cum este caracterul Lui,
dacå vreøi deci så-L cunoaµteøi pe Dumnezeu într-un mod profund, Îl puteøi
cunoaµte numai prin Fiul Såu preiubit. Dacå Îl cunoaµteøi pe Fiul, Îl cunoaµteøi
pe Tatål.

Ωtiøi cå Filip fusese timp de trei în preajma Domnului; spre sfârµitul acelei
perioade el I-a cerut Domnului Isus: „Aratå-ni-L pe Tatål µi ne va fi îndeajuns”:
Acest lucru a întristat foarte mult inima Domnului. El I-a spus: „Filip, de
atâta vreme sunt cu voi, µi totuµi Îmi zici: „Aratå-ni-L pe Tatål”? Nu µtii cå
Eu sunt în Tatål µi cå Tatål este în Mine? Dacå M-ai våzut pe Mine, L-ai
våzut pe Tatål. De ce vii cu o asemenea cerere?”

Deci, iubiøi fraøi µi surori, dacå vreøi så cunoaµteøi secretul lui Dumnezeu,
atunci cunoaµte-øi-L pe Fiul, cunoaµte-øi-L pe Criustos. Ωi dacå Îl veøi
cunoaµteøi pe Cristos, Îl veøi cunoaµte pe Dumnezeu..

De ce aµa stau lucrurile? În primul rând, pentru cå toatå plinåtatea
Dumnezeirii locuieµte trupeµte în El. Cine poate înøelege plinåtatea
Dumnezeirii? Gândiøi-vå la Dumnezeu, gândiøi-vå la dragostea Lui. Cine
poate måsura dragostea Lui? Lungimea, låøimea, înåløimea µi adâncimea ei!
Nimeni nu poate måsura dragostea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel nu mai
gåsea cuvinte când se gândea la dragostea lui Dumnezeu. Ea este infinitå,
fårå margini. Aceasta este imensitatea lui Dumnezeu.

Sau gândiøi-vå la înøelepciunea lui Dumnezeu. Nici o înøelepciune
omeneascå nu se poate compara cu înøelepciunea lui Dumnezeu. Gândurile
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Lui sunt mai înalte decât gândurile noastre. Cåile Lui sunt mai înalte decât
cåile noastre.

Gândiøi-vå la sfinøenia lui Dumnezeu. Dumnezeu este atât de diferit. El
are o cu totul altå naturå. E cu totul diferit de orice altceva. Nimic nu se
poate compara cu El. Aceasta este sfinøenia lui Dumnezeu.

Am mai putea så ne gândim la Dumnezeul nostru în multe alte privinøe.
De exemplu, så ne gândim la lumina lui Dumnezeu. Dumnezeu locuieµte în
luminå. El este luminå, µi nimeni nu se poate apropia de acea luminå fårå så
cadå la påmânt, mort. Gândiøi-vå la puritatea Lui. El este atât de pur, atât de
transparent, asemenea aurului stråveziu.

Deci, fraøi µi surori, când vå gândiøi la îndurårile lui Dumnezeu, la
îndelunga Lui råbdare, vå gândiøi la plinåtatea Dumnezeirii. Aceasta nu poate
fi måsuratå, este infinitå. Ωi totuµi, toatå plinåtatea Dumnezeirii locuieµte în
Cristos Isus – nimic mai mult µi nimic mai puøin. Pentru cå Tatål µi Fiul sunt
Una. Aceasta este plinåtatea.

Fraøi µi surori, singurul mod în care putem cunoaµte puøin din plinåtatea
Dumnezeirii se gåseµte în Cristos Isus.

E adevårat, în vremurile stråvechi, Dumnezeu a ridicat oameni temåtori
de El µi în fiecare dintre aceµtia (bårbaøi sau femei) putem vedea ceva din
plinåtatea lui Dumnezeu, dar într-o måsurå micå. Înså în Cristos Isus,
Dumnezeu Se dezvåluie pe Sine în întregime. Toatå plinåtatea Dumnezeirii
locuieµte în El.

În al doilea rând, de ce este Cristos taina lui Dumnezeu? Pentru cå toate
planurile lui Dumnezeu sunt concentrate asupra lui Cristos. Dacå încerci så
priveµti în inima lui Dumnezeu, ce vezi acolo? Te vezi pe tine acolo sau pe
mine? Strict vorbind, nu. În inima lui Dumnezeu se aflå o singurå Persoanå,
Fiul Såu preaiubit. Fiul Såu este Moµtenitorul tuturor lucrurilor. Dumnezeu
a creat totul pentru El. Uneori noi, oamenii, ne gândim cå suntem centrul
Universului. Uneori ne gândim chiar cå am fi în centrul inimii lui Dumnezeu.
E adevårat ca Dumnezeu ne iubeµte atât de mult, înså dragostea Lui pentru
noi se datoreazå Fiului Såu. Nu pentru ce suntem noi, ci pentru Fiul Såu.
Fiul Såu este Moµtenitorul tuturor lucrurilor. Fiul Såu este planul Såu.

În Efeseni 1 scrie cå „ne-a fåcut cunoscutå taina voii Sale”. Dumnezeu ne
aratå taina voii Sale. Cu alte cuvinte, chiar înainte ca Dumnezeu sa fi creat
ceva, dupå buna Sa voie, S-a decis asupra unui lucru. Ce a hotårât atunci? Ca
Fiul Såu så devinå Cap peste toate, fie din cer, fie de pe påmânt. Sau în alt
verset spune: „Så adune totul în Cristos”. În altå versiune: „Så rezume totul
în Cristos”. Ce înseamnå asta? Înseamnå cå atunci când priveµti toate lucrurile
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din cer µi de pe påmânt (µi acestea sunt nenumårate, milioane, miliarde –
stelele, soarele, luna, chiar µi îngerii, fiinøele umane de pe påmânt, toate
fåpturile vii, munøii, râurile), toate aceste multe lucruri sunt acolo ca så-L
arate pe Fiul. Ele sunt însumate toate în Cristos. În Romani 13 scrie cå sunt
multe legi: så nu ucizi, så nu preacurveµti, så nu faci una µi alta – toate aceste
porunci sunt cumulate într-una: iubeµte pe aproapele tåu ca pe tine însuøi
cåci dacå iubeµti, împlineµti toate poruncile. La fel, toate lucrurile din cer µi
de pe påmânt sunt însumate în Cristos. Doar în Cristos poøi înøelege toate
lucrurile, pentru cå totul vorbeµte despre slava Sa. De aceea gåsim scris în
Coloseni cå Cristos este imaginea Dumnezeului nevåzut. Dumnezeu e Duh,
e invizibil, înså Fiul Såu este imaginea Sa. Imagine în Biblie înseamnå mai
mult decât manifestare exterioarå. În Biblie ea se referå la caracterul interior.
Tot caracterul interior al lui Dumnezeu se aflå în Cristos Isus. Dacå vrei så
µtii ce este dragostea lui Dumnezeu, o poøi cunoaµte în Isus Cristos. Daca
vrei så cunoµti sfinøenia lui Dumnezeu, priveµte la Domnul Isus. Întreaga Sa
viaøå este atât de sfântå, separatå complet pentru Tatål, pentru cå El µi Tatål
sunt una. Dumnezeul invizibil este acum fåcut vizibil în Isus Cristos.
Dumnezeul necunoscut este acum fåcut cunoscut în Isus Cristos.

Când Dumnezeu a creat universul, Biblia ne spune cå l-a creat în El, prin El
µi pentru El. Cum poate fi cerul, påmântul µi toate lucrurile din ele så fie create
în El? Versetul 16 din Coloseni 1 spune: „Pentru cå prin El au fost fåcute toate
lucrurile care sunt în ceruri µi pe påmânt, cele våzute µi cele nevåzute, fie
domnii, dregåtorii, ståpâniri – toate au fost fåcute prin El µi pentru El”; ei bine
„prin El” ar trebui sa fie „în El”, pentru cå aµa este în original. Dar traducåtorii
nu au putut înøelege. Cum så fie universul creat în El? Aµa cå au schimbat cu
„prin El”. Ωi e tradus de douå ori aµa. Ce înseamnå asta? Am venit în aceastå
clådire. Cine a conceput ideea acestei clådiri? Noi spunem cå arhitectul. El a
avut în mintea sa ideea acestei clådiri aµa de frumoase. Deci putem spune cå e
ziditå în arhitect. Daca el are un simø artistic bun, atunci clådirea conceputå e
foarte frumoaså. Dacå e o persoanå practicå, atunci o va construi pentru un
scop practic. Clådirea a fost conceputå în el. Aµa e µi universul. Domnul nostru
este aµa de frumos. De aceea gåsim atâta frumuseøe în creaøie. Chiar µi azi,
când creaøia e coruptå µi stricatå, tot mai putem vedea frumuseøe peste tot,
pentru cå Domnul nostru e un Dumnezeu al frumuseøii. Deci Cristos a creat
toate lucrurile µi toate lucrurile Îl aratå pe El.

El nu este doar arhitectul, ci este µi constructorul, pentru cå toate lucrurile
au fost create de El. Nu e doar constructorul, ci este µi Proprietarul tuturor
lucrurilor, pentru cå toate lucrurile au fost create pentru El. Aceasta a fost
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voia Tatålui: så-L facå pe El Moµtenitorul tuturor lucrurilor. Totul Îi aparøine.
Totul a fost creat pentru El. Biblia spune cå este El Cel întâi nåscut dintre
toate lucrurile. Fraøi µi surori, aici dåm de o oarecare problemå în cercurile
creµtine. Unii înøeleg greµit lucrurile. Ei spun cå dacå El este Cel întâi nåscut
din toatå creaøia, înseamnå cå este nåscut, deci creat. Înså nu asta înseamnå
versetul menøionat. Expresia „întâi nåscut” are doua înøelesuri diferite. Unul
este cel obiµnuit. În familie, dacå eµti primul copil nåscut, eµti cel întâi nåscut
µi dupå tine urmeazå ceilaløi. Acesta este înøelesul obiµnuit al cuvântului.
Dar în Biblie mai existå o întrebuinøare a acestui cuvânt. Întâiul nåscut nu
înseamnå nåscut primul dintr-o serie de copii. Cei ce înøeleg greaca ne spun
cå „întâiul nåscut” înseamnå prioritate µi suveranitate. De exemplu, în Exod
4:20 Dumnezeu îl trimite pe Moise la Faraon ca så-i spunå: „Laså pe poporul
Meu så plece. Israel este întâiul Meu nåscut”. Ce înseamnå aici „întâiul
nåscut”? Dintre toate naøiunile, Dumnezeu a spus: „Israel este întâiul Meu
nåscut”. Dar µtim cå la acea vreme israeliøii nu erau nici måcar un popor, ci
erau sclavi în Egipt. Egiptul era o naøiune mare, µi mai erau µi alte naøiuni în
lume. Deci, dacå vrei så priveµti din perspectiva timpului, atunci „Israel este
întâiul meu nåscut” nu înseamnå nimic. Totuµi, Dumnezeu spune cå este aµa
pentru cå, potrivit voii Lui, Israel deøine prioritatea µi suveranitatea. El va
ståpâni toate neamurile, chiar dacå mult mai târziu în timp. Sau un alt exemplu.
În Psalmul 89, versetul 27, Dumnezeu spune despre David: „Eu îl voi face
întâiul nåscut, cel mai înalt dintre împåraøii påmântului”. Iaråµi, din
perspectiva timpului, David a devenit împårat mult mai târziu. Au fost aløi
împåraøi, înså Dumnezeu a spus: „Între împåraøi, David este întâiul nåscut”.
El are prioritatea µi suveranitatea, pentru cå împåratul dupå inima lui
Dumnezeu este ca David. Dumnezeu îi comparå pe toøi împåraøii cu David.
Asta se vede în Cronici µi Împåraøi. Despre un împårat se spune cå a fost
desåvârµit ca David, iar despre altul se spune cå nu a fost ca el. El este ca o
luminå, menit a fi imitat de aløi împåraøi.

Apoi, în Vechiul Testament mai gåsim cå întâiul nåscut avea µi dreptul
întâiului nåscut. El primea o porøie dublå din moµtenire. De aceea Iacov a
râvnit la acest drept. Deci vedem cå dreptul de întâi nåscut nu îi aparøinea
întotdeauna primului nåscut în timp. Între fii, tatål putea decide care så îi fie
întâiul nåscut. Dintre cei doisprezece fii ai lui Iacov, primul nåscut a fost
ales Iosif. El a primit o porøie dublå. Acest lucru e foarte evident în Vechiul
Testament. Deci Domnul Isus nu este primul creat, ci este modelul întregii
creaøii. El deøine prioritatea µi suveranitatea, µi Dumnezeu doreµte ca El så
fie Întâiul nåscut între mai muløi fraøi. Singurul Fiu al lui Dumnezeu este
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Întâiul nåscut. El va avea muløi fraøi, toøi modelaøi înså dupå El. Fraøi µi
surori, El este Cel întâi nåscut dintre cei morøi. Deµi, când era pe påmânt, El
învia morøii (l-a înviat pe Lazår), totuµi Biblia spune cå a fost Cel întâi nåscut
dintre cei morøi. Asta pentru cå învierea Sa reprezintå învierea tipicå. Aceea
este adevårata înviere. Când eµti înviat, primeµti un trup spiritual, incoruptibil,
ce nu mai poate suferi stricåciunea. Deci Domnul nostru Isus este Întâiul
nåscut în Bisericå, Întâiul nåscut dintre mai muløi fraøi, µi noi trebuie så fim
dupå chipul Lui. Domnul nostru nu numai cå este Domn peste întreaga creaøie,
ci este µi Capul noii creaøii. Este Capul Trupului. Ωi acel Trup este Biserica.

Vedem, aµadar, cå planul lui Dumnezeu este concentrat asupra Lui. Totul
I-a fost dat Lui, ca El så fie înåløat µi glorificat. De aceea este El taina lui
Dumnezeu. Ωi nu doar atât, ci, când priveµti viaøa Sa, vezi cå întreaga Sa
viaøå este o manifestare a ceea ce este Dumnezeu. Ωi El nu e doar modelul
omului dupå inima lui Dumnezeu, ci este µi Calea, Adevårul µi Viaøa. Nimeni
nu vine la Tatål decât prin El. Aµa cå, dragi fraøi µi surori, noi spunem cå
taina lui Dumnezeu este Cristos, dar aceastå tainå este cunoscutå acum de
toøi. Aståzi noi Îl putem cunoaµte pe Dumnezeu cunoscându-L pe Domnul
Isus. Ωi nu numai cå putem så-L cunoaµtem, putem så-L µi avem, pentru cå
Cristos este µi Calea. El a venit în lumea aceasta nu doar pentru a-L aråta pe
Tatål. Dacå vrei så-L cunoµti pe Dumnezeu, uitå-te la Isus. Aµa este El. Exact
la fel. Dar e mai mult decât atât. Dacå ne-am opri aici, am fi cu toøii
condamnaøi, pentru cå El e atât de drept, iar noi atât de påcåtoµi. El e atât de
curat, iar noi atât de stricaøi. El a avut dreptul så meargå înapoi la Tatål.
Biblia spune cå Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovatå în ce priveµte påcatul,
dreptatea µi judecata. În ce priveµte dreptatea, pentru cå El s-a dus înapoi la
Tatål. El e atât de drept, încât a putut merge înapoi la Tatål. Noi nu suntem
drepøi, deci nu putem merge la Tatål. Daca cineva ar îndråzni så se apropie
de Dumnezeu, ar muri pe loc.

Citim în Biblie cå, odatå, Domnul nostru Isus a mers pe munte µi întreaga
Lui înfåøiµare s-a schimbat. Gloria a råzbåtut din fiinøa Sa. Ωi au apårut Moise
µi Ilie, vorbind cu El. Despre ce? Despre plecarea Sa. El venise în lume, înså
acum trebuia så plece, så Se întoarcå la Tatål, iar ei discutau împreunå despre
aceastå plecare. Ωtiøi cum a plecat Moise: a mers pe munte, a murit µi
Dumnezeu l-a îngropat. Pe Ilie l-a luat un car de foc. Acum ei vorbesc despre
cum va pleca Domnul Isus. Fraøi µi surori, acela a fost un moment foarte
tensionat. Dacå Domnul nostru ar fi plecat la Tatål de pe muntele Schimbårii
la faøå, ar fi råmas singurul om din cer, iar noi am fi råmas condamnaøi pe
veci. Dar, slavå Domnului, El nu a plecat atunci, ci S-a coborât de pe munte,
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a mers la Ierusalim µi a plecat prin crucea Calvarului. Datoritå acestui lucru
noi suntem mântuiøi. Påcatele noastre sunt spålate prin sângele Lui vårsat.
Am primit o viaøå nouå de la El.

Fraøi µi surori, ce îndurare, ce dragoste! Domnul a spus: „Eu sunt Calea.
Daca vrei så mergi la Tatål, nu doar så Îl cunoµti, ci så-L µi experimentezi,
atunci Eu sunt Calea”. Aceasta e singura Cale prin care putem så-L cunoaµtem
pe Dumnezeu.

Frate, sorå, care este dorinøa inimii tale? Doreµti cu adevårat så-L cunoµti
pe Dumnezeu µi så-L experimentezi? Atunci experimenteazå-L pe Cristos,
cunoaµte-L pe Cristos. Cu cât Îl vei cunoaµte mai mult pe Cristos, cu atât Îl
vei cunoaµte mai mult pe Dumnezeu. Så privim la Pavel. Întreaga lui viaøå
era mânatå de dorinøa de a-L cunoaµte pe Cristos. Pe drumul Damascului,
Domnul i-a ieµit înainte µi, dupå ce a fost întâlnit de Cristos, viaøa i-a fost
schimbatå; toate dorinøele i s-au schimbat. În Filipeni 3 el însuµi spune cå,
înainte de a-L fi întâlnit pe Domnul, era un iudeu tipic: påzea legea, era
fariseu, plin de râvnå pentru obiceiurile stråbune, voia så îµi facå un nume în
iudaism. Dar, dupå ce Domnul l-a întâlnit, a spus: „Toate lucrurile le consider
pagubå”. Toate erau gunoi pentru el faøå de frumuseøea cunoaµterii lui Isus
Cristos, a dreptåøii care vine prin El, a puterii învierii Sale, a pårtåµiei
suferinøelor Sale; dorea så fie fåcut asemenea cu moartea Domnului, ca så
ajungå la învierea dintre cei morøi. „Nu cå am µi ajuns deja, ci vreau så apuc
pe Cel de care am fost apucat”. Iubiøi fraøi µi surori, Domnul Isus ne apucå.
El ne deøine. Suntem posesiunea Lui. Vrea ca noi så fim ceea ce El a intenøionat
så fim. Nu doar mântuiøi, ci asemenea Lui. Asta vrea El så fim. Ωi Pavel a
spus: „Uit lucrurile care sunt în urmå µi alerg înainte spre øintå ca så obøin
premiul”. Care e premiul? Cristos Însuµi.

Iubiøi fraøi µi surori, Îl cunoaµtem atât de puøin pe Isus Cristos. Îl cunoaµtem
doar ca Mântuitor. Slavå Domnului cå Îl cunoaµtem aµa. Pentru noi, asta e
suficient. Înså nu µi pentru Dumnezeu. El doreµte ca Cristos så locuiascå în
noi în toatå plinåtatea Sa. Este atât de mult în Cristos ce noi nu cunoaµtem
încå. Trebuie så cunoaµtem puterea învierii Lui. Cunoaµtem noi puterea
învierii Lui în vieøile noastre? Cunoaµtem aceastå realitate: Nu mai tråiesc
eu, ci Cristos? Cunoaµtem suferinøele Lui? Nu putem trece prin suferinøele
morøii Lui de ispåµire, întrucât El a trebuit så bea singur paharul pentru noi.
Înså noi putem fi pårtaµi la suferinøele Sale atunci când suferim pentru
dreptate. Putem så fim pårtaµi la suferinøa pentru credinøa în Domnul Isus.
Putem så fim pårtaµi la suferinøa cauzatå de dragostea pentru Biserica Sa.
Cum a spus Pavel: „Så împlinesc ce lipseµte suferinøelor lui Cristos pentru
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Trupul Såu”. Ωtim cum så ne facem asemenea morøii Lui? Moartea Lui e un
model. Noi trebuie så urmåm acest model. El nu a murit doar faøå de påcat,
ci µi faøå de lume, faøå de Adam µi faøå de toate lucrurile ce nu sunt din
Dumnezeu. Ωi noi trebuie så fim asemenea acestui model.

Dragi fraøi µi surori, timpul e foarte scurt. Domnul va veni curând. Nu ne
putem permite så pierdem vremea. Trebuie så ne ridicåm µi så mergem cu
ståruinøå înainte. Så-L cunoaµtem mai mult pe Cristos. Så avem mai multå
pårtåµie cu El. Så Îi dåm tot mai mult loc în viaøa noastrå. Ωi atunci vom
cunoaµte cu adevårat taina lui Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu este Cristos.
Nu este o chestiune teologicå, ci o experienøå personalå pe care fiecare dintre
noi trebuie så o aibå. Så-L cunoaµtem mai mult pe Cristos. Domnul så ne
ajute la aceasta.

„Doamne, punem aceste cuvinte în mâinile Tale. Te rugåm så vorbeµti Tu
inimilor noastre. Så ne atragi Tu ca så alergåm dupå Tine. Vie Împåråøia Ta,
facå-se voia Ta pe påmânt, ca µi în cer. Numele Tåu så fie sfinøit. Te rugåm în
Numele Domnului nostru Isus, amin”.
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Taina lui Cristos
– Oradea, 22 aprilie 2006 –

„Iatå de ce eu, Pavel, întemniøatul lui Isus Cristos pentru voi, neamurilor
... dacå cel puøin aøi auzit de ispråvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost
datå faøå de voi. Prin descoperire dumnezeiascå am luat cunoµtinøå de taina
aceasta despre care vå scrisei în puøine cuvinte. Citindu-le, vå puteøi închipui
priceperea pe care o am eu despre taina lui Cristos care n-a fost fåcutå cunoscut
fiilor oamenilor în celelalte veacuri în felul cum a fost descoperitå acum sfinøilor
apostoli µi prooroci ai lui Cristos prin Duhul. Cå adicå neamurile sunt împreunå
moµtenitoare cu noi, alcåtuiesc un singur trup cu noi µi iau parte cu noi la
aceeaµi fågåduinøå în Cristos Isus prin Evanghelia aceea al cårei slujitor am
fost fåcut eu, dupå darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii
Lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toøi sfinøii, mi-a fost dat
harul acesta så vestesc neamurilor bogåøiile nepåtrunse ale lui Cristos µi så
pun în luminå înaintea tuturor care este ispråvnicia acestei taine ascunse din
veacuri în Dumnezeu care a fåcut toate lucrurile, pentru ca domniile µi
ståpânirile din locurile cereµti så cunoascå azi, prin Bisericå, înøelepciunea
nespus de feluritå a lui Dumnezeu, dupå planul veµnic pe care l-a fåcut în
Cristos Isus, Domnul nostru. În El avem, prin credinøa în El, slobozenia µi
apropierea de Dumnezeu cu încredere” (Efeseni 3:1-12).

Vå rog så observaøi, în versetul patru, expresia „taina lui Cristos” µi, de
asemenea, în versetul 11, „dupå planul veµnic pe care l-a fåcut în Cristos
Isus, Domnul nostru”.

Så ne rugåm:
„Iubite Tatå ceresc, din nou ne-am adunat în numele Fiului Tåu preaiubit,

Domnul nostru Isus Cristos. Îøi muløumim cå, prin sângele Lui, Domnul nostru
Isus ne-a deschis o cale nouå µi vie µi cå El este Marele nostru Preot. De aceea
avem aståzi îndråzneala de a veni înaintea Ta ca så privim frumuseøea Ta µi så
ne minunåm în casa Ta. Îøi muløumim µi Te låudåm pentru privilegiul pe care-l
avem în Cristos Isus aståzi! Îøi muløumim din nou cå eµti în mijlocul nostru, Îøi
muløumim pentru cuvântul Tåu preøios µi Te rugåm din nou ca acest cuvânt al
Tåu så fie cu adevårat viaøå µi duh pentru noi. Då-ne duhul de înøelepciune µi
pricepere ca så Te cunoaµtem într-un mod viu. Doamne scump, mårturisim cå
fårå Tine nu putem face nimic, înså cu Tine toate lucrurile sunt posibile. Te
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rugåm ca, prin Duhul Tåu cel Sfânt, så faci lucrarea pe care ai rânduit-o
pentru azi. Ωi noi de pe acum Îøi dåm Øie toatå slava. Te rugåm în Numele
Domnului nostru Isus Cristos, amin”.

Îi muløumim Domnului pentru ziua de ieri, când am privit împreunå la cea
mai înaltå tainå din întreg universul. Este taina lui Dumnezeu. Dumnezeu este o
mare tainå, înså Îi muløumim Lui cå nu este un Dumnezeu care Se ascunde, ci
Unul care Se descoperå µi care Îµi gåseµte plåcerea în a ni Se descoperi. Ωi Îi
muløumim lui Dumnezeu cå ni Se descoperå, în plinåtatea Sa, în Fiul Såu preaiubit.
Domnul nostru Isus este Cel care ne dezvåluie taina lui Dumnezeu. Nimeni nu
L-a våzut vreodatå pe Tatål, dar Cel ce este la sânul Tatålui ni L-a aråtat. Aµa cå
azi putem så-L cunoaµtem pe Dumnezeu, înså doar prin Cristos Isus. Toatå
plinåtatea Dumnezeirii locuieµte în El µi noi suntem desåvârµiøi în El. Apostolul
Pavel avea o mare dorinøå, aceea de a-L cunoaµte pe Cristos. El dorea så-L câµtige
pe Cristos, pentru cå doar în Cristos putem så-L experimentåm pe Dumnezeul
nostru. Fie ca Domnul så creascå în noi aceastå dorinøå dupå Domnul Isus. Trebuie
så-I cerem Duhului Sfânt så ni-L dezvåluie în continuu pe Domnul Isus ca så-L
cunoaµtem pe Dumnezeu într-un mod care så-L muløumeascå.

Aståzi dorim så vorbim despre a doua mare tainå din Biblie. Se numeµte
taina Cristosului. Fraøi µi surori, poate aøi remarcat cå în Efeseni 1:9 scrie cå
Dumnezeu a binevoit så ne descopere taina voii Sale, dupå planul pe care-L
alcåtuise în Sine Însuµi, µi aceasta încå înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu
este muløumit cu Sine Însuµi µi Ωi-a gåsit plåcerea în a alcåtui un plan, un plan
alcåtuit în Sine Însuµi. Care este acel plan? Planul Îl priveµte pe Fiul Såu
preaiubit. Dumnezeu Îl iubeµte atât de mult pe Fiul Såu, încât vrea så facå totul
pentru El. Vrea så adune totul în Cristos Isus, lucrurile din cer µi cele de pe
påmânt. Dumnezeu vrea ca Fiul Såu så moµteneascå toate lucrurile, pentru ca
toate lucrurile så arate gloria Fiului Såu. Acesta este planul veµnic al lui
Dumnezeu. Este privitor la Fiul. El vrea ca Fiul så fie totul. A dat totul Fiului
Såu, µi în special I l-a dat pe om, pentru ca Fiul Såu så aibå întâietatea în toate.
Acesta este planul lui Dumnezeu alcåtuit încå înainte de existenøa veacurilor,
iar El va continua så lucreze pânå la împlinirea lui. Dar, când citim Efeseni
3:11, constatåm cå Dumnezeu a mai alcåtuit un plan, tot înainte de întemeierea
lumii, înså acest plan este alcåtuit în Cristos Isus. Observaøi diferenøa? În Efeseni
1:9 scrie cå a alcåtuit un plan în Sine Însuµi, dar în Efeseni 3:11 scrie cå a
alcåtuit un plan în Cristos Isus. Ce a plånuit în Sine este pentru Fiul Såu, iar ce
a plånuit în Cristos Isus este Biserica pentru Fiul Sau.

În greacå existå o diferenøå între Cristos µi Cristosul. În multe traduceri
nu se face aceastå deosebire, înså în greacå uneori apare Cristos, alteori
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Cristosul. Când se spune Cristos, se face referire la Isus Cristos Însuµi, iar
când se spune Cristosul, se face referire la Cristos în relaøie cu Biserica Sa. De
exemplu, în 1 Corinteni 12:12 scrie cå Trupul este unul µi are multe mådulare,
µi cå, deµi sunt multe mådulare, este un singur trup; înså remarcaøi cå în
continuare spune: „Tot aµa este µi Cristosul”. Iubiøi fraøi µi surori, când citiøi
acest verset, cå Trupul este unul, dar are mai multe mådulare, deci sunt mai
multe mådulare, dar un singur Trup – la ce vå gândiøi? La fel este µi Biserica.
Aceasta este Biserica, Trupul lui Cristos. Este un singur Trup, dar multe
mådulare. Sunt multe mådulare, dar un singur Trup. Deci noi am spune cå tot
aµa este µi Biserica. Ωi probabil cå la aceasta vå gândiøi când citiøi acest verset.
Înså în mod ciudat, Duhul Sfânt spune: „Tot aµa este µi Cristosul”. Oare de ce?
Pentru cå Biserica nu este altceva decât manifestarea lui Cristos. Biserica este
exprimarea lui Cristos în mijlocul neamurilor. Vom vedea mai târziu cå Biserica
nu este altceva decât Cristosul; este Cristos aråtat în oameni. Când mergi la
Bisericå, nu vezi pe altcineva decât pe Cristos. Nu mergi la Bisericå så te
întâlneµti cu fratele cutare sau sora cutare, ci så-L vezi pe Cristos. În Bisericå
Cristos este manifestat în mod corporativ. Deci „tot aµa este µi Cristosul”.

Fraøi µi surori, så observåm un lucru. Care este originea Bisericii? Este ea un
produs al istoriei? Îµi are Biserica originea în mintea omului? Cei care cred în
Domnul Isus au o dorinøå µi spun: „Hai så facem o bisericå”? Pe parcursul istoriei
vedem cå Biserica s-a organizat în diferite moduri. Dacå citim în Fapte, vedem
cå Biserica era foarte simplå. Era un organism, nu o organizaøie. Acum înså, în
secolul XXI, Biserica este superorganizatå – acesta este rezultatul istoriei. Dar
fraøi µi surori, originea Bisericii este mult mai veche decât cea a omului. De ce?
Pentru cå, încå înainte de întemeierea lumii, înainte de crearea cerului µi a
påmântului, înainte de crearea omului, Dumnezeu deja plånuise ceva în Cristos
Isus. Acolo a început Biserica, în inima lui Dumnezeu, µi a fost destinatå pentru
Fiul Såu preaiubit. Dumnezeu a spus: „Nu e bine ca omul så fie singur. Îi voi
face un ajutor potrivit, asemenea lui”. Cunoaµteøi istoria lui Adam µi a Evei. În
Geneza 2, Dumnezeu l-a creat pe om dupå chipul Såu. I-a fåcut parte bårbåteascå
µi parte femeiascå. Întâi a folosit øårânå ca så formeze trupul omului, apoi a suflat
suflarea vieøii în nårile lui µi omul a devenit un suflet viu. Aµa a fost creat Adam.
Dupå aceea Dumnezeu a spus: „Nu e bine ca omul så fie singur. Îi voi face un
ajutor potrivit”. Vedem deci cå ideea unui ajutor potrivit vine de la Dumnezeu.
El a spus: „Adam e prea singur. Nu este încå terminat. Este doar pe jumåtate
terminat. Îi voi pregåti cealaltå jumåtate, ca så fie întreg”. Ideea nu a fost a lui
Adam, ci a lui Dumnezeu, pornitå din dragostea Lui. Ωi µtiøi apoi cum Dumnezeu
a adus toate animalele la Adam µi acesta le-a dat nume: „Acesta e un elefant,
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aceasta e o gorilå”. El a dat nume tuturor animalelor, dar nu a putut så-µi gåseascå
perechea printre ele. Aceasta este legea eliminårii: Dumnezeu a adus toate
animalele înaintea lui Adam, unele simple, altele complexe, unele foarte mici,
altele mari, înså nici unul nu a corespuns inimii lui Adam. Nu a putut gåsi nici
unul care så-i semene. Atunci Dumnezeu a fåcut så vinå un somn adânc peste
Adam µi astfel a scos din el o coastå din care a fåcut femeia. Apoi Dumnezeu a
adus femeia la Adam, Adam a våzut-o µi a spus: „Acesta sunt eu. Ea este exact ca
mine”, µi au devenit una.

Ωtim cå, într-un anumit sens, Adam µi Eva simbolizeazå Biserica µi pe
Cristos. Dumnezeu Ωi-a aråtat deja gândul prin crearea celor doi. Adam Îl
simbolizeazå pe Cristos. Dumnezeu Îl iubeµte atât de mult pe Fiul Såu, încât
I-a dat toatå creaøia: cerurile, påmântul, tot. Totuµi, µtia cå Fiul Såu era încå
singur. Nu era nimic care så råspundå inimii Sale, aµa cum a fost cu animalele
– nici unul nu se potrivea lui Adam. Aµa cå Dumnezeu a spus: „Îi voi face un
ajutor potrivit, asemenea Lui”. Aµadar, fraøi µi surori, aici gåsim originea
Bisericii. Ideea Bisericii este cereascå, vine de la Dumnezeu, a fost conceputå
în inima lui Dumnezeu înainte de crearea lumii; µi Dumnezeu a alcåtuit acest
plan în Cristos Isus. L-a alcåtuit pentru Fiul Såu preaiubit. Aµa de glorioaså
este Biserica! Deci ea a apårut prin voia lui Dumnezeu. El l-a adormit pe Adam
µi i-a deschis trupul. Aceasta a fost prima operaøie fåcutå vreodatå. Înså a fost
o operaøie nedureroaså, pentru cå atunci nu exista încå påcatul. A fost ca un
somn. Cine se teme de somn? E atât de paµnic. Dumnezeu i-a deschis trupul µi
a scos ceva afarå, iar din acel ceva a format femeia. Acesta este doar un simbol.
Când ajungem la realitate, vedem cå, încå înainte de începutul veacurilor,
Dumnezeu a avut acest gând. El dorea så-I dea Fiului un ajutor potrivit, pe
cineva ca El. E foarte interesant de observat cå Dumnezeu avea deja acest
gând în inima Sa încå înaintea creaøiei, dar cå a trebuit så treacå veacuri la rând
pentru ca, treptat, taina så se dezvåluie.

Chiar dupå ce Adam a påcåtuit, Dumnezeu a spus: „Vråjmåµie voi pune
între µarpe µi femeie, între såmânøa femeii µi såmânøa µarpelui. Ωi såmânøa
femeii va zdrobi capul µarpelui, dar µarpele îi va råni cålcâiul”. Aceasta scrie în
Geneza 3:15, imediat dupå ce omul a påcåtuit. Intenøia lui Dumnezeu a fost de
a obøine mireasa pentru Fiul Såu, înså omul a cåzut, aµa cå Dumnezeu i-a dat
promisiunea seminøei femeii: „Din såmânøa femeii va ieµi Biserica”. Când citim
mai departe în Vechiul Testament, vedem cå, prin harul lui Dumnezeu, au fost
aleµi anumiøi oameni, de exemplu Avraam, prin care a format un popor al Såu,
încercând så gåseascå din nou mireasa potrivitå pentru Fiul Såu. Înså µi acea
naøiune a eµuat. Ωtiøi cum omul L-a dezamågit mereu pe Dumnezeu. Dumnezeu
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are un gând atât de glorios cu privire la om, înså oamenii niciodatå nu s-au
ridicat la înåløimea acelui gând Mereu s-au depårtat de gândul Lui. S-ar pårea
cå planul lui Dumnezeu nu se va putea împlini niciodatå. Înså chiar µi dacå
omul eµueazå, Dumnezeu niciodatå nu eµueazå. El niciodatå nu renunøå la
planul Såu. Când a plånuit ceva, va lucra pânå la înfåptuirea acelui lucru. Când
omul eµueazå cel mai lamentabil, lucrarea lui Dumnezeu apare mai strålucitoare.

Vedem astfel cum, la împlinirea vremurilor, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul
Såu în lume, nåscut sub lege, sub blestem, ca så elibereze oamenii de sub
blestem µi så-i facå în stare så intre în moµtenirea lor. La împlinirea vremurilor,
Isus Cristos a venit în lume. Cuvântul S-a fåcut trup µi a locuit între oameni
plin de har µi de adevår. Domnul nostru Isus este al doilea Om. Primul om a
cåzut, µi tot ce era din Adam a cåzut, aµa cå Dumnezeu a mai trimis un Om în
lume. Cu toate cå El este Dumnezeu, totuµi a devenit Om µi, ca Om, L-a aråtat
pe Tatål. Nu doar cå L-a proclamat pe Tatål, ci El ne-a aråtat cum este Dumnezeu.
Dacå Îl vedem pe El, Îl vedem pe Dumnezeu – nimic mai puøin µi nimic mai
mult. Înså nu doar atât. Cât timp a fost pe påmânt, El a demonstrat lumii cum
este omul pe care l-a avut în vedere Dumnezeu, omul potrivit gândului originar
al lui Dumnezeu. Nici un om din lume nu s-a potrivit acestui standard. Nici
unul nu a fost ca omul dorit de Dumnezeu. Dar când Cristos a venit pe påmânt,
a demonstrat cå El este omul avut în vedere la început de Dumnezeu: plin de
har µi de adevår, plin de plinåtatea lui Dumnezeu. Înså El a venit în lume ca så
moarå. El trebuia så moarå. Dacå nu ar fi murit, nu ar fi existat Biserica.

Dragi fraøi µi surori, µtiøi de ce a venit în lume Isus Cristos? Adesea noi
spunem cå El a venit în lume ca så caute µi så mântuiascå ce era pierdut. Ωi,
într-adevår, aµa este. Cu toøii am fost pierduøi. Dumnezeu ne pierduse µi Cristos
a venit în lumea aceasta så ne caute µi så ne mântuiascå, µi muløumiri fie aduse
lui Dumnezeu pentru asta. Înså aµa privim noi lucrurile, din perspectiva noastrå,
pentru cå noi suntem cei pierduøi, care au nevoie så fie gåsiøi; noi suntem
påcåtoµii care au nevoie de råscumpårare. Dar dacå privim planul lui Dumnezeu
din perspectiva Sa, lucrurile stau altfel.

Dragi fraøi µi surori, cunoaµteøi cele patru Evanghelii: primele trei vorbesc
despre istoria Domnului nostru Isus – cum a venit pe påmânt, cum a tråit, cum
a lucrat µi cum a murit, cum a înviat din morøi µi cum S-a înåløat la ceruri. Asta
gåsim în primele trei Evanghelii. Înså când citim Evanghelia lui Ioan, acolo
lucrurile stau altfel. Ioan întotdeauna a mers înapoi, la începuturi: „La început
era Cuvântul”. Întotdeauna a mers înapoi la gândul lui Dumnezeu. Evanghelia
sa nu prezintå doar istoria Domnului nostru Isus pe påmânt, ci prezintå µi istoria
låuntricå. De aceea, când citim Evanghelia lui Ioan, constatåm cå Domnul
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Isus a venit în lume ca Mire în cåutarea Miresei. El este mai mult decât un
Mântuitor: este un Mire. El nu doar îi mântuieµte pe cei pierduøi, ci a venit
så-Ωi caute mireasa. Ωtiøi ce scrie în Ioan 3, când a apårut o controverså între
ucenicii lui Ioan µi iudei cu privire la curåøire. Ucenicii lui Ioan au venit µi i-au
spus: „Cel despre care mårturiseµti boteazå mai muløi oameni decât tine”. Erau
geloµi pentru ståpânul lor. Dar Ioan a spus: „Nu eu sunt Cristosul. Eu sunt
prietenul Mirelui. Eu nu sunt Mirele. Când aud vocea Mirelui, må bucur. El
trebuie så creascå, iar eu så må micµorez”. Deci Ioan µtia cå Isus a venit în
lume ca Mire. A venit så-Ωi caute Mireasa, întocmai ca atunci când Dumnezeu
a trecut toate animalele prin faøa lui Adam si Adam a spus: „Nici unul din ele
nu mi se potriveµte”. Domnul nostru a venit în lume µi muløi oameni au venit la
El: unii erau bolnavi, aløii erau µchiopi, unii erau orbi, iar aløii erau chiar morøi.
Asta a gåsit El. Nimeni nu era ca El. Tot ce a gåsit au fost påcåtoµi – nimeni nu
era ca El. Ce så facå atunci? Nu Ωi-a putut gåsi Mireasa între oameni, aµa cå
Dumnezeu L-a adormit.

De aceea Cristos a trebuit så meargå la Cruce. Domnul nostru Isus a fost
råstignit pe Cruce, a trecut printr-o moarte dureroaså. Nu a fost un somn, ci o
moarte dureroaså. De ce? Pentru cå påcatul nostru era asupra Lui. „Iatå Mielul
lui Dumnezeu care ridicå påcatul lumii”. El a luat asupra Lui påcatul lumii µi l-a
råstignit pe lemn, ca noi så devenim dreptatea lui Dumnezeu. Fraøi µi surori, din
exterior s-a våzut cå soldaøii romani L-au råstignit, dar dacå citiøi în Isaia 53,
vedeøi cå Dumnezeu L-a zdrobit. Tatål a fost Acela pe care L-a iubit toatå viaøa
Lui, de care a ascultat toatå viaøa Lui, înså a fost zdrobit pentru cå a devenit
Înlocuitorul nostru: „El, care n-a cunoscut nici un påcat, a fost fåcut påcat pentru
noi, ca noi så devenim dreptatea lui Dumnezeu”. Când Cristos a fost råstignit pe
Cruce, în primele trei ore Tatål încå era cu El. Lumea era împotriva Lui, puterile
întunericului Îl atacau, înså Tatål încå era cu El, încå Se mai putea ruga: „Tatå,
iartå-i, cåci nu µtiu ce fac”. Înså la ora douåsprezece, dintr-o datå soarele s-a
ascuns, ca µi cum Dumnezeu nu mai putea privi la Fiul Såu preaiubit. Dumnezeu
a trebuit så-Ωi întoarcå faøa de la El. Dumnezeu L-a zdrobit. Atunci Domnul Isus
S-a rugat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai påråsit?”. Nu a
mai putut spune Tatå, ci doar: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce
M-ai påråsit?”. Pentru ce? Pentru voi si pentru mine!

Au venit soldaøii, pentru cå a doua zi era sabat. Se întâmpla ca cei råstigniøi
så lâncezeascå între viaøå µi moarte zile întregi, aµa cå au venit soldaøii µi au
zdrobit picioarele celor doi tâlhari råstigniøi împreunå cu Cristos, ca så le
gråbeascå moartea. Dar când au ajuns la Domnul Isus, au våzut cå deja era
mort. Ca så fie sigur, un soldat a luat suliøa µi a înfipt-o în coasta Lui. I-a
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påtruns pânå la inimå, µi din inima Sa zdrobitå a curs sânge µi apå. Aceasta a
fost voia lui Dumnezeu: coasta Lui så fie deschiså ca ceva så iaså de acolo:
sânge µi apå. Sânge pentru îndepårtarea påcatelor noastre µi apå ca så ne da
viaøå. El µi-a vårsat viaøa ca apa, ca noi så primim viaøa veµnicå. Ωi Ioan a fost
martor la aceasta. În Ioan 19 spune: „Eu sunt martor. Am våzut ieµind din
coasta Lui sânge µi apå µi mårturia mea este adevåratå. Este real ce spun”.

De ce a subliniat acest lucru atât de mult? Pentru cå Biserica este ziditå cu
ceea ce iese din Cristos. Noi, oamenii, am eµuat total. Nu suntem potriviøi så fim
Mireasa Lui. Nimic din noi nu este asemenea Lui. De aceea, Domnul a trebuit så
zideascå o noua creaøie. Biserica e o nouå creaøie, formatå din ce a ieµit din
coasta Domnului, din sânge µi apå. Acestea sunt materialele pentru zidirea
Bisericii. Doar ceea ce iese din Cristos poate så se întoarcå µi så se uneascå cu
Cristos. Ce nu vine din Cristos este un element stråin µi nu poate fi zidit în
Bisericå. Viaøa noastrå naturalå, carnea noastrå, påcatul nostru, lumea din noi,
ceea ce vråjmaµul a fåcut în viaøa noastrå – acestea nu se pot uni cu Cristos, nu
pot fi zidite în Bisericå, ci doar ceea ce iese din Cristos se poate întoarce la El.
Cristos a spus: „Acesta sunt Eu.” Acesta este Cristosul. Aµa este Biserica.

Deci, iubiøi fraøi µi surori, aµa a luat fiinøå Biserica. Cât priveµte istoria
umanå, o sutå douåzeci de credincioµi, spuma credincioµilor, s-au adunat în
odaia de sus µi s-au rugat într-un singur gând timp de zece zile µi, în ziua de
Rusalii, au auzit ceva asemenea unui vânt care a umplut camera. În greacå,
expresia aratå cå a fost ca o suflare puternicå. Ωtiøi, când femeia suferå durerile
naµterii, când urmeazå så dea naµtere copilaµului, respirå adânc, din greu. Duhul
Sfânt a respirat adânc, puternic, pentru a da naµtere Bisericii. „Ωi, într-un Duh,
noi am fost botezaøi pentru a alcåtui un singur Trup”. Nu mai era o adunare de
o sutå douåzeci de indivizi, ci un Trup cu o sutå douåzeci de mådulare. Capul
este Cristos, iar Biserica este Trupul lui Cristos. Aµa a luat fiinøå Biserica.

Så privim puøin înapoi. Când Domnul Isus a fost pe påmânt, deµi a venit
pentru Bisericå, El nu a pomenit niciodatå cuvântul Bisericå pânå spre sfârµitul
lucrårii Lui, când, respins de popor, S-a retras spre graniøå, spre cetåøile
neamurilor. Era un izgonit. Atunci i-a întrebat pe ucenici: „Cine ziceøi voi cå
sunt Eu?” µi Simon Petru a spus: „Tu eµti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel
Viu”. Cristos a råspuns: „Tu eµti Petru. Tu eµti o piatrå micå. Prin mårturisirea
ta, eµti transformat din øårânå într-o piatrå. Ωi pe aceastå stâncå masivå Îmi voi
zidi Biserica, µi porøile Locuinøei Morøilor nu o vor birui” (Matei 16:18). Atunci
a menøionat prima datå Domnul Isus cuvântul Bisericå. Apoi l-a mai menøionat
o datå în Matei 18, când avea Calvarul în vedere. El privea înainte spre
råstignirea Sa, de unde urma så obøinå materialul pentru zidirea Bisericii.
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Fraøi µi surori, poate cå aveøi o întrebare. Când zidiøi ceva, dacå e ceva
foarte important sau foarte mare, cum zidiøi? Nu începeøi så zidiøi la întâmplare,
ci mai întâi apelaøi la un arhitect. Îi spuneøi ideea, iar arhitectul deseneazå
planul. Clådirea va fi ziditå dupå un plan. Trebuie så existe un model. Când
Dumnezeu i-a poruncit lui Moise så zideascå cortul, i-a dat modelul zidirii pe
munte µi a spus: „Fiecare detaliu så fie dupå model”. Nu l-a låsat pe Moise så
decidå cum så fie construit cortul, pentru cå acesta urma så fie casa lui
Dumnezeu. Dumnezeu urma så locuiascå în cort, deci Moise trebuia så
muløumeascå inima Sa. Când David a dorit så construiascå un templu,
Dumnezeu i-a dat modelul. Când Cristos zideµte Biserica, existå µi aici un
model. Ωtiøi cå aståzi, când oamenii zidesc biserici, le fac dupå propriile idei.
Spunem: „Acest om e un ziditor de biserici. Merge pretutindeni µi planteazå
biserici”. Existå un model dupå care se poate zidi, sau e ideea unui om? Am
spus deja cå ideea Bisericii Îi aparøine lui Dumnezeu. Înså ne-a dat El un model
pentru zidire? Muløi oameni spun azi cå zidesc Biserica, înså ce model urmeazå
ei? Majoritatea îµi urmeazå propriile idei µi rezultatul e cå zidesc un turn Babel,
nu casa lui Dumnezeu. Unii oameni cred cå modelul se aflå în cartea Faptele
Apostolilor, pentru cå acolo ni se relateazå istoria Bisericii de la început. Înså,
dacå încerci så zideµti Biserica potrivit cu ceea ce scrie în Faptele Apostolilor,
s-ar putea så obøii doar o formå exterioarå. De exemplu, dacå existå o bisericå,
trebuie så fie acolo båtrâni, diaconi µi membri. Dacå ai un grup de credincioµi
µi alegi dintre ei båtrâni µi diaconi, spui cå ai o bisericå nou testamentalå. Înså
în realitate este doar forma exterioarå, nu modelul. Unde este modelul?

Luca a scris douå cårøi: una este Evanghelia dupå Luca, în care prezintå
istoria lui Cristos, iar apoi a scris cartea Faptele Apostolilor, în care prezintå
istoria Bisericii de la început. Ascultaøi ce spune el. Când a scris a doua carte
a spus: „Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început
Isus så facå µi så-I înveøe pe oameni”. Aceea este Evanghelia dupå Luca.
Cristos prezentat în întruparea Lui, ce i-a învåøat El pe oameni, faptele Sale.
Apoi Luca spune: „Îøi scriu a doua carte”, pentru cå în prima descrie cum a
început Cristos så lucreze µi så-I înveøe pe oameni. Deci ce este în cartea
Faptelor? În ea se aratå cum Cristos continuå så lucreze µi så-i înveøe pe
oameni. În Evanghelia lui Luca, Cristos îi învåøa pe oameni µi lucra în trupul
Såu de om pe påmânt, iar în Fapte, tot Cristos lucra µi-i învåøa pe oameni,
deµi El era deja înåløat la cer. Cum putea så-I înveøe pe oameni µi så lucreze?
Prin Trupul Såu mistic, prin intermediul unui Trup corporativ. Biserica este
Trupul lui Cristos. Deci constatåm cå tot Cristos vorbea µi lucra, înså printr-un
Trup corporativ.
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Dar µtiøi cå Faptele Apostolilor nu are sfârµit? Spre „sfârµitul” ei îl gåsim
pe Pavel în locuinøa pe care o închiriase în Roma, predicând Evanghelia µi
învåøând pe oameni despre Cristos timp de doi ani. Vreøi så µtiøi ce s-a
întâmplat apoi? Cartea Faptele Apostolilor nu are sfârµit pentru cå ea continuå
chiar µi azi. Cristos încå lucreazå µi-i învaøå pe oameni prin Trupul corporativ.

Deci care e modelul Bisericii? Cristos. Nimic din aceste forme exterioare.
Noi suntem fåcuøi dupå Cristos, µi Dumnezeu a spus: „Så faci totul dupå
modelul aråtat. Så nu încerci så adaugi sau så scoøi ceva”. Biserica este
Cristosul, µi Cristos încå mai vorbeµte µi lucreazå în µi prin Bisericå.

În 1 Corinteni 3, Pavel spune: „Eu sunt un meµter zidar. Am pus temelia.
Nu este alta temelie decât Cristos Isus”. Strict vorbind, cine este zidarul?
Domnul Isus a spus: „Eu voi zidi”. El este ziditorul, nu Pavel. Pavel vrea så
spunå: „Eu sunt ispravnicul”. Nu el este meµterul zidar, ci este un ispravnic ce
zideµte cu ce i-a spus Ståpânul. Fiecare dintre noi este un zidar. Noi suntem
lucråtorii µi trebuie så lucråm sub autoritatea capului nostru, a lui Cristos. Dar,
reøineøi, când zidim, ce fel de materiale folosim? Aur, argint, pietre preøioase?
Aurul reprezintå natura lui Dumnezeu, argintul reprezintå råscumpårarea lui
Cristos, iar pietrele preøioase reprezintå lucrarea Duhului Sfânt. Dacå zidim cu
ceea ce este în exclusivitate din Dumnezeu, µi anume cu rezultatul lucrårii de
råscumpårare a lui Cristos, cu rezultatul lucrårii Duhului Sfânt – atunci acestea
se vor regåsi în Caså. Dar dacå zidim cu fân, care reprezintå natura omului,
paie µi trestie, care reprezintå gloria µi lucrarea omului, dacå încercåm så zidim
Biserica prin noi înµine µi cu noi înµine, atunci poate vom construi o clådire
înaltå, uriaµå, pentru cå aceste materiale nu costå prea mult. Dacå zideµti cu
aur, argint µi pietre preøioase, nu poøi zidi o clådire aµa de mare, pentru cå ar
costa prea mult. În ochii omului zidirea va fi ceva foarte mic, dar va veni ziua
când Cristos se va întoarce µi va judeca, iar lucrårile noastre vor fi trecute prin
foc. Dacå ai zidit cu fân, paie µi trestie, vei fi mântuit, dar abia mântuit, înså
dacå zideµti cu aur, argint µi pietre preøioase, cu ceea ce vine din Dumnezeu,
din Cristos µi Duhul Sfânt, focul le va face så stråluceascå µi tu vei primi
råsplata. Fraøi µi surori, la aceasta trebuie så veghem. Trebuie så avem grijå så
nu aducem în Casa Lui ceea ce vine din noi înµine, ci så zidim doar cu ceea ce
este din Cristos. Aceea va råmâne pentru veµnicie.

Fraøi µi surori, ce este Biserica? Este un lampadar de aur. Lampadarul nu
are un scop în sine, ci este un mijloc pentru realizarea unui scop. Lampadarul
e menit så susøinå lumina. Aceasta este mårturia Bisericii. Biserica nu trebuie
så vorbeascå despre ea însåµi, ci despre Cristos. Så-L înaløe pe Cristos ca El
så stråluceascå peste tot. Aceasta este Biserica. Pavel a spus cå noi nu ne
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propovåduim pe noi înµine, ci pe Cristos Isus. Aceasta este mårturia noastrå
faøå de lume. Nimeni nu-L cunoaµte pe Dumnezeu, dar Cristos a venit ca
så-L descopere. Lumea nu-L cunoaµte pe Cristos. Pentru lume, Cristos este o
tainå mare. Dar, prin intermediul Bisericii, Cristos poate fi cunoscut. Aceasta
este mårturia Bisericii, µi ce mårturie glorioaså este ea!

Så ne rugåm.
„Iubite Tatå ceresc, Îøi muløumim pentru cå, datoritå dragostei Tale pentru

Fiul Tåu preaiubit, ne-ai dat pe noi Fiului Tåu ca så fim Mireasa Lui, så fim
asemenea Lui, så fim ajutorul Lui potrivit. O, Doamne, Te rugåm så faci ca
så fim cu adevårat potriviøi pentru El. Îndepårteazå din noi tot ce nu e din
Tine µi lucreazå în noi ca så se vadå Fiul Tåu preaiubit, ca så putem fi
asemenea Lui, så fim uniøi împreunå pe veci. Få ca Biserica Ta så fie
glorioaså, fårå patå sau zbârciturå, ci sfântå µi fårå prihanå, potrivitå pentru
Fiul Tåu preaiubit. Îµi cerem aceasta în Numele Fiului Tåu. Amin”.



22

Taina Evangheliei
– Oradea, 23 aprilie 2006 –

„Ωi pentru mine ca, ori de câte ori îmi deschid gura, så mi se dea cuvânt
ca så pot vesti cu îndråznealå taina Evangheliei” (Efeseni 6:19).

„Vreau så zic: taina øinutå ascunså din veµnicii µi în toate veacurile, dar
descoperitå acum sfinøilor Lui, cårora Dumnezeu a dorit så le facå cunoscut
care este bogåøia slavei tainei acesteia între neamuri, µi anume: Cristos în
voi, nådejdea slavei. Pe El Îl propovåduim noi µi sfåtuim pe orice om µi
învåøåm pe orice om în toatå înøelepciunea, ca så înfåøiµåm pe orice om
desåvârµit în Cristos Isus” (Coloseni 1:26-28).

„Cåci n-am avut de gând så µtiu între voi altceva decât pe Isus Cristos µi
pe El råstignit” (1 Corinteni 2:2).

„De altå parte µtim cå toate lucrurile lucreazå împreunå spre binele celor
ce iubesc pe Dumnezeu, µi anume spre binele celor ce sunt chemaøi dupå
planul Såu. Cåci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte i-a µi hotårât
mai dinainte så fie asemenea chipului Fiului Såu, pentru ca El så fie Cel
întâi nåscut între mai muløi fraøi. Ωi pe aceia pe care i-a hotårât mai dinainte
i-a µi chemat; µi pe aceia pe care i-a chemat i-a µi socotit drepøi, iar pe aceia
pe care i-a socotit drepøi i-a µi proslåvit” (Romani 8:28-30).

Så ne rugåm:
„Doamne iubit, inimile noastre sunt pline de recunoµtinøå. Îøi muløumim

cå ne-ai iubit atât de mult, încât Te-ai dat pe Tine în întregime nouå. Îøi
muløumim pentru privilegiul de a ne putea aduce aminte de Tine la masa Ta
µi vrem så vestim Numele Tåu pânå la venirea Ta. Îøi muløumim din nou
pentru Cuvântul Tåu preøios prin care ne faci în stare så Te cunoaµtem într-un
mod viu. Din nou Te rugåm så ne dai Duhul de înøelepciune µi descoperire
pentru cunoaµterea deplinå a lui Dumnezeu, pentru ca planul Tåu så se
împlineascå în fiecare dintre noi, spre lauda slavei Tale. Te rugåm în numele
Domnului nostru iubit. Amin”.

Muløumim lui Dumnezeu cå ne-a adunat împreunå în Numele Domnului
Isus. Prin harul lui Dumnezeu am cugetat împreunå la tainele lui Dumnezeu
pe care le gåsim în Biblie numite „tainele de veacuri”. Cea mai mare tainå a
veacurilor este taina lui Dumnezeu, µi totuµi, aceastå tainå ne este acum pe
deplin descoperitå. Nimeni nu L-a våzut vreodatå pe Dumnezeu, înså Fiul Såu
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preaiubit, care se aflå la sânul Tatålui, L-a fåcut cunoscut. Taina lui Dumnezeu
este Cristos Isus, pentru cå, prin Isus, Dumnezeu ni se descoperå. Toate tainele
lui Dumnezeu ne sunt dezvåluite prin Isus Cristos, Fiul Såu. El este singura
Cale pe care putem veni la Tatål. A-L cunoaµte pe El înseamnå a-L cunoaµte pe
Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu så punå în inima noastrå dorinøa de a-L cunoaµte
pe Cristos, de a-L cunoaµte pe Dumnezeu. Aceasta este singura Cale.

Apoi am cugetat împreunå la taina Cristosului. Taina Cristosului este
Biserica. Lumea nu Îl cunoaµte pe Cristos, înså Biserica Îl face cunoscut. Ωi
muløumiri fie aduse lui Dumnezeu cå noi, cei care credem în Domnul Isus,
am fost botezaøi printr-un singur Duh ca så alcåtuim un singur Trup, µi prin
acel Trup, Cristos, Capul Se poate manifesta. Trupul conøine toate bogåøiile
Capului µi exprimå toatå slava Capului.

În dimineaøa aceasta am dori så vorbim de cea de-a treia mare tainå a veacurilor.
În Efeseni 6:19, apostolul Pavel a cerut credincioµilor så se roage pentru el ca så
i se dea cuvânt µi îndråznealå pentru a putea vesti taina Evangheliei. Dragi fraøi
µi surori, când ne gândim la Evanghelia lui Isus Cristos, de obicei ne gândim cå
ea a fost descoperitå când Cristos a venit în lume. Pentru noi, acela a fost momentul
când Vestea cea Bunå a lui Dumnezeu a ajuns la om. Dar potrivit Cuvântului lui
Dumnezeu, în realitate Evanghelia îµi are începutul înainte de existenøa timpului.
În veµnicia trecutå a fost conceputå Evanghelia de cåtre Dumnezeire. Pentru a
clarifica lucrurile trebuie så încercåm så explicåm în termeni omeneµti. Am putea
spune cå în veµnicia trecutå, înainte de întemeierea lumii, înainte de a fi existat
altceva decât Dumnezeu Însuµi, a avut loc un sfat, o întrunire între persoanele
Dumnezeirii. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu trinitar. Trei în Unul:
Dumnezeu Tatål, Dumnezeu Fiul µi Dumnezeu Duhul Sfânt. Ωi totuµi, Ei sunt
Una. Folosind modul omenesc de exprimare deci, foarte la început a avut loc o
întrunire în cadrul Dumnezeirii. Dumnezeu Tatål I-a comunicat lui Dumnezeu
Fiul ce anume era în inima Lui. El Îl iubeµte atât de mult pe Fiul Såu! Dragostea
întotdeauna cautå modalitåøi de exprimare. Dumnezeu Tatål a vrut så Îµi exprime
dragostea faøå de Dumnezeu Fiul µi, astfel, I-a spus: „Vreau så creez toate lucrurile
ca un dar pentru Tine. Ωi dintre toate lucrurile, omul este cel mai mare dar, pentru
cå îl voi crea dupå chipul µi asemånarea Noastrå. Îi voi crea pe oameni în aµa fel,
încât så poatå primi viaøa noastrå în ei µi astfel så fie tovaråµii Tåi, så poatå fi
mireasa Ta, så poatå avea comuniune cu Tine, så împartå cu Tine responsabilitatea
µi gloria. Aceasta vreau så fac pentru Tine”.

Dar Dumnezeu este omniscient, adicå µtie totul pe loc. Pentru Dumnezeu
nu existå nici trecut, nici viitor, ci totul este în prezent µi cunoaµte sfârµitul încå
de la început. Deci, având o astfel de cunoaµtere, El a µtiut, când l-a creat pe
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om dupå chipul Såu, cå-i va da voinøå liberå, pentru cå Dumnezeu Însuµi este
cea mai mare voinøå liberå. El poate så facå absolut tot vrea µi a vrut så-i dea
omului voinøå liberå ca acesta så poatå alege ce vrea µi ce nu vrea. Înså
Dumnezeu a µtiut cå va fi o problemå. A µtiut cå omul va face o alegere greµitå
µi S-a întrebat ce så facå. Fiul I-a spus atunci Tatålui: „Tatå iubit, dacå asta vrei
så faci, Eu sunt total de acord cu Tine. Dacå va apårea vreo problemå, Eu sunt
gata så må ofer pe Mine Însumi ca Miel pentru a råscumpåra omenirea pierdutå.
De aceea poøi merge înainte cu planul Tåu”. În 1 Petru 1:18 scrie: „Cåci µtiøi cå
nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aøi fost råscumpåraøi din felul
deµert de vieøuire pe care îl moµteniseråøi de la pårinøii voµtri, ci cu sângele
scump al lui Cristos, Mielul fårå cusur µi fårå prihanå. El a fost cunoscut mai
înainte de întemeierea lumii µi a fost aråtat la sfârµitul vremurilor pentru voi”.
Muløumiri fie aduse lui Dumnezeu cå noi suntem råscumpåraøi nu cu lucruri
pieritoare precum aurul sau argintul, ci prin sângele scump al Mielului fårå
patå, fårå zbârciturå, cu sângele lui Cristos. Iar în versetul 20 spune: „El a fost
cunoscut înainte de întemeierea lumii”. Deci Cristos ca Miel al lui Dumnezeu
a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii. Înainte ca Dumnezeu så fi creat
toate lucrurile, chiar înainte de a-L fi creat pe om, chiar înainte ca omul så fi
cåzut, Dumnezeu deja Îl fåcuse pe Cristos Mielul al Cårui sânge urma så ne
råscumpere. Acest lucru a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii.

Deci, fraøi µi surori, taina Veµtii Bune a început înainte de existenøa
timpului. A fost un secret ascuns în Dumnezeu în decursul veacurilor µi
generaøiilor pânå când, la sfârµitul vremurilor, ne-a fost descoperit. Atunci a
început, deci, taina Evangheliei. Pe aceastå bazå a creat Dumnezeu universul
µi l-a creat pe om dupå chipul µi asemånarea Lui.

Dumnezeu este Duh µi L-a creat pe om cu un duh omenesc, ca så poatå
avea comuniune cu el. Dumnezeu este Voinøa supremå, aµa cå L-a creat µi pe
om cu o voinøå liberå. Dupå ce l-a creat pe om, l-a pus în grådina Edenului.
Acolo erau tot felul de pomi fructiferi care så slujeascå drept hranå pentru om;
înså, în mijlocul grådinii, Dumnezeu a plantat pomul vieøii. Dumnezeu a avut
în gând urmåtorul lucru: „Acum eµti creat dupå chipul Meu µi ai capacitatea de
a primi viaøa Mea în tine. Când ai fost creat, viaøa ta a fost o viaøå omeneascå,
creatå, înså Eu vreau så îøi dåruiesc viaøa Mea”. Din întreaga creaøie, omul este
singurul care poate primi în el viaøa lui Dumnezeu, pentru cå numai cu acea
viaøå înåuntrul lui poate ajunge asemenea chipului Fiului Såu. Alåturi de pomul
vieøii, Dumnezeu a plantat încå un pom, pomul cunoµtinøei binelui µi råului.
Fraøi µi surori, trebuie så reøineøi cå tot ce a plantat Dumnezeu în grådina
Edenului era bun. Pomul cunoµtinøei binelui µi råului este un pom bun. Dacå
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toøi ceilaløi pomi aveau roade bune pentru trupul omului, pomul cunoµtinøei
binelui µi råului reprezintå cea mai înaltå cunoµtinøå pe care omul o poate
deøine. Este cunoµtinøa eticå. Nici o cunoµtinøå din lume nu poate fi comparatå
cu ea. Aceastå cunoµtinøå este bunå pentru sufletul nostru, înså cunoµtinøa fårå
viaøa lui Dumnezeu înseamnå moarte. Ωi putem vedea aceasta aståzi: oamenii
au cunoµtinøå, înså nu au acea viaøå divinå ca så poatå folosi cunoµtinøa într-un
mod bun. În viaøa omeneascå creatå, cunoµtinøa poate fi periculoaså, de aceea
a spus Dumnezeu: „Poøi så månânci din toøi pomii, inclusiv din pomul vieøii,
dar din pomul cunoµtinøei binelui µi råului nu ai voie så månânci, pentru cå în
ziua în care vei mânca din el, vei muri”. Dumnezeu µtie cå, fårå viaøa divinå,
cunoµtinøa este periculoaså. Doar având viaøa Lui în noi suntem în stare så
folosim în mod adecvat cunoµtinøa.

De ce a pus Dumnezeu aceµti doi pomi alåturi? Pentru cå l-a creat pe om
cu voinøå liberå. I-a dat omului posibilitatea de a alege. Fie alege viaøa lui
Dumnezeu µi tråieµte dependent de Dumnezeu, fie respinge viaøa lui
Dumnezeu µi cautå så îµi dezvolte viaøa sufletului, så fie independent de
Dumnezeu, så încerce så se facå pe sine însuµi dumnezeu. Dumnezeu i-a
spus: „Poøi så alegi. Dacå iei din pomul vieøii, vei împlini planul lui Meu cu
privire la om, dar dacå alegi pomul cunoµtinøei binelui µi råului, atunci vei
cådea”. Din nefericire, stråbunul nostru a ales pomul greµit. Nu a ascultat de
Dumnezeu µi îndatå ce el µi soøia lui au mâncat din pomul cunoµtinøei binelui
µi råului, µi-au dat seama cå sunt goi. E mai mult ca sigur cå atunci când a
fost creat, omul era îmbråcat cu un fel de glorie. Dar când au påcåtuit, acea
glorie a dispårut µi le-a fost foarte ruµine de ei înµiµi. De aceea, au luat niµte
frunze de smochin din care µi-au fåcut o învelitoare cu care så se acopere.
Dar când au auzit vocea lui Dumnezeu, atunci când El a venit în grådinå ca
så aibå pårtåµie cu ei, s-au ascuns dupå copaci pentru cå au µtiut cå haina din
frunze de smochin nu poate så le acopere goliciunea. Nu este oare adevårat,
fraøi µi surori, cå toatå dreptatea noastrå e ca o zdreanøå murdarå? Gåsim
lucrul acesta scris în Isaia. Propria noastrå dreptate, lucrårile mâinilor noastre
sunt ca µi acea învelitoare din frunze de smochin – noi încercåm så ne
acoperim, dar când auzim glasul lui Dumnezeu, frunzele sunt suflate. Cei
doi s-au ascuns dinaintea lui Dumnezeu.

Dumnezeu a întrebat: „Adam, unde eµti?”. Atunci µi acolo Dumnezeu a
rostit judecata asupra bårbatului, asupra femeii µi asupra µarpelui. El a spus:
„Vråjmåµie voi pune între µarpe µi femeie”. Ωtiøi, între Eva µi µarpe se
dezvoltase un fel de prietenie, pentru cå Eva a ascultat de Satan în loc så
asculte de Dumnezeu. Dar muløumiri fie aduse lui Dumnezeu cå El a pus
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vråjmåµie între femeie µi µarpe µi între såmânøa femeii µi såmânøa µarpelui;
såmânøa femeii va zdrobi capul µarpelui, dar µarpele îi va zdrobi cålcâiul.
Acest lucru e scris în Geneza 3:15. Este primul indiciu referitor la taina
Evangheliei. Imediat dupå cåderea omului, Dumnezeu a låsat så se stråvadå
taina Veµtii Bune. În såmânøa femeii, acel vråjmaµ al lui Dumnezeu va fi
zdrobit, înså µi Domnul va suferi – aceasta este promisiunea mântuirii.

Deci, fraøi µi surori, vedem cå acea tainå a Veµtii Bune, aflatå înainte de veacuri
în inima lui Dumnezeu, a fost prima datå pomenitå subtil în acea promisiune.
Apoi omul a fost alungat din grådinå, µi ajungem la Geneza 4. Femeia a zåmislit
µi a nåscut un fiu, cåruia i-au dat numele de Cain, pentru cå µi-au spus: „Am
primit un om de la Domnul”. Potrivit înøelegerii lor, ei au crezut cå acel fiu, Cain,
era såmânøa femeii, cåci numele înseamnå „dobândit”. „Am dobândit un om de
la Domnul”. Dar ce înøelegere greµitå! Când li s-a nåscut al doilea fiu, i-au pus
numele Abel, „Suflare”. Este doar ca o suflare care dispare, pentru cå îµi puseserå
speranøa în ceva greµit. Nu din Adam vine såmânøa femeii, pentru cå tot ce vine
din Adam îi aparøine lui Adam. Såmânøa femeii vine dintr-o altå surså. Va fi o
nouå creaøie µi doar în acea nouå creaøie va fi împlinit planul lui Dumnezeu.

În decursul veacurilor, nådejdea lumii a fost în såmânøa femeii. Vå aduceøi
aminte cå în Vechiul Testament, de exemplu în cartea profetului Isaia (el a tråit
cam cu opt sute de ani înainte de Cristos), Duhul lui Dumnezeu a prorocit, în
Isaia 7:14, cum Dumnezeu a dat un semn: fecioara va zåmisli µi va da naµtere
unui Fiu cåruia I Se va pune numele Emanuel. Fecioara, ea va zåmisli µi va da
naµtere unui fiu al cårui nume va fi Emanuel, „Dumnezeu cu omul”. Apoi, în
Isaia 9:6, se spune: „Un Copil se va naµte, un Fiu vi se va da µi domnia va fi pe
umerii Såi. El va fi numit Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Pårinte al veµniciilor,
Prinø al påcii. El va µedea pe tronul lui David µi Împåråøia Lui nu va avea sfârµit”.
Vedem deci cum aceastå tainå a Evangheliei începe, treptat, så iaså la luminå.
Cam tot în acea vreme profetul Mica a spus: „Betleeme din Efrata, tu eµti cel mai
neînsemnat din Israel, dar din tine va ieµi un Conducåtor a cårui origine este din
veµnicie” (vezi Mica 5:2). Cu alte cuvinte, Cristos se va naµte în Betleem. Toate
acestea erau promisiuni ce dezvåluiau treptat câte ceva din taina Evangheliei.
Apoi iaråµi, în Isaia 53, gåsim profeøia despre un Mântuitor care urma så sufere.
De aceea, poporul evreu era nedumerit. Pe de o parte, în unele profeøii era vorba
despre un Mesia care urma så ståpâneascå, dar în acelaµi timp aveau µi o altå
profeøie în care citeau despre Unul care urma så sufere. Nu puteau împåca aceste
douå lucruri µi încercau så explice cå Isaia 53 se referå la poporul Israel. Nu µtiau
cå e vorba de acelaµi Mesia care mai întâi va suferi µi apoi va ståpâni. Deci, în
ciuda profeøiilor, taina a råmas în continuare o tainå.
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Muløumim lui Dumnezeu cå, la împlinirea vremurilor, Dumnezeu L-a
trimis pe Fiul Såu în aceastå lume, nåscut din femeie, nåscut sub lege ca så
ne poatå råscumpåra de sub lege, ca så putem primi înfierea.

Îngerul Gavril a venit la Maria µi I-a spus: „Plecåciune øie, femeie
binecuvântatå, Dumnezeu este cu tine”. Maria nu a înøeles µi s-a temut, de
aceea îngerul i-a spus: „Nu te teme. Vei zåmisli µi vei da naµtere unui fiu care
se va numi Fiul Celui Preaînalt. El va µedea pe tronul lui David”. Muløumiri
fie aduse lui Dumnezeu cå Maria s-a supus Domnului. Iosif µi Maria au
pornit din Nazaret ca så meargå la Betleem pentru recensåmânt; µi, pe când
erau acolo, Maria a dat naµtere pruncului. Nu era nici un loc la han, de aceea
Cristos S-a nåscut într-o iesle. Nu a fost loc pentru El. Totuµi, când S-a nåscut,
îngerul s-a aråtat påstorilor. Erau påstori de la templu, care påstoreau turma
ce urma så fie aduså ca jertfå la templu. Ωi îngerul le-a spus: „Vå aduc o
veste bunå. Un Mântuitor S-a nåscut. Veøi gåsi un copilaµ învelit în niµte
haine såråcåcioase, aµezat într-o iesle”.

Dragi fraøi µi surori, Fiul lui Dumnezeu Însuµi a venit så fie Om, µi El era
Împåratul iudeilor, dar S-a nåscut într-o iesle: o tainå. Nu e de mirare cå
magii care I-au våzut steaua au venit de departe så-L gåseascå pe acest Împårat
al iudeilor. În mod normal, unde se naµte un împårat? În Ierusalim, în capitalå,
într-un palat. Astfel, magii s-au dus la Ierusalim, la palat, încercând så-L
gåseascå acolo pe Împårat, înså El nu era acolo. El era într-un loc neînsemnat,
în Betleem; nici måcar într-o caså, cåci nu a fost loc pentru El acolo; nici
måcar într-un han, ci într-o iesle. S-a coborât mai jos decât omul. Ce tainå!
Vestea cea bunå este o tainå. Chiar când Cristos S-a nåscut, El a continuat så
fie o tainå pentru lume.

Apoi, dacå privim la viaøa Lui, vedem cå a tråit o viaøå ascunså timp de
treizeci de ani în Nazaret. Nazaretul era un loc dispreøuit de oameni. Ωtiøi cå,
înainte de a veni la Domnul, Natanael a spus: „Poate ieµi ceva bun din Nazaret?”.
O altå tainå, pentru cå Mântuitorul a crescut în acel loc ascuns. Nu a frecventat
niciodatå o µcoalå rabinicå, ci a învåøat meseria de tâmplar. A tråit treizeci de
ani ascuns, în umbrå. Ce tainå! Apoi, când a împlinit treizeci de ani, a ieµit în
lume µi a început slujirea publicå. Înså cum? Primind botezul lui Ioan. Botezul
lui Ioan era un botez al pocåinøei. Domnul Isus nu avea nimic de ce så se
pocåiascå. Ioan µi-a dat seama cå Domnul Isus era Cel Sfânt, de aceea, când
Domnul a cerut så fie botezat, Ioan a spus: „Nu! Eu ar trebui så fiu botezat de
Tine”. Dar Cristos a spus: „Laså så împlinim toatå dreptatea lui Dumnezeu,
pentru cå aceasta este Calea Lui acum”. Deci El, care nu avea nimic de ce så se
pocåiascå, a acceptat botezul pocåinøei. De ce? Pentru cå a luat locul nostru.
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Aµa a început El. O tainå. Priviøi la cei trei ani de slujire, cum a propovåduit El
Împåråøia Cerurilor. Nu împåråøia påmântului, ci Împåråøia Cerurilor. Pe tot
parcursul slujirii Sale, El Însuµi S-a aflat sub ståpânirea cerului. Nu a fåcut
niciodatå nimic din proprie iniøiativå, ci numai voia Tatålui Såu. El S-a lepådat
de Sine Însuµi. A spus: „Nu pot så spun nimic, decât ce aud pe Tatål Meu
spunând. Nu pot så fac nimic, decât ce a fåcut Tatål”. El Se afla în întregime
sub ståpânirea cerului. A tråit o viaøå complet diferitå de cea a oricårui om.
Oriunde mergea, ducea cu El cerul. El era un Om pe påmânt, µi totuµi, era în
acelaµi timp µi în cer. El a vestit Împåråøia lui Dumnezeu, i-a vindecat pe bolnavi
µi a devenit prieten al vameµilor µi al påcåtoµilor.

Fariseii µi cårturarii erau foarte nedumeriøi. În acea perioadå naøiunea
Israel Îl aµtepta pe Mesia. Ei erau sub ståpânirea romanå µi spuneau: „Când
va veni Mesia, ne va elibera de sub robia romanå µi va face din Israel cea
dintâi naøiune”. Deci, când Cristos a apårut prima datå înaintea oamenilor,
învåøåtura Lui µi vindecårile fåcute le-au aråtat cå El e Mesia, dar, urmårindu-L
îndeaproape, au fost dezamågiøi, pentru cå El nu venise ca så îndepårteze
ståpânirea romanå, nu venise ca så readucå la putere naøiunea Israel, ci venise
ca så-i caute µi så-i mântuiascå pe cei pierduøi. De aceea oamenii, nu L-au
putut înøelege. Era o tainå pentru ei µi, astfel, L-au respins: „La o parte cu El,
råstigniøi-L!”. El a fost dus la Calvar µi acolo L-au råstignit.

Ce tainå! El a venit nu ca så tråiascå, ci ca så moarå. A venit nu ca så tråiascå
pentru Sine însuµi, ci ca så moarå pentru noi. Cine a putut înøelege aceasta?
Înainte de a muri, a strigat: „S-a terminat”. Pentru lume, se pårea cå s-a terminat
cu El, cå au scåpat de El, înså pentru El strigåtul a însemnat cå s-a terminat cu
vråjmaµul, s-a terminat cu µarpele. Capul µarpelui a fost zdrobit, lucrarea de
råscumpårare a fost realizatå µi perdeaua din templu s-a rupt în douå de sus pânå
jos. Dumnezeu µi omul nu mai erau despårøiøi. Dumnezeu a ieµit în întâmpinarea
omului, iar acum omul putea så se întoarcå la Dumnezeu. Ce tainå! Lumea nu a
înøeles, µi totuµi, aceasta este Vestea cea Bunå.

Fraøi µi surori, care este esenøa Veµtii Bune? Apostolul Pavel, înainte de a
merge în Corint, un oraµ renumit pentru inteligenøa µi elocvenøa oamenilor
lui, dar µi pentru påcatele lor, a stat înaintea Domnului: „Cum så merg în
aceastå cetate µi så mântuiesc suflete?”. Nu prin inteligenøå sau elocvenøå, ci
proclamând nimic altceva decât pe Isus Cristos µi pe El råstignit. De aceasta
are nevoie lumea. Aceasta este Vestea cea Bunå pentru lume: Isus Cristos.
Fraøi µi surori, Evanghelia nu e altceva decât o Persoanå. Evanghelia nu e
doar o învåøåturå. Toate religiile îµi au învåøåtura lor, înså doar Evanghelia
are o Persoanå. Nu învåøåtura îi ajutå pe oameni, ci Persoana îi mântuieµte.
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Nu poøi atinge Evanghelia doar prin învåøåturå, trebuie så atingi Persoana,
pe Domnul Isus. Altfel nu eµti mântuit. El este Evanghelia. Dumnezeu L-a
trimis pe Fiul Såu în lume µi El este Vestea cea Bunå pentru întreaga lume.
Numai în El suntem mântuiøi, pentru cå nu este nici un alt nume în lume prin
care så putem fi mântuiøi decât Isus.

Modul în care El mântuieµte este prin cruce. Ωtiøi, crucea era o pedeapså
foarte cruntå. Era o pedeapså obiµnuitå la romani, înså iudeii nu foloseau o
asemenea pedeapså. Romanii pedepseau pe cei mai mari påcåtoµi
råstignindu-i. Era o moarte îngrozitoare, pentru cå cel råstignit pe cruce putea
så stea atârnat acolo zile întregi, pânå murea. Fiecare încheieturå a trupului
ieµea din locul ei. Tot sângele se scurgea încet din trup µi apårea o sete
îngrozitoare. Era o moarte aµa de cruntå! Era un semn al blestemului chiar µi
pentru iudei. Dacå a doua zi urma så fie sabatul, cei råstigniøi trebuiau luaøi
jos de pe cruce. De ce crucea a devenit aståzi simbolul slavei? Nu datoritå
crucii însåµi, ci datoritå Celui råstignit pe ea. Pentru cå acolo a fost råstignit
Cristos. El a luat toate påcatele noastre în trupul Lui µi a murit pentru noi.
Aceasta este Vestea cea Bunå.

Fraøi µi surori, care este taina Veµtii Bune? Este aceasta: „Cristos în voi,
nådejdea slavei”. Aceastå tainå a fost ascunså de veacuri µi generaøii, dar acum
ne-a fost dezvåluitå µi putem vedea bogåøia slavei Evangheliei între neamuri,
care este „Cristos în voi, nådejdea slavei”. Cristos a murit pe cruce pentru tine.
Ai crezut în El µi Dumnezeu a fåcut o lucrare minunatå. În 1 Corinteni 1:30
scrie: „Dumnezeu ne-a pus în Cristos µi L-a fåcut pe Cristos înøelepciune,
dreptate, sfinøenie µi råscumpårare”. Deci atunci când crezi în Domnul Isus,
nu crezi doar în ceva ce este departe de tine, ci crezi în El. El este El, tu eµti tu;
El a murit pentru tine, pentru påcatele tale, iar tu crezi în El µi påcatele îøi sunt
iertate – aceasta este o laturå, înså Evanghelia merge mai departe. Când ai
crezut în El, Dumnezeu a fåcut o minune: te-a pus în El. Fraøi µi surori, toatå
plinåtatea Dumnezeirii locuieµte trupeµte în El, µi Dumnezeu te-a pus µi pe tine
în El. De aceea, Biblia spune: „Voi sunteøi desåvârµiøi în El”. Gândiøi-vå la
acest lucru. Nu doar aøi crezut în Cineva care este departe de voi, ci, când aøi
crezut în El, Dumnezeu v-a pus în Cristos. Oricine a crezut în Cristos Isus a
fost pus de Dumnezeu în El, în Cristos. Iar în Cristos, Dumnezeu ne-a
binecuvântat cu toate binecuvântårile spirituale. Tot ce este din Dumnezeu
este în Cristos, µi Dumnezeu te-a pus µi pe tine acolo. Ce moµtenire mare
avem! Ce binecuvântare avem! Toate binecuvântårile spirituale din locurile
cereµti îøi aparøin în Cristos Isus. Nu este minunat acest lucru? Este ca µi în
cazul copiilor lui Israel. Dumnezeu le-a dat øara promiså, o øarå în care curge



30

lapte µi miere, iar când au intrat acolo, casele erau construite, viile existau
deja, fântânile erau deja såpate – totul era acolo µi era al lor.

O, fraøi µi surori, bogåøiile slavei Evangheliei! De ce te muløumeµti så fii
doar mântuit? Este atât de mult din Dumnezeu de care El vrea så te bucuri.
Ωi nu numai atât. Dumnezeu te-a pus în Cristos µi apoi L-a pus pe Cristos în
tine. Cristos nu mai este separat de tine. Cristos în care ai crezut este acum în
tine. Cristos în tine, nådejdea slavei.

Ce este slava? Slava înseamnå, pur µi simplu, Dumnezeu aråtat. Oriunde
Se aratå Dumnezeu, vezi slava. Aµa cum a spus fratele Sparks: „Slava
înseamnå atunci când Dumnezeu este muløumit”. Când Dumnezeu este
muløumit, apare slava. Fraøi µi surori, Cristos în voi, nådejdea slavei. Cum
putem noi fi asemenea lui Dumnezeu? Cum putem fi transformaøi så fim
asemenea lui Cristos? Noi nu ne putem schimba, ci viaøa Lui din noi, Duhul
Sfânt va duce la maturitate acea viaøa din noi. Aceasta este Calea. Aståzi
suntem încå departe de a fi asemenea lui Cristos, dar, slåvit så fie Dumnezeu,
såmânøa este prezentå µi dacå Îi dåm voie Duhului Sfânt så lucreze în vieøile
noastre, acea Viaøå va creµte devenind slåvitå. De aceea în Romani 8 se spune
cå suntem chemaøi dupå un plan. Ce este acest plan? Planul lui Dumnezeu.
Ωi care este planul lui Dumnezeu? Så fim transformaøi µi fåcuøi asemenea
chipului Fiului Såu. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru tine µi pentru
mine. El nu este muløumit så fim doar scåpaøi de iad, ci a pus viaøa Lui în noi
ca så putem fi schimbaøi, så putem fi transformaøi µi fåcuøi dupå chipul Fiului
Såu preaiubit, ca Fiul Lui så fie cel Întâi nåscut dintre mai muløi fraøi. Fraøi µi
surori, pe cine l-a cunoscut mai dinainte l-a µi chemat, pe cine l-a chemat, l-a
µi îndreptåøit, pe cine l-a îndreptåøit, l-a µi glorificat. El vrea så ducå pe muløi
fii la slavå. Aceasta este bogåøia slavei Evangheliei.

Aståzi Evanghelia se vesteµte µi, prin harul lui Dumnezeu, så credem µi
så ascultåm pentru ca planul Lui så poatå fi împlinit în noi. Dumnezeu ne-a
dat pe noi ca cel mai mare dar Fiului Såu, så fim asemenea Lui, ca så putem
fi tovaråµii Lui de viaøå. Slåvit så fie Domnul!

„Iubite Tatå ceresc, Te låudåm µi Îøi muløumim pentru bogåøia slavei
Evangheliei. În Cristos Isus Tu ne-ai dåruit totul µi prin Cristos Isus Tu ai
dat totul Lui. Fie ca voia Ta så se înfåptuiascå în fiecare dintre noi, pentru
lauda slavei Tale. În numele Domnului Isus, Amin”.
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Dragostea mistuitoare pentru Cristos
-– Budapesta, 19 aprilie 2006 –

Iubiøi fraøi µi surori!
Vå aduc salutåri din partea fraøilor µi surorilor din Richmond, Virginia, USA.

E întotdeauna o mare plåcere så må întâlnesc cu fraøi µi surori din alte pårøi ale
lumii. Îi muløumim Domnului cå aparøinem aceleiaµi familii. Suntem cu toøii una
în Isus Cristos.

Så citim de la Filipeni 3:7-17:
„Dar lucrurile, care pentru mine erau câµtig, le-am socotit ca o pierdere, din

pricina lui Cristos. Ba mai mult, toate lucrurile le privesc ca o pierdere, faøå de
preøul nespus de mare al cunoaµterii lui Cristos Isus, Domnul meu, pentru care
le-am pierdut pe toate µi le socotesc ca un gunoi, ca så câµtig pe Cristos, µi så fiu
gåsit în El, nu având dreptatea mea, care este din Lege, ci pe aceea care este prin
credinøa în Cristos, dreptatea care este de la Dumnezeu prin credinøå, ca så-L
cunosc pe El µi puterea învierii Lui µi pårtåµia suferinøelor Lui, µi så fiu fåcut
asemenea morøii Lui; ca så ajung cu orice chip, dacå voi putea, la învierea dintre
cei morøi. Nu cå am µi câµtigat premiul sau cå am µi ajuns desåvârµit; dar alerg
înainte, cåutând så-l apuc, întrucât µi eu am fost apucat de Cristos Isus.

Fraøilor, eu nu cred cå l-am apucat încå; dar fac un singur lucru: uitând ce este
în urma mea, µi aruncându-må spre ce este înainte, alerg spre øintå, pentru premiul
chemårii cereµti a lui Dumnezeu, în Cristos Isus. Gândul acesta dar så ne
însufleøeascå pe toøi, cari suntem desåvârµiøi; µi dacå în vreo privinøå sunteøi de altå
pårere, Dumnezeu vå va descoperi chiar µi aceasta. Dar în lucrurile în care am
ajuns de aceeaµi pårere, så umblåm dupå aceeaµi regulå, så fim în acelaµi gând.

Urmaøi-må pe mine, fraøilor, µi uitaøi-vå bine la cei ce umblå dupå modelul pe
care îl aveøi în noi.”

2 Corinteni 5:9:
„De aceea ne µi silim så-I fim plåcuøi, fie cå råmânem acaså. fie cå suntem

departe de caså.”
Aµ dori så vå vorbesc despre dragostea mistuitoare pentru Cristos. Må întreb

câøi dintre voi au auzit de numele contelui Zinzendorf. Acesta s-a nåscut în secolul
al XVIII-lea. El a avut privilegiul de a-L cunoaµte pe Mântuitorul de la o vârstå
fragedå. Chiar pe când era copil, el L-a iubit pe Domnul Isus. Uneori vorbea cu
Domnul Isus ca µi cu un prieten, ore întregi; Îi scria scrisori Domnului Isus µi apoi
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le arunca afarå prin ferestrele de la castel. În 1719 el a fåcut un mare turneu prin
Europa. Aceea era modalitatea de instruire pe atunci a tinerilor nobili. Spre
deosebire de aløi tineri, el nu a avut nici o dorinøå de a cunoaµte viaøa Parisului,
când a ajuns acolo. Înså când a ajuns la galeria de artå a lui Düsseldorf, a våzut
acolo pictura Ecce Homo de Dominico Feti. Era o picturå reprezentând capul
Domnului Isus, având pe el o cununå de spini. În partea de jos a tabloului se aflau
cuvintele: „Eu am fåcut toate acestea pentru tine. Tu ce faci pentru Mine?” Acest
tânår conte a fost acaparat total de acea picturå. A stat înaintea ei timp îndelungat,
pânå când o persoanå de la galerie l-a atins pe umår µi i-a spus: „Tinere, e ora
închiderii”. Atunci µi acolo el a cerut Domnului cel råstignit så îl ducå în pårtåµia
cu suferinøele Lui µi så îi deschidå o uµå pentru slujire. Acest conte Zinzendorf a
fost cel care a spus: „Eu nu am decât o singurå dorinøå mistuitoare: El, µi numai
El; så caut suflete care så îl iubeascå pe El, ca Împåråøia Lui så fie locuitå. Aceasta
este lucrarea Mea.” Expresia „dragoste mistuitoare pentru Cristos” vine de la
contele Zinzendorf. În întreaga lui viaøå el a fost mistuit de aceastå dragoste pentru
Cristos. El µi-a dat viaøa, averea, totul lui Cristos. Ωi L-a slujit pe Cristos întreaga
lui viaøå cu acea dragoste mistuitoare. Ωtim cå misiunea fraøilor moravieni a început
prin contele Zinzendorf. Aceµtia au trimis misionari în întreaga lume pentru a
vesti Evanghelia. Ωi totul a pornit de la dragostea lui mistuitoare pentru Cristos.

Dragi fraøi µi surori, eu cred cå aceastå dragoste mistuitoare pentru El este tot ceea
ce Domnul Isus cere de la noi. Pentru cå Dumnezeul nostru nu este interesat de exteriorul
lucrurilor. El priveµte la inimå. Indiferent cum ar aråta lucrurile în exterior, El nu este
muløumit doar cu atâta, ci întotdeauna priveµte la inimå pentru a vedea dacå este acolo
o dragoste mistuitoare pentru El. Noi putem face multe lucråri pentru El, care pot
aråta a avea succes în ochii lumii. Dar pentru Domnul Isus ele nu sunt nimic. El
întotdeauna Se uitå la inimå. Când vorbim de dragoste mistuitoare nu ne referim la
niµte sentimente trecåtoare, la o pasiune naturalå, carnalå. Cåci Biblia ne spune, în
Galateni 5:24: „carnea, împreunå cu patimile µi poftele ei, a fost råstignitå împreunå
cu Cristos”. Aµadar, dragostea mistuitoare despre care vorbim noi nu este o pasiune
naturalå, carnalå, ci este ceea ce Biblia numeµte „dragostea dintâi”. Domnul întotdeauna
cautå în noi acea dragoste dintâi. Vå aduceøi aminte când Domnul Isus a fost la ultima
cinå cu ucenicii. El a µtiut cå urma så plece din aceastå lume µi så se întoarcå la Tatål,
µi cå Tatål Îi dåduse toate lucrurile în mâini. El I-a iubit pe ai Såi pânå la capåt.
Dragostea Domnului Isus faøå de noi este o dragoste nepieritoare; e o dragoste care nu
se schimbå niciodatå. El ne iubeµte pânå la capåt. Ωi aceasta e dragostea pe care o cere
El de la noi. De asemenea, vå aduceøi aminte ce scrie în Ioan 21. Domnul Isus, dupå
învierea Lui, S-a aråtat ucenicilor. Le-a pregåtit micul dejun µi apoi I-a pus o întrebare
lui Simon Petru. „Simone, fiul lui Iona, Må iubeµti tu mai mult decât aceµtia? Mai
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mult decât focul din faøa ta? Mai mult decât pe tovaråµii tåi?” Ωtiøi cå Simon Petru s-a
lepådat de Domnul de trei ori. S-a lepådat de Domnul în timp ce se încålzea la foc. Ωi
s-a aflat printre acei oameni care L-au prins pe Domnul. Aµadar, Domnul I-a pus
aceastå întrebare: „Simone, fiul Iui Iona, Må iubeµti tu mai mult decât aceµtia?” Iar
Petru I-a råspuns: „Doamne, Tu µtii cå sunt ataµat de Tine”. Când Domnul I-a pus
întrebarea, a folosit cuvântul „agape”: „dragoste absolutå, divinå, dragoste pânå la
capåt”. Dar Petru µi-a dat seama cå nu se putea ridica la acel nivel, de aceea a spus:
„Doamne, Tu µtii cå sunt ataµat de Tine”. Domnul l-a întrebat µi a doua oarå: „Simone,
fiul lui Iona, Må iubeµti? Må iubeµti fårå nici o comparaøie?” Ωi din nou Simon Petru
I-a råspuns: „Doamne, Tu µtii cå sunt ataµat de Tine”. A treia oarå Domnul l-a întrebat
la fel: „Simone, fiul lui Iona, eµti ataµat de Mine? Cu adevårat eµti ataµat de Mine?”
Petru s-a întristat, pentru cå µi-a dat seama cå el nu se putea ridica la nivelul dragostei
cu care îl iubea Domnul Såu. El a putut spune doar: „Doamne, Tu µtii cå sunt ataµat de
Tine”. Fraøi µi surori, ceea ce Domnul cautå în noi este acea dragoste, pentru cå doar
aceasta conteazå pentru El. Muløumiri fie aduse lui Dumnezeu, când am crezut în
Domnul Isus, când am våzut prima datå dragostea lui Cristos, când am crezut µi am
primit viaøa Lui, am fost foarte adânc miµcaøi de dragostea Lui. Cumva, dragostea Lui
a fost turnatå în inimile noastre. Eu cred cå oricine a crezut cu adevårat în Domnul
Isus, µi a fost cu adevårat mântuit, trebuie så fi avut în el acea dragoste dintâi. Cåci
atunci aveam aµa o dragoste pentru Domnul, încât puteam renunøa la orice. Cât de
mult iubeam pårtåµia cu El! Biblia era o scrisoare de dragoste pentru noi. Cât eram de
doritori så ne rugåm pe genunchi! Cu adevårat aveam dragostea dintâi pentru Domnul
Isus. Dar, din nefericire, aceastå dragoste dintâi pare a nu øine prea mult. Dupå o
vreme ea începe så se stingå. Alte lucruri devin mai importante pentru noi decât
Domnul Isus. Se poate cå, privite din exterior, lucrurile par a fi neschimbate. Continuåm
så mergem la adunare, poate chiar continuåm så ne rugåm, så citim Cuvântul lui
Dumnezeu, dar acea dragoste nu mai este prezentå. Ωi când dragostea nu este prezentå,
când acea pasiune pentru Cristos nu e prezentå, atunci, din punctul de vedere al lui
Dumnezeu, nu mai este nimic. Îmi aduc aminte de o întâmplare cu iubitul nostru frate
Watchman Nee. El a fost mântuit la vârsta de 17 ani. Ne-a spus cå atunci când a auzit
Evanghelia lui Isus Cristos, a µtiut cå era adevåratå. A µtiut cå trebuie så-L primeascå
pe Isus ca Mântuitor al lui. Dar el era un tânår foarte inteligent. Îµi fåcuse planuri
måreøe cu privire la viaøa lui. De aceea i s-a pårut foarte dificil så-L primeascå pe
Domnul Isus ca Mântuitor al lui. Cåci el a înøeles un lucru: dacå Îl primea pe Domnul
Isus ca Mântuitor, trebuia, de asemenea, så se dea pe sine însuµi Domnului, îngâduindu-I
så fie Domnul vieøii lui. Or, acesta era un lucru pe care nu-l putea face. S-a luptat zile
la rând, pânå când, într-o zi, pe când era în camera lui µi se ruga, µi-a dat seama de
dragostea lui Cristos pentru el. A våzut întunecimea påcatelor lui µi puterea sângelui
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Domnului Isus. Dragostea lui Cristos l-a topit. Deci, când a crezut în Domnul Isus ca
Mântuitor al lui, µi-a predat, de asemenea, viaøa Domnului µi de atunci încolo a început
så fie transformat. S-a dus pe stråzi så vesteascå Evanghelia. Le-a mårturisit despre
Isus colegilor lui de µcoalå. Odatå mergea så vesteascå Cuvântul. Domnul I-a dat
versetul 25 din Psalmul 73: „Pe cine altul am eu în cer afarå de Tine? Ωi pe påmânt
nu-mi gåsesc plåcerea decât în Tine”. El nu a putut propovådui acel cuvânt, pentru cå
µi-a dat seama cå, deµi în cer nu avea pe nimeni altul decât pe Dumnezeu, pe påmânt
nu putea spune cå „nu am pe nimeni decât pe Tine”. Pentru cå, pe vremea aceea, era
îndrågostit de o tânårå. Crescuserå împreunå, se iubeau µi, dupå ce a fost mântuit, el a
încercat så o aducå µi pe prietena lui la Domnul. Ea îl asculta cu privire la orice, numai
nu voia så audå de numele Domnului Isus. Nu voia så creadå în Domnul Isus. Înså
inima fratelui nostru era legatå de ea. Deci, Domnul I-a spus: Mai ai pe cineva, pe
lângå Mine, pe påmânt. Dragostea ta pentru Mine nu este desåvârµitå.” Fratele s-a
luptat cu aceastå problemå, a încercat så se târguiascå cu Domnul: „Doamne, dacå îmi
dai voie så må cåsåtoresc cu ea, voi merge în cele mai îndepårtate locuri ca så vestesc
Evanghelia.” Dar Domnul nostru nu se târguieµte cu nimeni. Într-o zi, pe când se afla
în camera lui, luptându-se iaråµi cu aceastå problemå, dragostea lui Cristos l-a cuprins
cu putere µi el s-a predat complet Domnului. A renunøat la acea fatå, µi-a schimbat
hainele, a ieµit pe stråzi µi a început så punå afiµe creµtine pe pereøi. Acum putea spune
cå nu este nimeni în cer µi nimeni pe påmânt pe care så-l doreascå decât Domnul Isus.

Aceastå dragoste dintâi este ceea ce cautå Dumnezeu. Eu cred, fraøi µi surori,
cå µtim cu toøii istoria apostolului Pavel. El era un om drept, religios, plin de
râvnå pentru tradiøia stråmoµeascå, pânå acolo, încât îi prigonea pe urmaµii lui
Isus. Dar apoi, pe drumul Damascului, o luminå mai puternicå decât soarele de la
amiazå a strålucit asupra lui µi el a cåzut la påmânt. A auzit o voce spunându-i:
„Saule, Saule, pentru ce Må prigoneµti? Øi-ar fi greu så arunci înapoi cu piciorul
într-un øepuµ.” Saul nu a µtiut cine era Cel care-i vorbea. A µtiut doar un singur
lucru: Acest Cineva e atât de puternic, încât trebuie så fie Domnul, Ståpânul
Universului. Astfel, a strigat: „Doamne, cine eµti Tu?” Ωi Domnul i-a råspuns:
„Eu sunt Isus pe care-L prigoneµti”. El crezuse cå Isus era un impostor iudeu.
Acum înså a våzut slava Domnului. El este Domnul Universului. El este Fiul lui
Dumnezeu. El nu este doar Mântuitorul lumii, ci µi Domnul lui. Ωi aceastå viziune
a slavei Domnului l-a capturat. De atunci începând, pe tot parcursul vieøii lui el a
avut doar o singurå dragoste: o dragoste mistuitoare pentru Cristos. A considerat
toate lucrurile ca fiind pierdere faøå de preøul nespus de mare al cunoaµterii lui
Isus Cristos. În toatå viaøa lui nu a avut decât o singurå dorinøå: så-L cunoascå pe
El, så-L câµtige pe Cristos. Pentru Cristos El a fost gata så renunøe la tot, pentru cå
Cristos este singurul câµtig. Dragi fraøi µi surori, aceastå dragoste mistuitoare
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pentru Cristos a fost ceea ce l-a fåcut pe apostolul Pavel så-l slujeascå pe Cristos
µi så tråiascå aµa cum a tråit.

Ωi aceasta este ceea ce Domnul cere de la fiecare dintre noi. Ωtiøi ce scrie în
Apocalipsa 2. Domnul cel înviat a scris o scrisoare bisericii din Efes. Ωtim cå
biserica din Efes luase fiinøå în urma slujirii lui Pavel. Dumnezeu a realizat lucruri
mari în Efes. Pavel a stat în Efes aproximativ trei ani. Toatå Asia micå a auzit
Evanghelia. Muløi s-au întors de la idoli; dragostea pentru Cristos era atât de mare
în mijlocul lor, încât µi-au scos cårøile de magie. µi le-au ars. Biserica din Efes se
remarca prin dragostea ei pentru Cristos. Acesta este µi motivul pentru care Pavel
a scris epistola cåtre Efeseni. El se afla în închisoare în Roma când a scris acea
epistolå cåtre efeseni. El a putut så le împårtåµeascå credincioµilor din Efes întregul
plan al lui Dumnezeu, lucru pe care nu l-a putut face cu credincioµii din Corint.
Pe vremea aceea, corintenii erau renumiøi pentru inteligenøa lor. Dar, din påcate,
le lipsea dragostea dintâi. Din aceastå cauzå Pavel nu a putut så le împårtåµeascå
planul veµnic al lui Dumnezeu, ci a fost nevoit så-I trateze ca pe niµte copilaµi în
Cristos. Înså ceea ce nu le-a putut împårtåµi credincioµilor din Corint, a avut
libertatea de a împårtåµi credincioµilor din Efes. Nu inteligenøa este ceea ce
conteazå, ci dragostea. Putem fi foarte inteligenøi, putem fi capabili så acumulåm
tot felul de cunoµtinøe, dar dacå nu este dragoste, suntem nepricepuøi în lucrurile
spirituale. Inima noastrå este cea care ne deschide spre lucrurile spirituale. Deci
Pavel a fost în stare så le împårtåµeascå credincioµilor din Efes întregul plan al lui
Dumnezeu. Ωtiøi cå la sfârµitul epistolei cåtre Efeseni, Pavel îi salutå astfel: „Harul
lui Dumnezeu så fie cu voi într-o dragoste nepieritoare”. Credincioµii din Efes
aveau acea dragoste nepieritoare faøå de Domnul. Aµa a fost biserica din Efes prin
anii ’60 ai primului secol. Dar apoi, cam dupå treizeci de ani, dacå citim în
Apocalipsa, capitolul 2, vedem ce spune Domnul bisericii din Efes: „Ωtiu faptele
tale, osteneala ta µi råbdarea ta… Dar ce am împotriva ta este cå øi-ai påråsit
dragostea dintâi”. În exterior, ei continuau så lucreze, dar nu mai erau faptele
credinøei. În exterior ei continuau så se osteneascå mult, dar ostenelile lor nu erau
fåcute din dragoste, ci din datorie. În exterior ei continuau så manifeste råbdare,
dar nu era råbdarea nådejdii. Toate lucrurile exterioare continuau så existe, dar
lipsea izvorul vieøii. Din aceastå cauzå Domnul a folosit niµte cuvinte foarte tari:
„…am împotriva ta…”. „În ciuda tuturor acestor aparenøe frumoase, Eu sunt
împotriva ta, pentru cå øi-ai påråsit dragostea dintâi”. Aceasta cautå Domnul.
„Adu-øi aminte de unde ai cåzut. Pocåieµte-te µi întoarce-te la faptele tale dintâi.
Altfel îøi voi îndepårta lampadarul de aur”. Iubiøi fraøi µi surori, cu toøii suntem în
pericol de a ne pierde dragostea dintâi. E foarte uµor så ne låsåm angrenaøi în
lucrurile obiµnuite, de fiecare zi. Dar Dumnezeu priveµte la inimå. El µtie dacå
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existå acolo acea dragoste mistuitoare pentru El. Facem noi toate aceste lucruri
din datorie, din necesitate sau datoritå faptului cå dragostea lui Cristos ne
constrânge? Muløumiri fie aduse lui Dumnezeu cå, în cazul celor din Efes, vedem
cå Domnul le-a adus aminte cå µi-au påråsit dragostea dintâi µi le-a spus: „Adu-øi
aminte de unde ai cåzut”. Fraøi µi surori, Îi muløumim Domnului cå ne iubeµte aµa
de mult, încât nu ne laså så ne înµelåm pe noi înµine. Cåci pe El nu-L putem înµela
niciodatå. Dar El ne iubeµte aµa de mult, încât vrea så ne salveze. Ωi, în repetate
rânduri, prin glasul Duhului Sfânt, El ne aratå cå nu suntem acolo unde ar trebui
så fim. Ne aduce aminte cå ne-am pierdut dragostea dintâi. Cum ne putem pierde
dragostea dintâi? Ce este dragostea dintâi? Dragostea dintâi este atunci când între
tine µi Domnul nu se interpune altcineva sau altceva. Nu este nimic µi nimeni care
så stea între tine µi Domnul. Cumva, pe måsurå ce trece timpul, fie oameni, fie
lucruri, fie alte legåturi, fie lumea încep så-L dea la o parte pe Cristos. Ochii
noµtri nu mai sunt asupra Domnului Isus. Poate inima noastrå a fost ispititå så
iubeascå lumea, så iubeascå pe altcineva. Sau poate cå tot timpul nostru a ajuns så
fie ocupat cu lucrarea, chiar lucrarea pentru Domnul. Dar aceastå lucrare nu
izvoråµte din dragoste pentru El. Acolo eµuåm noi. Ochii noµtri încep så priveascå
în altå parte decât la Domnul. Domnul spune: Øine-øi ochii aøintiøi asupra mea. Vå
aduceøi aminte cå, pe Muntele Schimbårii la faøå, Moise µi Ilie I s-au aråtat
Domnului. Ei discutau despre plecarea Lui Cei trei ucenici s-au trezit dintr-o datå
µi Petru a considerat cå e foarte bine så fie împreunå cu Domnul, cu Moise µi Ilie.
Deci, fårå så se gândeascå, i-au ieµit niµte vorbe din gurå: „Doamne, este bine så
fim aici. Så facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise µi una pentru
Ilie. Cât ne priveµte pe noi, vom dormi sub cerul liber.” Dintr-o datå, slava Ωekina
a lui Dumnezeu i-a acoperit sub forma unui nor µi un glas din cer a spus: „Acesta
este Fiul Meu preaiubit în care Îmi gåsesc toatå plåcerea. De El så ascultaøi.”
Subit, Moise µi Ilie au dispårut. Ucenicii µi-au deschis ochii, dar n-au mai våzut
pe nimeni decât pe Isus. Fraøi µi surori, aceasta este voia lui Dumnezeu. Nici
måcar Moise µi Ilie nu pot fi comparaøi cu Domnul nostru. Dumnezeu nu va
îngådui nimånui så fie deopotrivå cu Domnul Isus. Numai Isus! Så ne întoarcem
ochii spre Domnul nostru. Så ne luåm privirea de la orice altceva. µi s-o îndreptåm
spre Domnul care aµa de mult ne-a iubit, cå S-a dat pe Sine pentru noi. Så ne
pocåim de cåderea noastrå. Ωi atunci, când vom face ceva din dragostea dintâi,
acel lucru va fi bine primit. Deci, fraøi µi surori, am vrut så vå aduc acest mesaj. El
este o avertizare pentru mine µi sper cå va fi o îmbårbåtare pentru voi.

Domnul så vå binecuvânteze!
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Mårturia fratelui Stephen Kaung
– Oradea, 22 aprilie 2006 –

„O, adevårat µi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Cristos
Isus a venit în lume ca så mântuiascå pe cei påcåtoµi, dintre care cel dintâi
sunt eu. Dar am cåpåtat îndurare pentru ca Isus Cristos så-Ωi arate în mine,
cel dintâi, toatå îndelunga Lui råbdare ca o pildå celor ce ar crede în El în
urmå, ca så capete viaøa veµnicå. A Împåratului veµniciilor, a nemuritorului,
nevåzutului µi singurului Dumnezeu så fie cinstea µi slava în vecii vecilor,
amin” (1 Timotei 1:15).

Mi s-a cerut så spun ceva din viaøa mea. Mårturia mea este så spun tuturor
cå Isus Cristos este Domnul. El a fåcut lucruri mari în vieøile noastre. El este
singurul vrednic så fie mårturisit. Aµ vrea så împårtåµesc cu voi ce a fåcut
Domnul pentru mine în îndurarea Lui, ca så puteøi vedea îndelunga Lui
råbdare. Ce a fåcut pentru mine poate så facå pentru oricine. El este vrednic
så fie iubit µi slujit.

M-am nåscut în 1915. Îi muløumesc Domnului cå m-am nåscut într-o
familie creµtinå. Pe vremea aceea în China nu muløi erau credincioµi. M-am
nåscut într-o familie numeroaså, cu muløi necreµtini – o familie chinezå
obiµnuitå. Tråiam patru generaøii sub acelaµi acoperiµ. Tatål meu era primul
nåscut. Bunicul meu era zidar µi fåcea afaceri cu stråini. A venit în oraµul
nostru un misionar, care a deschis o µcoalå creµtinå, iar bunicul meu l-a trimis
pe tata la µcoala aceea cu gândul så înveøe englezå, ca så-l ajute în afaceri. La
µcoalå înså, directoarea l-a condus pe tata la Domnul Isus. Când tatål meu
le-a spus bunicilor cå el crede în Isus, bunicul a fost foarte nefericit, pentru
cå doar såracii acceptau creµtinismul. Erau numiøi creµtini de orez, pentru cå
se creµtinau doar pentru a primi ajutor. A deveni creµtin însemna a aduce o
mare ruµine familiei. Bunicul i-a interzis tatålui meu så mai meargå la µcoalå,
nådåjduind cå, separându-l de acei misionari stråini, nu se va mai gândi la
creµtinism. Dar muløumesc Domnului cå tatål meu a avut o credinøå realå.
Bunicul a hotårât så-l trimitå pe tata så fie ucenic, så-l separe total de aceµti
misionari. Înaintea zilei în care tatål meu urma så plece, în noaptea aceea
atât bunicii mei, cât µi tata nu au putut dormi. Dupå miezul nopøii, bunicii
mele i s-a înmuiat inima µi I-a spus bunicului: „Laså-l så se întoarcå la µcoalå”.
Astfel tata a putut så-µi termine studiile începute. Dupå ce a terminat, a vrut
så meargå mai departe la universitate. Bunicul a refuzat så-l ajute material,
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aµa cå tatål meu a trebuit så munceascå pentru a putea studia mai departe.
I-au trebuit opt ani ca så termine facultatea de teologie µi a fost singurul
absolvent din acel an. Dupå absolvire, a urmat o nouå dezamågire pentru
bunicul meu, deoarece tata dorea så slujeascå Domnului, nu så-µi ajute tatål
în afaceri. Într-un sens, familia tatålui meu a fost izolatå de restul familiei.
Dar muløumesc Domnului cå, în suveranitatea Sa, m-am nåscut într-o familie
creµtinå.

Tatål meu Îl iubea pe Domnul foarte mult. A avut µapte copii, dintre care
eu sunt al cincilea. În fiecare searå ne adunam în jurul Bibliei. Tata ne aduna
pe toøi într-o încåpere, citea din Biblie µi cu toøii îngenuncheam µi el ne
conducea în rugåciune. Din copilårie am studiat în µcoli ale misionarilor.
Ωtiam povestirile din Biblie pe dinafarå. Când eram în liceu, la vremea aceea
un liceu creµtin, ni se cerea så mergem duminica la bisericå. Deci, duminica,
toøi mergeam la bisericå så ascultåm predica. Tatål meu era predicatorul.
Înså în acea vreme nu aveam nici o dorinøå pentru Domnul. Muløi dintre noi,
când mergeam la bisericå, luam cu noi romane pe care le ascundeam în spatele
cårøii de cântåri. Citeam romane în loc så ascultåm, pentru cå nu aveam nici
un interes pentru predicå. Ωtiam toate povestirile din Evanghelii. Cu mintea
credeam cå Isus este Mântuitorul lumii, înså eu nu aveam nevoie de El. El
venise så mântuiascå pe påcåtoµi. Eu nu eram påcåtos în comparaøie cu cei
din lume. Ce putea så facå un elev la vremea aceea? Poate så triµeze la µcoalå,
înså asta nu se compara cu ce fåceau oamenii în lume. Gândul meu, la vremea
aceea era: „Isus så salveze lumea. Eu nu am nevoie de El. Sunt prea bun
pentru asta”. Muløumesc lui Dumnezeu cå nu m-a uitat.

La paisprezece ani m-am îmbolnåvit foarte grav. La vremea aceea nu
erau medicamente pentru boala mea µi trebuia så lupt singur împotriva bolii.
De fapt, eram pe moarte. Pulsul îmi era neregulat. Fiind încå atât de tânår, nu
doream så mor, aµa cå m-am rugat. Ωtiam cum så må rog. Bineînøeles cå µi
tata se ruga pentru mine, la fel µi misionarii, µi, dupå câteva luni am început
så îmi revin treptat. Desigur cå mi-a venit gândul natural: „Dumnezeu a fost
atât de bun cu mine. Trebuie så fac ceva så-I aråt recunoµtinøa”. Ωi când
mi-am reluat studiul, a venit la mine un coleg µi mi-a spus: „Hai så organizåm
niµte activitåøi creµtine în µcoalå”. Iatå prilejul de a face ceva pentru Domnul.
Am început så organizåm activitåøi creµtine. Foloseam biblioteca µcolii ca
loc pentru rugåciune µi am cerut conducerii µcolii så ne lase så ne întâlnim så
predicåm. Seara båteam la uµile dormitoarelor colegilor µi îi invitam la
adunårile noastre de rugåciune, înså, din nefericire, nici unul din noi nu era
mântuit. Eu eram cel care conduceam adunarea de rugåciune. Cum se conduce
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o adunare de rugåciune? Foarte uµor. Tatål meu avea multe cårøi creµtine, aµa
cå am ales o carte despre rugåciune, am tradus-o în chinezå µi am învåøat-o
pe de rost. În seara aceea m-am dus så conduc adunarea de rugåciune. Am
predicat ce citisem din acea carte, am dat ilustraøiile din carte despre felul în
care Dumnezeu råspunde la rugåciune, apoi am cerut colegilor mei så ne
rugåm. Nimeni nu s-a rugat. Unii au început chiar så râdå: „Ce facem noi
aici?”. Eu, fiind conducåtorul, i-am mustrat. Le-am zis: „Suntem înaintea
Domnului. Trebuie så-I aråtåm respect µi nu så râdem”. Vedeøi cât de ignoranøi
eram? Încå îmi aduc aminte de prima datå când am predicat. Cum så predici?
Tatål meu avea multe cårøi. Am luat o carte de un renumit predicator american,
doctorul Joeth, mi-am ales o predicå despre corabia lui Noe, am tradus-o în
chinezå µi am învåøat-o pe de rost. Apoi am predicat despre corabia lui Noe.
Credeam cå sunt destul de priceput. Am predicat bine. Singura problemå a
fost cå nimeni nu m-a låudat dupå aceea.

Fraøi µi surori, puteøi vedea cå sunt un fiu de predicator care a predicat
fårå så-L cunoascå pe Domnul. Totul era în mintea mea µi nimic în inima
mea. Dar muløumesc lui Dumnezeu cå, pe când încercam så-L slujesc, Duhul
Sfânt a început så lucreze. Nimeni nu mi-a vorbit, ci Duhul Sfânt a început
så må convingå de påcat. Am ajuns foarte îngrijorat de sufletul meu. Simøeam
cå sunt plin de påcate. Din creµtetul capului pânå în tålpi nu era nimic bun în
mine. Eram puternic convins de påcat. În acea vreme am simøit nevoia unui
Mântuitor. Cu mintea Îl µtiam pe Isus, µtiam cå e Mântuitorul lumii, voiam
så cred în El, înså nu puteam. Un an întreg am fost sub o convingere adâncå
a påcatului µi cåutam salvarea. Oriunde era o conferinøå mergeam µi eu,
auzeam muløi predicatori faimoµi ce veneau în oraµul nostru, eram adânc
miµcat, înså nu mântuit. Uneori mergeam la altar, plângeam înaintea
Domnului, înså nu se întâmpla nimic. Aµa a fost un an întreg.

A venit vara. A avut loc o conferinøå µi am decis så merg cu un singur
gând: så fiu mântuit. M-am dus. Erau întâlniri dimineaøa, dupå-masa µi seara.
Au predicat trei tineri absolvenøi ai unui colegiu teologic, înså cunoµteam
deja toate lucrurile pe care le spuneau. Ωi eu puteam predica. Nimic nu m-a
miµcat. Seara, un chinez a vorbit despre cortul întâlnirii, dar vorbea într-un
dialect pe care nu îl înøelegeam. Nu numai cå nu înøelegeam dialectul, dar nu
µtiam nimic despre cortul întâlnirii. Dupå câteva zile, încå nu eram mântuit.
Într-o dimineaøå eram în camera mea, nu µtiu dacå må rugam sau vorbeam
cu mine însumi, µi am zis: „Doamne, de ce aløii sunt mântuiøi aµa de uµor µi
pentru mine e aµa de greu? E oare din cauzå cå sunt împietrit faøå de
Evanghelie?”. Cunoµteam aµa de bine Evanghelia, încât nu mai puteam fi
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miµcat de ea. Ωi am spus: „Doamne, dacå vrei så må mântuieµti, mântuieµte-må
acum. Dacå nu må mântuieµti acum, îmi iau råmas bun de la Tine. Nu mai
vreau nimic de la Tine”. Aceasta a fost rugåciunea sau gândul meu.

Muløumesc Domnului cå S-a uitat la inima mea. În acea dupå-amiazå am
fost mântuit. Nu a fost prin predicå. Predicatorul a vorbit din Ioan 3:16, înså
µi eu puteam predica din acel text. Nu s-a întâmplat nimic. Era un predicator
indian. Am îngenuncheat µi predicatorul a spus: „Cei ce vor så fie mântuiøi
så vina în faøå”. Nici nu m-am deranjat så må duc. Am fost acolo de atâtea
ori µi nu s-a întâmplat nimic, aµa cå am îngenuncheat lângå scaunul meu.
Predicatorul indian a venit lângå mine µi mi-a spus så merg în faøå. Ca så-i
fac pe plac, m-am dus în faøå, am îngenuncheat la altar, am plâns din nou
pentru toate påcatele mele, înså nu s-a întâmplat nimic. Adunarea s-a terminat
µi, în timp ce ieµeam (erau sute de oameni acolo), un predicator chinez m-a
oprit µi mi-a pus o singurå întrebare: „Eµti mântuit?”. A trebuit så fiu sincer,
aµa cå i-am spus: „Aµ dori så fiu”. Mi-a cerut så mai råmân puøin. Când am
råmas singuri, mi-a pus o întrebare: „Crezi cå Biblia este Cuvântul lui
Dumnezeu?”. Am spus: „Din copilårie cred”. M-a rugat så citesc 1 Ioan 1,
versetul 9: „Dacå ne mårturisim påcatele, Dumnezeu este drept µi credincios
ca så ne ierte µi så ne cureøe de orice nelegiuire”. M-a rugat så citesc de douå
ori versetul. Mi-a spus så las deoparte pronumele noi µi så citesc cu numele
meu în loc. Am citit aµa. Atunci nu må numeam Stephen Kaung. Stephen
este numele pe care l-am luat dupå ce am fost mântuit. Am påstrat doar
numele de familie: „Dacå Kaung îµi mårturiseµte påcatele, Dumnezeu este
credincios µi drept ca så ierte påcatele lui Kaung µi så-l curåøeascå de orice
nelegiuire”. Dupå ce mi-a cerut så citesc de douå ori, am îngenuncheat. Ωtiam
cum så må rog, aµa cå am început så må rog. Dar în dupå-amiaza aceea a fost
altfel. Mi-am mårturisit påcatele Domnului meu. Orice påcat pe care mi-l
puteam aminti, unul dupå altul le-am mårturisit µi apoi am spus Domnului
Isus: „Sunt multe påcate pe care le-am uitat, înså Tu le µtii pe toate. Acum
mi-am fåcut partea. Este rândul Tåu. Dacå eµti credincios µi drept, acum
totul øine de Tine. Eu mi-am fåcut partea µi aµtept ca µi Tu så faci la fel”.

Dumnezeu este credincios faøå de legåmântul Såu. El este drept. El deja
îmi pedepsise påcatele în Fiul Såu. Nu må mai putea pedepsi încå o datå,
pentru cå nu ar fi fost drept. El este credincios µi drept. „Fårå nici o îndoialå,
El îmi va ierta påcatele µi må va curåøi de orice nelegiuire” – am avut credinøa
de a må încrede în El. M-am ridicat de pe genunchi µi predicatorul m-a
întrebat: „Eµti mântuit?”. Am spus: „Sunt mântuit”. Mi-a spus: „De unde
µtii?”. „De un an întreg am simøit povara påcatului pe umerii mei, iar acum
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nu mai am nici o povarå. Pacea a venit în mine. Simt pacea. Ωtiu cå sunt
mântuit”. Predicatorul a fost foarte înøelept µi mi-a spus: „Nu”. Imediat
Cuvântul a venit la mine: „Ωtiu cå sunt mântuit pentru cå Domnul aµa a
spus”. Ωi mi-a spus: „Acum e bine. Sentimentele tale se vor schimba, înså
Cuvântul lui Dumnezeu råmâne pentru totdeauna”. Mi-a zis: „Mergi afarå µi
spune oamenilor cå Dumnezeu te-a mântuit”. Aµa am fåcut. Am fost martor
din prima zi. Apoi m-am dus în camera mea, am deschis Biblia la 2 Petru 1.
Am mai citit Biblia înainte fårå så înøeleg, dar în ziua aceea, când am deschis
la 2 Petru 1, fiecare cuvânt mi-a atins inima. Tatål meu îmi vorbea µi eu
înøelegeam. Dragi fraøi µi surori, aµa a venit îndurarea Lui în viaøa mea.

În acele zile, în ultima zi a conferinøei, predicatorii vorbeau de consacrare.
Din påcate, nici måcar ei nu µtiau bine ce înseamnå aceasta. Prin consacrare
ei înøelegeau: „Eµti mântuit, deci mergi µi predicå”. Consacrarea însemna så
fii predicator. Ωtim cå Biblia spune cå orice credincios trebuie så se dedice
Domnului. Noi ne dedicåm Lui, tråim pentru El, Îl låsåm så fie Capul vieøii
noastre µi så Se foloseascå de noi dupå cum vrea, înså în acea vreme nu asta
era consacrarea. Era o hartå imenså a Chinei pe perete µi predicatorul spunea:
„Dacå vrei så te consacri Domnului, alege unde vrei så mergi så predici
Evanghelia. Hai sus pe platformå, aratå cu degetul locul µi acolo vei merge
så slujeµti Domnului”. Fraøi µi surori, aveam 15 ani, eram de abia mântuit,
inima mea era plinå de râvnå, Domnul må iubea atât de mult – ce puteam så
fac pentru El? Voiam så merg în locul cel mai îndepårtat ca så-I aråt dragostea
mea, aµa cå m-am ridicat, m-am dus la platformå µi mi-am pus degetul pe
Mongolia, cel mai îndepårtat loc. Acolo voiam så merg så-L slujesc pe Domnul
ca så-I aråt dragostea. Muløumesc Domnului cå, deµi eram atât de ignorant,
El S-a uitat la inima mea. Pentru mine a fost o decizie serioaså. În ultimul an
de liceu chiar må pregåteam så merg în Mongolia. Citeam totul despre
Mongolia.

Am continuat så ne întâlnim în µcoalå, înså acum era altfel. Muløi colegi
au venit la Domnul. Ieµeam în sate så predicåm Evanghelia, eram în flåcåri
pentru Domnul. În fiecare vineri, dupå µcoalå, închiriam o salå a bisericii
metodiste unde invitam predicatori renumiøi din Shangai så ne vorbeascå µi
cam o treime din tinerii liceului veneau de bunå voie. Dupå câteva luni înså
am epuizat lista cu toøi predicatorii pe care-i µtiam. Într-o zi, pe când ne
gândeam pe cine så mai invitåm, un profesor a spus: „Am auzit de un nume:
Watchman Nee. Så mergem så-l cåutåm µi så-i cerem så vinå så ne predice”.
A venit. Aceea a fost prima mea întâlnire cu Watchman Nee, în acelaµi an în
care am fost mântuit. Încå îmi amintesc cum, dupå µcoalå, am mers la acea
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întâlnire µi am våzut doi oameni: Watchman Nee venise împreunå cu un alt
frate. I-am fost prezentat (era cu doisprezece ani mai în vârstå decât mine),
apoi a început så vorbeascå. Era un mesaj din Evanghelie. Încå îmi aduc
aminte ce a spus. A spus: „Dumnezeu vrea. Dar vrei µi tu?”. Am fost atinµi.
Muløumesc Domnului cå deja eram mântuiøi.

Am mers så-l mai ascult dupå aceea. Locul unde predica el era foarte
departe de µcoala noastrå. Trebuia så traversåm oraµul ca så ajungem acolo.
Îmi aduc aminte de prima datå când am mers så-l ascult. Se adunau duminica
la douå dupå-amiaza. Am mers împreunå cu un profesor. Nu µtiam cât ne va
lua så ajungem acolo, aµa cå am plecat devreme. Am ajuns cu o orå mai
repede. Nu era nimeni acolo decât noi doi. Profesorul meu era µi el tânår,
proaspåt absolvent µi, ca tinerii, am început så vorbim tare µi så râdem. Dintr-o
datå uµa din spate s-a deschis µi a ieµit un om care a spus: „Vå rog, nu vorbiøi
aµa de tare, pentru ca domnul Nee se odihneµte”. Am fost atât de speriaøi!
Am tåcut. La ora douå locul era plin – cam o suta cincizeci de oameni. Nimeni
nu scotea o vorbå. Oamenii intrau, se aµezau µi citeau Biblia ori se rugau în
duhul lor. Atmosfera ne-a miµcat inimile. La ora douå a coborât Watchman
Nee µi a început så predice. Pe vremea aceea øinea o predicå de douå ore. Îmi
aduc aminte ce a spus. Iaråµi era un mesaj din Evanghelie, de data asta despre
femeia samariteancå. A spus: „Un om singur a întâlnit o femeie singuraticå”.
Am fost atinµi, înså nu eram pregåtiøi pentru mesaj, fiind plini de râvnå.
Eram ocupaøi så-L slujim pe Domnul, aµa cå nu am putut înøelege importanøa
mesajului.

Când am absolvit liceul, direcøia vieøii îmi era deja stabilitå: nu doream
så merg la facultate, pentru cå o consideram pierdere de vreme. Doream så
merg la o µcoalå biblicå ca så må pregåtesc pentru a sluji Domnului. Am ales
ceea ce socoteam a fi cea mai bunå µcoalå biblicå µi eram hotårât în inima
mea så merg acolo. Credeam cå tatål meu va fi cu siguranøå de acord, pentru
cå Îl iubea atât de mult pe Domnul. Înså, spre surprinderea mea, mi-a spus:
„Nu! Mergi la facultate µi dupå ce termini, o så te trimit så studiezi teologia
în America”. Am fost atât de dezamågit! Întregul meu plan era fåcut bucåøi.
În China eram învåøaøi så ascultåm de pårinøi, aµa cå m-am dus, plin de
amåråciune, la facultate. Era o facultate creµtinå într-o altå localitate, µi
ståteam într-un cåmin. Imediat m-am aruncat în activitåøi creµtine, înså curând
am descoperit ceva ce nici nu am visat vreodatå: credeam cå toøi creµtinii
cred în Isus Cristos ca Fiu al lui Dumnezeu, cå toøi creµtinii cred cå Biblia
este Cuvântul lui Dumnezeu, dar, spre marea mea surprindere, profesorii
mei misionari din America nu credeau Biblia, nici cå Isus este Fiul lui
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Dumnezeu. Când am descoperit acest lucru, am fost µocat. M-am retras din
toate activitåøile µi am råmas foarte singur. Nu aveam nici o pårtåµie creµtinå.
Singura salvare mi-a fost rugåciunea µi studiul Bibliei. Obiµnuiam så citesc
Biblia pe genunchi. Må rugam pe genunchi. Nu îmi påsa dacå aløii intrau sau
ieµeau din camerå – trebuia så må rog µi så citesc Cuvântul, pentru cå era
singura mea nådejde de supravieøuire. În acea vreme am început så citesc
scrierile lui Watchman Nee µi ceea ce Domnul îi descoperise acestui frate
începea så mi se descopere µi mie. Domnul a început så må schimbe treptat.
Uneori luam trenul µi mergem la Shanhai så-l ascult.

În vremea aceea încå eram în biserica metodistå. Tatål meu s-a mutat în
oraµul unde eram eu la facultate µi activa ca påstor în biserica de acolo. În
acelaµi timp era µi preµedintele comitetului facultåøii. Odatå am mers la
Shanhai så-mi vizitez un prieten care era vecin cu Watchman Nee. Când
l-am vizitat, a început så-mi vorbeascå despre botez, despre botezul
credincioµilor prin scufundare. Eu fusesem botezat la naµtere µi, dupå ce am
fost mântuit, unii îmi mai ziceau de botezul credincioµilor, înså eu refuzam:
„Nu pot fi botezat a doua oarå, pentru cå am fost botezat în Numele Tatålui,
al Fiului µi al Sfântului Duh µi vreau så onorez acest Nume. Chiar dacå eram
bebeluµ µi nu µtiam nimic, am fost botezat în acel Nume sfânt”. Înså, citind
Biblia, am fost convins. Biblia spune: „Cine crede µi se boteazå”. Botezul
este o mårturie. Dacå nu cred µi må botez, mårturisesc fals. Acum cred, deci
trebuie så fiu botezat. Aceasta este mårturia cå nu mai aparøin lumii, cå sunt
botezat pentru Cristos. Acum eram convins în inima mea, dar nu puteam
face acest pas. Îl iubeam pe tatål meu µi må temeam cå, botezându-må, îl voi
råni. Deci, când prietenul meu mi-a vorbit de botez, m-am înfuriat. Ωtiam cå
are dreptate, dar nu puteam face acest pas, aµa cå m-a låsat în pace. M-a
crezut irecuperabil.

Acolo m-am rugat µi am spus: „Doamne, µtiu cå trebuie så fiu botezat, dar nu
pot acum. Îmi iubesc tatål. Nu vreau så-l rånesc. Dupå ce voi absolvi facultatea,
voi fi independent µi atunci voi fi gata så fac acest pas”. Înså dintr-o datå a venit
o voce la mine: „Cine îµi iubeµte tatål, mama, sora, soøul, soøia, chiar viaøa lui
mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine”. Nimeni nu mi-a vorbit, dar
am auzit vocea aceea: „Cine îµi iubeµte tatål mai mult decât pe Mine nu poate fi
ucenicul Meu”. Lucrul acesta m-a zdrobit µi am spus: „Doamne, må voi boteza”.
M-am dus µi am båtut la uµa lui Watchman Nee. A deschis µi a spus: „Ce doreµti?”.
I-am spus: „Vreau så fiu botezat”. A zis: „Ωtie tatål tåu?”. Îl cunoµtea pe tata. Am
spus: „Nu, dar vreau så fiu botezat”, µi am fost botezat în ziua urmåtoare. Era o
sâmbåtå. Duminica era frângerea pâinii µi m-am alåturat fraøilor µi surorilor de
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acolo. Înså a apårut o problemå: o datå pe lunå obiµnuiam så iau masa Domnului
în biserica metodistå. Pentru mine avea o mare semnificaøie acest moment, pentru
cå la masa Domnului ne amintim de Domnul. Acum, dupå ce am frânt pâinea cu
ceilaløi fraøi, am µtiut, pe când må întorceam acaså, cå nu må mai pot duce µi
dincolo, pentru cå profesorii mei participau µi ei la masa Domnului µi µtiam cå ei
nu cred cå Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu sau cå Biblia este Cuvântul lui
Dumnezeu. Cum puteam lua cina cu ei? Pâinea este Trupul Domnului. Nu mai
aveam cum så fac lucrul acesta, înså a apårut o problemå: toøi µtiau cå sunt fiul
pastorului µi cå sunt plin de râvnå pentru Domnul. De fapt, tatål meu îmi ceruse
så organizez µcoala duminicalå în cartier. Oraµul acela este Veneøia Chinei. Muløi
oameni locuiesc pe bårci. Noi mergeam så-i adunåm pe copiii care locuiesc pe
bårci µi organizam pentru ei µcoala duminicalå dupå-amiaza. Cum puteam evita
frângerea pâinii în biserica metodistå? Mi-am folosit imaginaøia µi, de fiecare
datå când se apropia duminica în care se frângea pâinea acolo, gåseam o scuzå
ca så nu fiu prezent. Dar, dupå un an întreg, nu mai gåseam scuze.

Slavå Domnului, în timpul acela doi dintre colegii mei au devenit
credincioµi. Eram trei acum. Mergeam uneori într-o salå de claså, ne rugam
µi luam cina Domnului împreunå. Eram atât de ignoranøi! Tot ce ne doream
era så ne amintim de Domnul la masa Lui într-un mod simplu. Atunci am
auzit cå în partea cealaltå a oraµului era un spital prezbiterian unde erau
patru surori: una era directoarea µcolii de asistente, una era administratoare
acolo, una era asistentå µi una era pacientå. Acestea Îl iubeau pe Domnul µi
uneori mergeau în Shanhai så participe la masa Domnului. Aµa ne-am
cunoscut µi am început så ne rugåm împreunå. Dupå câteva luni am înøeles
cå Domnul vrea så fim împreunå, aµa cå duminica ne întâlneam în casa unei
surori pentru a lua cina Domnului. Toøi plângeam înaintea Domnului. Aµa a
început mårturia noastrå în acel oraµ.

Odatå a venit un frate så ne vorbeascå µi, la acea întâlnire, Dumnezeu a
fåcut minuni: toate elevele de la µcoala de asistente au fost mântuite, cu douå
excepøii. Înså iaråµi a apårut o problemå pentru mine. Am înøeles cå Dumnezeu
vrea så facå ceva, dar råspunderea era pe umerii mei. Eram în anul al treilea la
facultate. M-am simøit ca un om ale cårui picioare sunt în douå bårci ce se
depårteazå una de cealaltå treptat. Pe de o parte încercam så-i fiu pe plac tatålui
meu în biserica metodistå, iar pe de altå parte Domnul îmi aråtase cå în trupul
lui Cristos nu este nici o deosebire, nici o separare, cå nu existå denominaøiuni.
Suntem una în Cristos. Nu puteam aparøine unei secte, pentru cå aparøineam
Trupului, înså nu puteam nici påråsi biserica metodistå. Ei bine, fratele care a
venit så ne vorbeascå a avut un mesaj din Luca 14: „Domnul Isus a spus
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oamenilor: Cine vrea så Må urmeze så lase totul. Dacå vrei så clådeµti un turn,
gândeµte-te înainte dacå ai banii necesari. Dacå vrei så pleci la råzboi, îøi vei
folosi toøi soldaøii? Ωtai µi calculeazå tot ce ai de dat înainte de a face ceva”.

Mesajul m-a atins µi, dupå întâlnire, am luat prânzul împreunå µi ne-am
odihnit, apoi m-am dus så må rog. Am spus: „Doamne, µtiu cå nu sunt
desåvârµit. Încerc så Te urmez, dar mai sunt µi alte lucruri pe care le doresc”.
Nu îmi calculasem costurile, aµa cå am început acum så fac acest lucru. Ωi
µtiøi ce face vråjmaµul lui Dumnezeu: începe så-øi inoculeze tot felul de
gânduri: „Dacå vrei så-L urmezi pe Isus cu adevårat, viitorul tåu se va pråbuµi.
Te vor da afarå de la universitate, familia te va påråsi, vei fi terminat”. Am
spus: „Doamne, crucea e prea grea. Nu pot plåti un asemenea preø”. Ωi chiar
atunci L-am våzut pe Domnul venind spre mine, aråtându-mi palmele
stråpunse. Mi-a spus: „Pentru tine am fåcut asta. Ce faci tu pentru Mine?”.
Dragostea Lui mi-a zdrobit inima µi am spus: „Doamne, totul. Viaøa, sângele,
totul”. M-am dat pe mine însumi Aceluia care må iubeµte aµa de mult. Cu
toate cå Îi promisesem Domnului cå voi låsa totul pentru a-L urma pe El,
încå se dådea o luptå în mine. Trei zile µi trei nopøi nu am putut dormi.
Mergeam la µcoalå, dar nici nu auzeam ce spuneau profesorii. Dar, slavå
Domnului, El mi-a adus aminte de promisiunea mea: „Øi-ai dåruit viaøa Mie;
acesta e un fapt”. Dupå trei zile, m-am hotårât în inima mea. I-am cerut
tatålui meu så ståm de vorbå. I-am spus ce s-a întâmplat, ce fåcuse Domnul
în viaøa mea µi i-am spus cå m-am botezat cu un an în urmå. Tatål meu a fost
rånit µi mi-a spus: „Sunt rånit nu pentru cå te-ai botezat, ci pentru cå nu ai
avut încredere în mine. Dacå ai fi vrut så fii botezat prin scufundare, aµ fi
fåcut eu asta, înså tu nu ai încredere în mine µi asta må råneµte”. I-am spus:
„Trebuie så påråsesc biserica metodistå” µi tatål meu mi-a råspuns: „Nu øin
de o sectå. Sunt în biserica metodistå doar pentru cå aici lucrez. Câtå vreme
Îl urmezi pe Domnul, eu sunt de acord cu tine”. Din ziua aceea el m-a låsat
så merg oriunde doream, så må întâlnesc cu cine voiam, nici o datå nu a spus
o vorbå contra. Muløumesc Domnului pentru tatål meu.

Dupå ce am absolvit facultatea, fratele Nee m-a ales så må alåtur lui în
lucrare, în 1935. I-am spus tatålui meu, amândoi am îngenuncheat µi el m-a
încredinøat în mâna Domnului µi a zis: „Dacå tu slujeµti Domnului, nu conteazå
unde mergi”. Ωi mi-a dat drumul. Dragi fraøi µi surori, aceasta este îndelunga
Lui råbdare. El îmi µtia slåbiciunile µi El mi-a dat tot ce îmi trebuia.
Nådåjduiesc, tinerilor, cå înøelegeøi cå Domnul este vrednic så fie slujit.

Amin.


