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Slujirea spiritualå
I.

Så ne rugåm:

Iubite Tatå ceresc, aµa cum ståm înaintea Ta în numele preaiubitului Tåu Fiu,
Domnul nostru Isus, inimile ne sunt pline de bucurie µi recunoµtinøå. Doamne Isuse,
Te låudåm µi-Øi muløumim cå ne-ai iubit atât de mult, încât ai fost gata så vii în
aceastå lume nelegiuitå µi så mori pentru påcatele noastre. Doamne, Îøi suntem
veµnic recunoscåtori. Te låudåm µi-Øi muløumim nu numai pentru cå ne-ai mântuit,
ci µi pentru cå ne-ai chemat så Te slujim. Cine suntem noi ca så-L slujim pe Domnul
nostru scump? Totul este harul µi îndurarea Ta. Suntem adunaøi aici în aceastå
dimineaøå ca så ne înveøi cum så Te slujim, aµa încât så satisfacem inima Ta. Ne
rugåm ca zilele noastre pe påmânt så fie cu adevårat zile de valoare în ochii Tåi, ca
voia Ta så se împlineascå pe påmânt, prin noi, aµa cum se împlineµte ea în cer.
Încredinøåm acest timp în mâinile Tale iubitoare. Aµteptåm ca Duhul Tåu cel Sfânt
så ne deschidå ochii la Cuvântul Tåu. Ne rugåm ca acest Cuvânt, care este adevår
µi viaøå, så devinå experienøå pentru fiecare dintre noi. Øie Îøi dåm toatå slava! Ne
rugåm în Numele scump. Amin.

Muløumim Domnului cå ne-a adus împreunå µi de aceastå datå. Muløumim
Domnului cå am început aceastå conferinøå cu Masa Lui. Când venim la Masa
Domnului, venim în calitate de copii ai Lui. Îl låudåm µi-I muløumim cå ne-a dat
viaøa, cå putem veni în prezenøa Lui pentru a ne aminti de marea Lui dragoste faøå
de noi µi pentru a ne exprima, fie µi într-o micå måsurå, muløumirea. El este atât de
vrednic, mai vrednic decât vom putea spune vreodatå! Dar slavå Lui cå El este gata
så primeascå recunoµtinøa noastrå, chiar dacå ea este micå. Înså, fraøi µi surori, cu
toøii µtim cå nu suntem doar copii ai Lui. Când ne gândim la faptul de a fi copii ai lui
Dumnezeu, ne gândim la viaøå, la faptul cå El Ωi-a dat viaøa pentru noi. Dar atunci
când am devenit copiii Lui, El ne-a chemat så-I slujim. Vå amintiøi versetele din
Apocalipsa 1:5-6 „A Lui, care ne iubeµte, care ne-a spålat de påcatele noastre cu
sângele Såu µi a fåcut din noi o împåråøie µi preoøi pentru Dumnezeu, Tatål Såu...”
Vedem, deci, cå n-am fost doar råscumpåraøi prin sângele Lui scump, nu ne-a fost
datå doar viaøa, ci am fost fåcuøi împåraøi µi preoøi pentru Dumnezeu µi Tatål Såu. În
Apocalipsa 5 vedem cå cei douåzeci µi patru de båtrâni µi cele patru fåpturi vii se
închinau µi-L låudau pe Domnul Isus, spunând: „Doamne, Tu eµti vrednic, pentru
cå ai fost junghiat µi ai råscumpårat cu sângele Tåu un popor, µi ai fåcut din el
împåraøi µi preoøi pentru Dumnezeu.”
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Prin urmare, fraøi µi surori, cred cå ne este bine cunoscut tuturor faptul cå nu
suntem doar copii ai lui Dumnezeu, ci suntem µi preoøi pentru Dumnezeu, Tatål
nostru. Ωtim cå preotul este o persoanå devotatå în întregime slujirii lui Dumnezeu.
Preotul face un singur lucru: Îi slujeµte Domnului. Fiecare copil råscumpårat al lui
Dumnezeu este un preot pentru El. Din acest motiv, dupå ce am fost mântuiøi,
trebuie så aducem trupurile noastre ca o jertfå vie, pentru cå acest lucru este plåcut
lui Dumnezeu, pentru cå este un lucru sfânt, pentru cå aceasta reprezintå slujirea
noastrå înøeleaptå.

Fraøi µi surori, uneori facem confuzie între lucrare µi slujire. Uneori credem cå
lucrarea µi slujirea sunt unul µi acelaµi lucru. „Dacå facem ceva pentru Dumnezeu,
atunci Îi slujim Lui”. Dar existå o diferenøå între lucrare µi slujire. Lucrarea este
impersonalå, slujirea este personalå. Obiectul lucrårii este un lucru; dacå realizåm
un lucru, atunci lucrarea este îndeplinitå. Dar cu slujirea este altfel. Atunci când
slujeµti, ai un ståpân. Din acest motiv, Biblia pune împreunå slujirea µi închinarea.
În Romani 12:1 se spune: „aceasta este slujirea voastrå înøeleaptå”; într-o altå
traducere spune „aceasta este închinarea voastrå spiritualå”. Vedem deci cå în slujire,
µi mai ales în slujirea lui Dumnezeu, întâlnim elementul închinare.

Tema acestei conferinøe este „Slujirea spiritualå”. Eu am fost delegat så vorbesc
despre tiparul slujirii. Aµ dori så abordez acest subiect din trei direcøii. Mai întâi,
tiparul slujirii. Noi trebuie så avem un model de slujire. Trebuie så vedem care este
slujirea dupå voia lui Dumnezeu. În al doilea rând, ne vom ocupa cu slujirea noastrå
din prezent. Vrem så privim la slujirea noastrå de aståzi, så vedem dacå ea se ridicå
la standardul lui Dumnezeu. Apoi, în final, vom privi la calea de restabilire: cum
putem fi restabiliøi spre a sluji lui Dumnezeu potrivit cu voia Lui.

Deschideøi acum la Evanghelia lui Ioan, capitolul 12, versetul 26. Iatå ce spune
aici Domnul Isus: „Dacå Îmi slujeµte cineva, så Må urmeze: µi unde sunt Eu, acolo
va fi µi slujitorul Meu. Dacå Îmi slujeµte cineva, Tatål îl va cinsti.”

Dragi fraøi µi surori, aøi µtiut cå µi înainte de a fi råscumpåraøi voi slujeaøi?
Slujeaøi lumii, vå slujeaøi vouå înµivå µi slujeaøi vråjmaµului lui Dumnezeu, ascuns
în spatele tuturor lucrurilor. Înså, dupå ce am fost råscumpåraøi, trebuie så existe o
schimbare drasticå în ceea ce priveµte slujirea noastrå. Pentru cå nimeni nu poate
sluji la doi ståpâni; fie iubeµte pe unul µi uråµte pe celålalt, fie preøuieµte pe unul µi
dispreøuieµte pe celålalt. Domnul nostru Isus a spus în Matei, capitolul 6: „Nu puteøi
sluji µi lui Dumnezeu, µi lui Mamona.” Mamona reprezintå lumea, vråjmaµul care
stå în spatele lumii. Dar, slavå Domnului, El ne-a scos de sub puterea întunericului
µi ne-a stråmutat în împåråøia dragostei Fiului Såu. De aceea, slujirea este total alta
o datå ce am fost råscumpåraøi. Înainte slujeam lumii µi vråjmaµului, dar acum
slujim singurului Dumnezeu viu µi adevårat. Cåci nimeni nu poate sluji la doi ståpâni.
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Vå amintiøi cå, atunci când Dumnezeu a scos pe poporul Israel din Egipt, l-a trimis
pe Moise la Faraon cu mesajul: „Laså pe poporul Meu så plece ca så-Mi slujeascå.”
Copiii lui Israel erau robi în øara Egiptului. Îi slujeau lui Faraon. Faraon îi pusese la
muncå grea. Înså, chiar dacå nu li se dåduse voie så plece încå, mântuirea lui
Dumnezeu a venit la poporul Israel. „Laså pe poporul Meu så plece ca så-Mi
slujeascå.” Deci, fraøi µi surori, trebuie så øinem minte acest lucru: noi am fost mântuiøi
pentru a sluji Dumnezeului Celui Viu. Så nu vå închipuiøi cå am fost råscumpåraøi
ca så tråim pentru noi înµine. Nu scrie aµa ceva în Cuvântul lui Dumnezeu. De
îndatå ce ai fost råscumpårat, eµti chemat så-I slujeµti lui Dumnezeu. De aceea,
trebuie så ne ocupåm cu lucrurile Tatålui nostru.

Uneori avem ideea greµitå cå o conferinøå al cårei subiect este slujirea se
adreseazå celor care sunt angrenaøi cu „normå întreagå” în lucrarea lui Dumnezeu.
Dar, fraøi µi surori, eu cred cå fiecare copil råscumpårat al lui Dumnezeu este un
slujitor al Lui cu „normå întreagå”. Deci, dacå Îi slujeµti Lui cu „normå întreagå”,
cui slujeµti? Cuvântul spune: nimeni nu poate sluji la doi ståpâni. Prin urmare, cui
slujeµti? Eu cred cå fiecare copil al lui Dumnezeu este un slujitor al lui Dumnezeu
cu „normå întreagå”. Poate ai o ocupaøie: poate eµti medic, poate eµti inginer sau
poate eµti casnicå, poate eµti profesor sau poate chiar student. Înså aceasta este
ocupaøia ta, nu chemarea ta. Pentru cå chemarea înseamnå a sluji lui Dumnezeu.
Gândiøi-vå la Daniel. El a fost prim-ministrul celui mai mare imperiu din acea
vreme. A slujit Imperiului Babilonian, a slujit Imperiului Medo-Persan; înså, pânå
µi împåratul a recunoscut faptul cå Daniel Îi slujea lui Dumnezeu. Astfel cå oamenii
l-au invidiat µi el a ajuns så fie aruncat în groapa cu lei. Dar împåratul a venit la el µi
i-a zis: „Daniele, Dumnezeul Cåruia Îi slujeµti te poate izbåvi.” Slavå Domnului cå
Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeul Atotputernic. Noi n-avem nici o scuzå. Nu
putem spune: „Dar eu sunt prea ocupat! Sunt prea ocupat så-mi câµtig existenøa,
sunt prea ocupat cu familia, cu una cu alta. Nu am timp så-I slujesc lui Dumnezeu”.
Te compari oare cu Daniel? El a fost prim-ministru al celui mai mare imperiu din
lume! Dar pânå µi împåratul a recunoscut faptul cå el slujea lui Dumnezeu. Deci, nu
conteazå care este serviciul tåu. Øine minte: tu eµti preot, µi eµti pus deoparte pentru
un singur lucru - eµti pus deoparte doar pentru a sluji lui Dumnezeu.

Fraøi µi surori, nu µtiu cum så accentuez mai bine acest lucru. Må rog ca Duhul
lui Dumnezeu så imprime acest gând în inimile voastre. Pentru cå acest lucru este
fundamental în slujirea noastrå creµtinå. Mai ales când ne gândim la faptul cå Domnul
nostru vine curând. Nu µtim câte zile mai avem. Dacå Domnul ar veni aståzi, cum
am putea så dåm ochii cu El? Suntem noi înøelepøi µi credincioµi sau suntem
nechibzuiøi µi leneµi? Prin urmare, fraøi µi surori, så acordåm o mare atenøie acestui
subiect legat de slujirea lui Dumnezeu.
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Cum putem så slujim lui Dumnezeu în aµa fel, încât slujirea noastrå så fie pe
placul inimii Lui? Caracterul slujirii are la bazå obiectul slujirii. Dacå slujeµti
unui om, trebuie så-i cunoµti mai întâi caracterul. Dacå-i cunoµti caracterul, atunci
poøi så-i slujeµti µi så-i faci pe plac. Dar, fraøi µi surori, noi nu slujim unor oameni.
Noi Îi slujim lui Dumnezeu. De aceea, primul lucru pe care trebuie så-l înøelegem
este cå trebuie så-L cunoaµtem pe Domnul. Dacå nu-L cunoaµtem pe Dumnezeu,
dacå nu avem o experienøå veritabilå cu Dumnezeu, dacå nu-I cunoaµtem
caracterul, dacå nu µtim ce iubeµte µi ce uråµte El, dacå nu µtim ce anume urmåreµte
cu adevårat, atunci cum så-I slujim? Nu-I putem sluji dupå cum ne taie capul,
cåci atunci s-ar putea ca, la sfârµit, så avem parte de o mare surprizå. Vå amintiøi
Predica de pe Munte, în Matei 7. Domnul spune cå vor veni unii µi vor spune:
„Doamne, am profeøit în Numele Tåu, am scos demoni în Numele Tåu, am fåcut
semne µi minuni în Numele Tåu.” Ωi totuµi, Domnul le va spune: „Nu vå cunosc,
lucråtori ai fårådelegii.” Fraøi µi surori, dacå vrem så slujim Domnului, primul µi
cel dintâi lucru este acesta: trebuie så-L cunoaµtem, trebuie så-I cunoaµtem
caracterul, trebuie så-I cunoaµtem inima, trebuie så-I cunoaµtem scopul, voia.
Pânå ce nu vom face acest lucru, slujirea noastrå va fi respinså. Dar, dragi fraøi µi
surori, Dumnezeul nostru este cea mai mare tainå din univers. Vå puteøi gândi la
vreo tainå mai mare decât Dumnezeu? Cine poate så-L cunoascå? Cine poate så-
I cunoascå gândurile? El este imens, este extraordinar. Este atât de mare!! Cum
am putea så-L cunoaµtem?! Cum am putea så-L înøelegem?! Gândiøi-vå la o furnicå.
Poate acea furnicå så te înøeleagå? Poate o pasåre så te înøeleagå? Îmi vine în
minte o întâmplare: odatå, må aflam în camera mea când o pasåre a intrat pe
geam. Camera era plinå de oglinzi. Odatå intratå, pasårea a realizat cå a greµit
locul, aµa cå a încercat så gåseascå drumul spre ieµire. Dar s-a tot lovit de oglinzi.
I-am zis: „Påsårico, vreau så te salvez, numai laså-må så te prind µi te voi duce
afarå”. Dar pasårea nu m-a înøeles. S-a lovit de pereøi pânå ce a cåzut. Abia atunci
am putut s-o prind µi s-o duc afarå.

Fraøi µi surori, când e vorba de Dumnezeu, lucrurile sunt mult mai dificile.
Cum så-L cunoaµtem pe El? Aceasta-i cea mai mare problemå din univers. Dar,
slavå Domnului, El este un Dumnezeu care Se descoperå. Dacå S-ar ascunde, cine
L-ar cunoaµte? Cine ar putea så-I slujeascå? Cine ar putea så muløumeascå inima
Lui? Nimeni! Dar Dumnezeul nostru Se descoperå. Ωtiøi ce a zis Pavel: „Dumnezeu
a gåsit cu cale så-L descopere pe Fiul Såu în mine.” Îi muløumim lui Dumnezeu cå
El ne vorbeµte. În zilele din vechime, Dumnezeu a vorbit pårinøilor noµtri prin
prooroci. În zilele de pe urmå, El ne vorbeµte în Fiul Såu Preaiubit. Ne-a fost datå o
revelaøie deplinå. Ne-a fost dat Duhul Sfânt, µi, prin acest Duh Sfânt, Duhul
Adevårului, putem så-L cunoaµtem pe Dumnezeu. Putem så cunoaµtem inima Lui,
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putem så aflåm ce anume Îl încântå pe El, care este calea Lui, astfel încât så-I slujim
într-un mod care så-I aducå muløumire.

Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel Viu. De aceea, oricine-L slujeµte,
trebuie så o facå prin viaøå. Nu-I poøi sluji prin teorie, nu-I poøi sluji prin doctrinå,
trebuie så-I slujeµti prin viaøå. Dumnezeul nostru este Duh. De aceea, cine-I slujeµte
trebuie så o facå în Duhul. Cu alte cuvinte, nu-I poøi sluji doar cu mintea ta.
Indiferent cât de nobile øi-ar fi gândurile, nu poøi ajunge la El. Nu poøi så-I slujeµti
cu trupul tåu, chiar dacå te-ai prosterne în faøa Lui, crezând cå I te închini µi Îi
slujeµti. Dumnezeu nu este slujit în felul acesta. Dumnezeul nostru este adevår,
deci trebuie så-I slujim în adevår. Cuvântul Domnului este adevårul. Nu-I putem
sluji în afara adevårului Lui. Dumnezeul nostru este ceresc, de aceea nu putem
folosi cåi påmânteµti pentru a-I sluji. Putem så folosim cåile lumii µi, temporar, så
pårem cå avem succes. Dar aceasta este doar o lucrare, så zicem una religioaså,
înså Dumnezeu nu este slujit prin ea. Fraøi µi surori, avem nevoie de o schimbare
fundamentalå în gândirea noastrå. Trebuie så-I slujim lui Dumnezeu cunoscându-L
pe El. Cu cât Îl cunoµti mai mult, cu atât Îi slujeµti mai mult.

Slavå Domnului cå, atunci când citim Biblia, ea este descoperirea
Dumnezeului nostru. Este descoperirea Domnului nostru Isus Cristos. Este o Carte
vie. Din aceastå Carte putem afla cum este inima Lui, putem afla ce urmåreµte El.
De aceea este foarte important så meditåm asupra Cuvântului, så-l studiem. Trebuie
så depindem de Duhul Sfânt, ca El så ne reveleze Cuvântul. Trebuie så citim
Cuvântul lui Dumnezeu pânå ce vom începe så-L vedem în el pe Cristos. Pentru
cå acesta este singurul mod de a sluji lui Dumnezeu.

Dar Dumnezeul nostru este viu. În timp ce încercåm så conturåm tiparul
slujirii, vedem cå adesea El ne pune în faøå exemplul unor oameni. Biblia este
plinå de arhetipuri, pentru cå Dumnezeu este o Persoanå vie. Adesea El îµi intro-
duce gândurile în vieøile oamenilor pentru ca, prin ei, noi så putem înøelege ceva
din gândul Lui, pentru ca så µtim cum så-I slujim Lui în aµa fel, încât El så fie
muløumit. În Vechiul Testament este o persoanå care se remarcå în calitatea lui de
slujitor al lui Dumnezeu. Presupun cå toøi µtiøi despre Moise. Dumnezeu a spus:
„Moise, slujitorul Meu.” Vå amintiøi ce spune în Numeri 12, când sora lui Moise,
Maria, µi Aaron au început så vorbeascå împotriva lui Moise. Ei au zis: „Dumnezeu
vorbeµte numai lui Moise? Nu ne vorbeµte µi nouå?” Ωi vå amintiøi cum Dumnezeu
a venit în mijlocul lor, a chemat la El pe Moise, Aaron µi Maria µi a zis: „ Dacå va
fi un profet printre voi, Eu, Domnul, Må voi aråta lui într-o viziune, voi vorbi cu
el într-un vis. Dar nu aµa stau lucrurile cu robul Meu Moise; el este credincios în
toatå casa Mea. Eu vorbesc cu el gurå cåtre gurå, deschis, nu în parabole; el vede
chipul Domnului.” Iatå deci, fraøi µi surori, cum în Vechiul Testament Moise este
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exemplul viu al tiparului de slujire a lui Dumnezeu. Dacå vrem så învåøåm cum
så slujim, trebuie så învåøåm din viaøa lui Moise. Ωtim cå Moise s-a nåscut sub
sentinøa morøii, Faraon poruncise ca toøi copiii de parte bårbåteascå så fie înecaøi.
Ωi Moise s-a nåscut tocmai în acea vreme. Prin urmare, s-a nåscut cu sentinøa
morøii planând asupra lui. Dar, slavå Domnului, el a fost izbåvit, scos din ape.
Aceasta înseamnå numele lui. Moise a fost scåpat de la moarte, pentru cå
Dumnezeu avea un scop cu viaøa lui. El a devenit fiul fiicei lui Faraon. A locuit la
palat. Biblia ne spune cå a învåøat toatå înøelepciunea Egiptului. A fost puternic în
fapte µi cuvinte. Dar mama lui, pe când îl alåpta încå, a sådit în el gândul cå
Dumnezeu avea un plan måreø cu viaøa lui. A aflat apoi cå avea o misiune din
partea lui Dumnezeu, µi anume aceea de a elibera poporul Israel. Inima lui era
îndreptatå så slujeascå scopului lui Dumnezeu.

Prin urmare, la vârsta de patruzeci de ani, a ieµit så-µi vadå fraøii. Ωtiøi cå a våzut
un egiptean båtând un izraelit. S-a uitat în toate pårøile, pentru a verifica dacå îl
vedea cineva, µi cu propria putere l-a båtut de moarte pe egiptean. A doua zi a mers
din nou pe la fraøii såi µi a våzut doi evrei certându-se. El era puternic în vorbe, aµa
cå le-a zis: „Sunteøi fraøi, de ce vå luptaøi unul cu celålalt?” S-a gândit cå fraøii lui vor
înøelege. Dar unul dintre ei l-a împins la o parte µi i-a zis: „Cine te-a pus pe tine
judecåtor peste noi? Vrei så må omori µi pe mine cum l-ai omorât ieri pe egiptean?”
Deci fapta lui era cunoscutå. Astfel, Moise a trebuit så fugå pentru a-µi scåpa viaøa.

Fraøi µi surori, vedem aici un om a cårui inimå este pentru slujirea lui
Dumnezeu. El încearcå så-µi foloseascå propria forøå µi elocvenøå pentru a salva
poporul, dar eµueazå complet. Dumnezeu nu a acceptat acest gen de slujire. Iatå-
l deci fugind. Timp de patruzeci de ani råmâne în pustie, påstorind turmele de oi.
La vârsta de optzeci de ani îl gåsim påzind turmele; la un moment dat vede un
tufiµ de måråcini în flåcåri. În pustie, un astfel de tufiµ ia foc foarte uµor, pentru cå
este foarte uscat µi aerul e încins acolo. Prin urmare, se aprinde singur µi arde
pânå se mistuie. Moise vede un tufiµ de måråcini care arde, dar nu se mistuie! O
minune! Astfel, se duce så se uite la el. O voce se aude din mijlocul acelui tufiµ,
spunând: „Acesta este un loc sfânt. Scoate-øi încåløåmintea din picioare”.
Dumnezeu Se afla în acel tufiµ în flåcåri, µi ceea ce face este cå Îi reveleazå lui
Moise dorinøa din inima Sa. „Du-te în Egipt µi elibereazå-Mi poporul.”

Fraøi µi surori, cu patruzeci de ani înainte Moise îµi pusese inima så-I slujeascå
lui Dumnezeu. Ωi-a folosit puterea µi elocvenøa pentru a-I sluji, a folosit tot ceea
ce învåøase în Egipt pentru slujire. Dar nu poøi så-I slujeµti lui Dumnezeu în felul
acesta. Moise a fost total respins. A fost un eµec total. Slavå Domnului pentru
asta! Cum ar fi fost dacå ar fi avut succes?! A fost nevoie de aløi patruzeci de ani
ca Moise så se dezveøe de tot ce învåøase în Egipt. Ωi-a pierdut puterea, µi-a pierdut
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elocvenøa. Unde så µi-o foloseascå? Så vorbeascå unor oi proaste? Ωi-a pierdut
elocvenøa. A zis: „Eu nu pot vorbi!” Asta este adevårat! „Cine sunt eu så må duc
så salvez acest popor? Sunt un eµec total!” Dar Dumnezeu i-a dat o viziune,
viziunea tufiµului în flåcåri! „Moise, tu nu eµti un cedru, eµti doar un tufiµ! Dar nu
un tufiµ oarecare, ci unul care a ars! Ai fost destinat så fii distrus, eµti total
nefolositor, dar Eu sunt cu tine; Eu te modelez µi te pot folosi, pentru cå Eu sunt
cu tine.” „Nu prin putere, nu prin tårie, ci prin Duhul Meu”, spune Domnul. Ωi
Moise a mers înapoi. Fraøi µi surori, când a scos pe poporul Israel din Egipt,
Moise avea optzeci de ani. El a scris Psalmul 90, în care a spus: „ Anii vieøii
noastre se ridicå la µaptezeci de ani, iar pentru cei mai tari, la optzeci de ani”.
Adicå optzeci de ani înseamnå sfârµitul vieøii. Dar la sfârµitul vieøii lui, Dumnezeu
a început. Acesta este modul în care lucreazå Dumnezeu în fiecare dintre noi. Ωi,
slavå Domnului, Moise a fost credincios în toatå casa lui Dumnezeu. În ce fel?
Ωtiøi cå Dumnezeu i-a poruncit lui Moise så facå un Cort. Dumnezeu i-a zis:
„Zideµte-Mi un Sanctuar în care så locuiesc”. Ωtim cå Moise era un mare arhitect.
Så facå un cort?! Asta era o nimica toatå! Ar fi putut zidi o piramidå! Ωi totuµi,
Dumnezeu i-a dat detaliile. „Så faci totul dupå cum øi-a fost aråtat pe munte.”
Dumnezeu nu i-a acordat nici un fel de libertate lui Moise. Ωi el a fost credincios,
a fåcut totul dupå porunca Domnului. Aceasta este credincioµie.

Prin urmare, acesta este Moise. Fraøi µi surori, dacå vrem så-I slujim lui
Dumnezeu, trebuie så urmåm calea pe care a mers Moise.

Trecem acum în Noul Testament. Printre slujitorii din Noul Testament este
unul care iese în evidenøå. Ωtim cu toøii cå este vorba de Pavel. Cine a fost acest
om? A fost unul dintre cei mai neobiµnuiøi tineri. S-a nåscut cu drepturi depline.
S-a nåscut izraelit pur. Cei mai muløi tineri merg în lume cåutând glorie. Acest om
înså era diferit. Cumva avea un sentiment al destinului. El nu cåuta bogåøiile µi
plåcerile acestei lumi ca cei mai muløi dintre tineri, ci cåuta så-L cunoascå pe
Dumnezeu. De aceea, vedem cå, încå de tânår, probabil dupå ce a primit bar-
misva, a mers la Ierusalim µi a stat la picioarele lui Gamaliel. La acea vreme,
Gamaliel era cel mai mare rabin din Israel. Acest tânår a învåøat de la Gamaliel µi
a devenit Fariseu. Aståzi avem o idee vagå despre ce însemna a fi Fariseu. În
sensul cel mai strict, Fariseu era cel care nu doar studia Scripturile, ci µi påzea
fiecare literå a Legii. Mai mult de atât, øinea toate tradiøiile pårinøilor, toate
interpretårile date de pårinøi, interpretare dupå interpretare. Cât priveµte påzirea
literei Legii, acest tânår era perfect. Era cu mult înaintea contemporanilor såi. Era
plin de râvnå pentru tradiøiile stråmoµilor! El a ajuns så fie duµmanul numårul
unu al ucenicilor Domnului Isus µi, în tot acest timp, el credea cå slujeµte lui
Dumnezeu. De ce? Pentru cå se afla în întuneric. Mintea lui era îndreptatå spre
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tradiøiile stråmoµeµti. Îi slujea lui Dumnezeu fårå a avea viziune, fårå a avea
descoperire de sus. Ce slujbå a fåcut el pentru Domnul! Dar Domnul a privit la
inima lui; Dumnezeu a µtiut cå inima lui era sincerå, aµa cå l-a låsat så meargå
pânå la un punct. Când a pornit pe drumul cåtre Damasc, vrând så ajungå la cei
aflaøi pe Cale, så-i aducå la Ierusalim µi så-i condamne, deodatå, o luminå mai
strålucitoare decât soarele la amiazå a strålucit peste el. El a fost doborât de acea
luminå µi a auzit o voce: „Saule, Saule, pentru ce Må prigoneµti? Øi-ar fi greu så
arunci înapoi cu piciorul într-un øepuµ.” N-a fost o voce osânditoare, o voce
mânioaså, ci a fost o voce plinå de compasiune µi blândeøe. „Saule, Saule, de ce
faci asta? Te råneµti singur.” Ωi Saul a întrebat: „Cine eµti, Doamne?” Nu-L
cunoµtea, credea cå Isus din Nazaret fusese un rebel care îµi primise pedeapsa. Nu
µi-a dat seama cå Isus din Nazaret este Împåratul împåraøilor µi Domnul domnilor.
Acum înså, capituleazå complet.

Dupå aceastå predare totalå, Domnul începe så-l ridice µi så-l foloseascå la
scarå largå. Dacå iniøial numele lui a fost Saul, „cerut”, acum este numit Pavel,
„mic”, „nimic”. Fraøi µi surori, lui Pavel i-au fost încredinøate tainele lui Dumnezeu
de-a lungul veacurilor. Lui i-a fost încredinøatå taina lui Dumnezeu. Taina lui
Dumnezeu, spune el, este Cristos. Dacå vrem så-L cunoaµtem pe Dumnezeu,
trebuie så-L cunoaµtem pe Cristos, pentru cå tot ce este din Dumnezeu se aflå în
Cristos. Toatå plinåtatea lui Dumnezeu locuieµte, trupeµte, în Cristos, µi noi suntem
desåvârµiøi în El. Tot lui Pavel i-a fost încredinøatå taina Cristosului, care este
Biserica, Trupul lui Cristos. Lui i-a fost încredinøatå taina Evangheliei. Iar taina
Evangheliei este aceasta: Cristos în voi, nådejdea slavei. Cum l-a folosit
Dumnezeu! Cât de credincios I-a fost Pavel!

Deci, fraøi µi surori, slujirea Dumnezeului celui Viu se face printr-o persoanå
vie. O persoanå vie, care-L cunoaµte pe Cristos, este în måsurå så-I slujeascå lui
Dumnezeu. Dar adevåratul tipar al slujirii spirituale, mostra vie a slujirii, nu este
nici Moise, nici Pavel, ci este Cristos Isus. Domnul nostru Isus este slujitorul
perfect al lui Dumnezeu. În Filipeni 2 se spune: El, care este Domnul nostru Isus,
nu S-a fåcut egalul lui Dumnezeu, n-a luat aceasta ca pe un lucru de apucat. Deµi
Domnul nostru Isus este una cu Dumnezeu, este El Însuµi Dumnezeu, este egal
cu Dumnezeu, are parte de toate bogåøiile µi gloria lui Dumnezeu, este preaiubitul
Fiu al Tatålui, totuµi, El S-a golit de Sine Însuµi. Fraøi µi surori, câte bogåøii sunt în
voi µi în mine de care trebuie så fim goliøi? Dar în Domnul Isus locuieµte, trupeµte,
toatå plinåtatea lui Dumnezeu. Ωi totuµi, El S-a golit de Sine. Desigur, nu a fost cu
putinøå så Se goleascå de dumnezeirea Sa; El este Dumnezeu µi aµa va fi pentru
totdeauna. Înså a låsat deoparte toatå slava µi cinstea. De ce a fåcut acest lucru? A
fåcut-o pentru cå, dacå nu o fåcea, nu putea fi slujitorul lui Dumnezeu. El a fost
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egal cu Dumnezeu, dar datoritå planului veµnic al lui Dumnezeu, datoritå dragostei
lui Dumnezeu pentru oameni, Domnul Isus a fost gata så Se goleascå de toatå
slava µi cinstea pe care le avea ca Dumnezeu. A venit în aceastå lume ca så ia chip
de rob. Un rob, fraøi µi surori!! Un rob pe viaøå! Al cui rob era ? Al lui Dumnezeu!
El a acceptat så ia un loc de jos µi S-a supus în întregime lui Dumnezeu Tatål. A
fost ascultåtor pânå la moarte, µi încå moarte de cruce.

Fraøi µi surori, Domnul Isus este modelul de slujitor. El este Tiparul slujirii.
Înainte de a fi råstignit, El a mers la Ierusalim pentru ultima datå. Oamenii L-au
primit cu urale. Ei au crezut cå venise împåratul lui Israel. Nu doar iudeii s-au
adunat în jurul Lui; µi niµte greci au venit la El. Au venit mai întâi la Filip µi i-au
spus: Am vrea så-L vedem pe Isus. Atunci, Filip µi Andrei au venit la Domnul µi
I-au zis: „Doamne, acum µi grecii vor så Te vadå! Momentul glorificårii Tale a
sosit!” Ωi µtiøi ce a råspuns Domnul Isus: „Adevårat, adevårat vå spun cå dacå
gråuntele de grâu nu cade în påmânt µi moare, råmâne singur. Dar dacå moare,
aduce multå roadå. Cine îµi iubeµte viaøa o va pierde, dar cine îµi uråµte viaøa în
aceastå lume, o va påstra pentru veµnicie.” Viaøa e care e vorba aici este viaøa
sufletului nostru. Dacå suntem gata så ne lepådåm de noi înµine, vom câµtiga
viaøa pentru veµnicie. Aµa ne-a aråtat Domnul nostru. „Dacå Îmi slujeµte cineva”,
spune Domnul, „så Må urmeze.”

Deci, fraøi µi surori, calea este foarte clarå. Dacå vrem cu adevårat så-I slujim
lui Dumnezeu, Domnul ne spune: „Urmeazå-Må. Unde merg Eu, mergi µi tu.”
Slavå Domnului cå în zilele de pe urmå va fi un popor care Îl va urma pe Miel
oriunde va merge. Cei mai muløi Îl vor urma pânå la un anumit punct, cât timp
drumul råmâne neted; dar dacå drumul se surpå, dacå înseamnå moarte pentru eu
... e prea mult! Cine poate îndura aµa ceva? Dar slavå Domnului cå va fi un popor,
constrâns de dragostea lui Cristos, care Îl va urma pe Miel oriunde va merge.
Aceµtia sunt oamenii care Îl slujesc cu adevårat pe Dumnezeu. Ωi Domnul a spus:
„Tatål Meu îi va råsplåti.”

Domnul så ne ajute!

Så ne rugåm:
„Iubite Tatå ceresc, Îøi suntem recunoscåtori pentru cå Tu nu doar ne-ai

mântuit, ci ne-ai rânduit µi o cale prin care så Te slujim. Ce cinste, ce slavå! Dar,
Doamne, mårturisim cå suntem cu toøii niµte robi netrebnici. Ai milå de noi! Ne
rugåm ca în aceste zile så ne deschizi cerul, så ni-L descoperi pe Fiul Tåu preaiubit
în aµa fel, încât så-L urmåm pe El. Te rugåm în Numele Tåu scump, amin.”
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Slujirea spiritualå
II.

Deschideøi, vå rog, la cartea Hagai. Hagai 1: 6-8

„Uitaøi-vå cu bågare de seamå la cåile voastre! Semånaøi mult µi strângeøi
puøin, mâncaøi µi tot nu vå såturaøi, beøi µi tot nu vå potoliøi setea, vå îmbråcaøi µi
tot nu vå este cald; µi cine câµtigå o simbrie o pune într-o pungå spartå! Aµa
vorbeµte Domnul oµtirilor: „Uitaøi-vå cu bågare de seamå la cåile voastre! Suiøi-
vå pe munte, aduceøi lemne µi zidiøi Casa! Eu Må voi bucura de lucrul acesta µi
voi fi proslåvit, zice Domnul””.

Så ne rugåm:
„Doamne scump, vrem så-Øi muløumim cå ne-ai adus în acest An Nou.

Constrânge-ne cu dragostea Ta, pentru ca så-Øi aducem trupurile noastre ca
jertfe vii. Tu ne-ai råscumpårat pentru Tine Însuøi, µi nu avem dreptul så tråim
pentru noi înµine. Vrem så ne oferim Øie în întregime, nu doar ca så tråim pentru
Tine, ci µi ca Tu så tråieµti prin noi. Ne rugåm ca viaøa de zi cu zi s-o tråim în
prezenøa Ta, pentru ca så cunoaµtem voia Ta µi s-o împlinim. Învaøå-ne cum så-Øi
slujim în aµa fel, încât Tu så fii muløumit, pentru ca zilele vieøii noastre så aibå
valoare înaintea Ta. Iar atunci când Te vom vedea faøå în faøå, så nu fim daøi de
ruµine. Vrem så-Øi dåm Øie toatå slava µi lauda. În Numele Domnului nostru Isus
Cristos, amin.”

Prin harul lui Dumnezeu, cu toøii am fost chemaøi så-I slujim Lui. Înainte am
slujit lui Faraon, lumii. Dar, slavå Domnului, El ne-a izbåvit de sub puterea
întunericului µi ne-a stråmutat în împåråøia Fiului dragostei Sale. De aceea, acum
avem un alt ståpân. Nu mai slujim lui Mamona, ci slujim Dumnezeului Celui viu.
Pentru cå Cel pe care Îl slujim este Dumnezeul cel viu, avem nevoie så µtim cum
trebuie slujit El, astfel încât inima Lui så fie satisfåcutå. Nu este vorba despre a
face ceva pentru Dumnezeu, ci despre a face lucrurile în acord cu voia Lui. Iatå
deci o întrebare ce necesitå un råspuns grabnic: Avem un tipar de slujire spiritualå?
Cum µtim dacå slujirea noastrå este spiritualå? Cum µtim dacå slujirea noastrå
muløumeµte inima Lui? Sunt întrebåri la care trebuie så råspundem. Când am fost
mântuiøi, probabil cå am avut inima îndreptatå spre a-I sluji Lui. Ωi, în zelul nostru
pentru El, am încercat så facem tot ceea ce am crezut cå-I va face Lui plåcere. Dar
slavå Domnului cå, treptat, El a început så ne descopere gândul inimii Lui, a
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început så transforme slujirea noastrå, fåcându-ne astfel în stare så-I slujim într-un
mod care Îl muløumeµte cu adevårat. Secretul este acesta: så cunoaµtem tiparul
slujirii. Fraøi µi surori, când vorbim despre tipar, probabil ne gândim la ceva tehnic.
Când te apuci de construcøia unei clådiri, angajezi un arhitect. El face tiparul,
proiectul. O muløime de linii µi cercuri; totul este tehnic, este mecanic, este imper-
sonal. Nu aceasta este calea de a sluji lui Dumnezeu, pentru cå El este un Dumnezeu
viu. De aceea, tiparul pe care El ni-l aratå este ceva viu. Nu este tehnic, imper-
sonal, ci este cât se poate de spiritual. Ωi este viu. Deci, fraøi µi surori, când încercåm
så descifråm tiparul slujirii, trebuie så înøelegem acest principiu. De exemplu,
când vorbim despre zidirea de biserici, µtim cå sunt oameni care se numesc
„plantatori de biserici”. Cum se planteazå bisericile? Unde este tiparul, proiectul?
Cei mai muløi oameni încearcå så gåseascå tiparul în istorie. Citesc istoria pentru
a vedea cum s-a dezvoltat biserica de-a lungul veacurilor. Apoi încearcå så gåseascå
tiparul. Aløii par a µti mai bine. Ei spun: „Nu poøi gåsi tiparul luându-te dupå
tiparul istoriei. Trebuie så gåseµti tiparul în Cuvântul lui Dumnezeu”. Astfel cå
încearcå så gåseascå tiparul în Cuvânt. Unde îl pot gåsi? În cartea Faptele
Apostolilor, pentru cå aici gåsim istoria timpurie a bisericii, cum s-a format ea. Ωi
ei încearcå så gåseascå tiparul aici, µi în final gåsesc un model tehnic de formare
a bisericii: trebuie så aduni împreunå copii ai lui Dumnezeu, så alegi båtrâni µi
diaconi µi, astfel, organizezi o bisericå. Cartea Faptele Apostolilor îøi este tiparul.
Este ceva foarte scriptural. Muløi oameni încearcå aµa, dar, spre surpriza lor,
lucrurile nu merg bine. Prin urmare, unde este tiparul bisericii?

La fel stau lucrurile µi cu tiparul slujirii. Nu poøi afla tiparul slujirii într-un
mod tehnic, chiar dacå este corect din punct de vedere scriptural. Deci, care este
tiparul slujirii? Ieri dimineaøå am menøionat faptul cå tiparul slujirii spirituale este
o persoanå vie. Nu este nimeni altul decât Cristos Isus, Domnul nostru. El este
Cel pe care Îl slujim, de aceea El este Modelul nostru. Domnul nostru a spus:
„Dacå vrea cineva så-Mi slujeascå, så Må urmeze. Unde sunt Eu, acolo trebuie så
fie µi el.” Slavå Domnului cå ne-a dat tiparul perfect: Fiul Lui preaiubit, Domnul
nostru Isus. De aceea, este foarte, foarte important så-L cunoaµtem pe El. Nu o
cunoaµtere mentalå, ci o cunoaµtere în duhul nostru. Cu cât Îl cunoµti mai mult,
cu atât Îl vei urma mai mult µi cu atât vei sluji mai mult spiritual.

Muløumim Domnului cå El ne aratå cå primul lucru legat de slujirea spiritualå
este acela de a fi sluji ca fiu, nu de a sluji ca rob. Cel mai bun exemplu de slujire
a lui Dumnezeu este slujirea Fiului Såu. Noi nu suntem angajaøi, nu facem o
lucrare, nu împlinim o îndatorire. Vom vedea cå în slujirea ca fiu este implicatå o
relaøie de dragoste. Fiul Ωi-a slujit Tatål din dragoste. De aceea, Îl vedem pe
Domnul Isus, care este egal cu Dumnezeu, fiind pårtaµ la toatå slava µi cinstea
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Tatålui. Dar, slujind, El S-a dezbråcat de Sine Însuµi µi a luat un loc smerit, iar
Biblia ne spune cå a luat chiar chipul unui rob. Fratele nostru a amintit asearå
faptul cå robul menøionat aici nu este un rob obiµnuit. Robul obiµnuit este cumpårat
cu un preø, slujirea lui este o slujire de rob, o slujire din obligaøie. Acest fel de
slujire are loc înaintea ochilor, nu este ceva ascuns. Nu este o slujire realå, nu este
din dragoste, ci din obligaøie. Dumnezeu ne aratå cå primul principiu de slujire
constå în a fi fiu; trebuie så ai viaøa Lui în tine. Trebuie så existe o relaøie de
dragoste între tine µi Domnul. Dumnezeu Ωi-a fåcut partea Lui. Slavå Lui, El nu
este slujit de oricine, ci poate fi slujit doar de cei care au viaøa Lui. Cåci slujirea
este o chestiune de viaøå, este o chestiune de dragoste. Trebuie så existe o relaøie
Tatå-fiu. Prin urmare, El ne-a dat acest principiu. Atunci când Îi slujim Lui, så nu
privim slujirea ca pe ceva ce suntem datori så facem, ca pe o obligaøie, ca pe ceva
ce a cåzut peste noi, ci så slujim constrânµi fiind de dragostea Lui pentru noi,
vrând så aråtåm dragostea noastrå pentru El. Acesta este primul principiu.

Så privim la viaøa Domnului nostru Isus. El a venit în aceastå lume cu un
singur scop: så Se ocupe cu lucrurile Tatålui Såu. Vârsta de doisprezece ani era
vârsta când un båiat evreu devenea membru în sinagogå. Când El a avut
doisprezece ani, pårinøii Lui L-au dus în Ierusalim. Må întreb dacå nu cumva
aceasta a fost ocazia în care a primit bar-misva. Pårinøii Lui s-au închinat lui
Dumnezeu µi apoi au pornit înapoi spre acaså. De obicei se cålåtorea în grupuri.
Pårinøii Lui, deci, s-au gândit cå Isus se afla împreunå cu ceilaløi copii, dar dupå o
zi de mers au descoperit cå El nu era nicåieri. Astfel cå s-au întors la Ierusalim cu
mare neliniµte µi durere µi au pornit în cåutarea copilului Isus. A treia zi L-au gåsit
în Templu. L-au gåsit stând înaintea rabinilor, punând întrebåri µi, de asemenea,
råspunzând la întrebåri. Mama Lui L-a întrebat: „Copile, de ce ne-ai fåcut una ca
asta?” Domnul Isus I-a råspuns: „Nu µtiaøi cå trebuie så Må ocup cu lucrurile
Tatålui Meu?” Iatå-L deci pe Domnul Isus, care întreaga Lui viaøå S-a ocupat cu
lucrurile Tatålui Såu. El a venit în aceastå lume nu ca så Se ocupe de lucrurile
proprii; El a vrut så fie ocupat cu lucrurile Tatålui Såu.

La vârsta de treizeci de ani Domnul Isus a venit la Ioan Botezåtorul pentru a
fi botezat. Ioan a spus despre El cå era Omul perfect, cå nu avea nevoie så fie
botezat, nu avea nevoie så se pocåiascå. Ioan a spus: „Eu am nevoie så fiu botezat
de Tine. Cum se face cå Tu vii la mine pentru botez?” Ωi Domnul nostru Isus I-a
råspuns: „Så împlinim dreptatea lui Dumnezeu, pentru cå aceasta este calea lui
Dumnezeu - este prin pocåinøå”. Chiar dacå nu avea nevoie så Se pocåiascå, El a
luat locul nostru µi a primit botezul pocåinøei; apoi a fost umplut cu Duhul Sfânt.
Vedem cå, de-a lungul vieøii Sale, Domnul Isus a slujit prin puterea Duhului
Sfânt. În repetate rânduri a spus: „Eu nu pot så fac nimic de la Mine Însumi, ci fac
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ceea ce-L våd pe Tatål fåcând. Nu spun nimic de la Mine Însumi, ci spun ceea ce
L-am auzit pe Tatål spunând”. În întreaga Lui viaøå El a fåcut voia lui Dumnezeu.
N-a fåcut nimic fårå voia Tatålui. A ascultat de Tatål pânå la moarte, µi chiar moarte
de cruce. Nu-i de mirare, fraøi µi surori, cå, în timpul vieøii Sale, cerurile s-au deschis
de trei ori µi o voce de sus a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi
gåsesc plåcerea”.

Fraøi µi surori, Domnul nostru a spus: „Dacå vrea cineva så-Mi slujeascå, så
Må urmeze; µi unde voi fi Eu, acolo va fi µi slujitorul Meu. Pe cel care Îmi slujeµte,
Tatål Meu îl va cinsti.” Tiparul slujirii spirituale este Domnul Isus. Din acest
motiv trebuie så-L cunoaµtem pe El în mod personal. Måsura în care Îl cunoµti pe
Cristos este måsura slujirii tale spirituale. Nu poøi så Îi slujeµti mai mult decât Îl
cunoµti.

În aceastå dimineaøå aµ dori så ne ocupåm de a doua întrebare. O datå ce am
våzut tiparul slujirii spirituale, så cugetåm acum la slujirea noastrå din prezent.
Dacå nu cunoaµtem modelul, atunci nu avem un standard, nu avem la ce så ne
raportåm slujirea. Singurul mod de a ne evalua slujirea din prezent este prin
comparaøie cu modelul. Dar så ne amintim un lucru: Domnul nostru Isus este
perfect. În timpul vieøii Sale, slujirea Lui a fost necurmat la cel mai înalt nivel.
Cât priveµte slujirea noastrå, întrucât noi suntem foarte limitaøi, µi slujirea noastrå
este relativå; µi nu doar relativå, dar ea trebuie så fie µi progresivå. Cu alte cuvinte,
slujirea noastrå se måsoarå potrivit cu måsura în care Îl cunoaµtem pe Domnul.
Când am crezut în Domnul Isus, L-am cunoscut doar puøin. Ωi pentru cå doar atât
Îl cunoaµtem, aceasta este µi limita slujirii noastre. Dar asta nu înseamnå cå slujirea
noastrå este perfectå. Trebuie så creµtem în ceea ce priveµte viaøa. Iar aceasta
înseamnå a creµte în cunoaµterea Domnului nostru Isus. A creµte nu înseamnå o
cunoaµtere mentalå; a creµte înseamnå viaøå. A creµte în viaøa spiritualå înseamnå
cå viaøa lui Cristos din mine creµte. Pe måsurå ce creµtem în viaøa spiritualå sau,
så må exprim altfel, pe måsurå ce Cristos creµte în noi, vom vedea cå µi slujirea
noastrå progreseazå. Slujirea noastrå nu trebuie så råmânå în acelaµi punct unde a
fost atunci când am fost mântuiøi. Cu alte cuvinte, avem nevoie de lumina lui
Dumnezeu.

 Nu este nevoie så devenim niµte persoane introspective. Nu este nevoie så
privim la slujirea noastrå, încercând så aflåm cam pe unde se situeazå ea. Pentru
cå dacå noi ne cercetåm pe noi înµine, viaøa noastrå, atunci fie ajungem mândri,
fie cådem în disperare. Dar trebuie så venim în lumina lui Dumnezeu, zilnic. În
Psalmul 36: 9 spune „În El (Dumnezeu) este izvorul vieøii; în lumina Ta vedem
lumina.” Lumina de care e vorba aici este lumina vieøii. Orice credincios are
lumina în el. Gradul luminii este acelaµi cu gradul vieøii lui Cristos din el. În



15

aceastå luminå vedem lumina. De aceea, trebuie så venim înaintea Domnului µi
så-I cerem så stråluceascå asupra noastrå. Så cerceteze el nu doar viaøa noastrå, ci
µi slujirea noastrå. În Psalmul 139 întâlnim rugåciunea lui David: „Cerceteazå-må
µi cunoaµte-mi inima! Încearcå-må µi cunoaµte-mi gândurile! Vezi dacå este ceva
råu în mine µi du-må pe calea veµniciei!”

Dragi fraøi µi surori, cu privire la slujirea noastrå, trebuie så venim constant în
lumina lui Dumnezeu µi så-I cerem så stråluceascå peste noi potrivit cu lumina
vieøii Sale. Unde se situeazå slujirea noastrå? Este ea plåcutå Lui sau este departe
de aµa ceva? Din acest motiv am citit din cartea Hagai. Aici Dumnezeu Se
adreseazå, prin proorocul Hagai, unei råmåµiøe întoarse în Ierusalim. Întrucât s-au
råzvråtit împotriva lui Dumnezeu, copiii lui Israel au fost duµi în robia babilonianå.
Au råmas acolo timp de µaptezeci de ani. Dar, prin harul lui Dumnezeu, în anul
întâi al împåratului Cir al Persiei, a venit o poruncå de la împårat prin care toøi
copiii lui Israel puteau så se întoarcå la Ierusalim µi så rezideascå Templul. Ωtiøi
cå, în acea perioadå de captivitate, Dumnezeu nu S-a numit Dumnezeul cerului µi
al påmântului, ci S-a numit doar Dumnezeu al cerului. Cu alte cuvinte, El a fost
limitat doar la cer, pentru cå nu avea o mårturie pe påmânt. Copiii lui Israel se
aflau în captivitate, Ierusalimul fusese distrus, Templul fusese nimicit, nu exista
nici un loc în care Dumnezeu så-Ωi punå Numele. Dar slavå Domnului cå, prin
îndurarea Lui, copiilor lui Israel li s-a permis så se întoarcå în Ierusalim ca så
rezideascå Templul. S-a întors o råmåµiøå. Aceµtia au fost treziøi de Duhul lui
Dumnezeu; doreau så tråiascå pentru Dumnezeu, doreau så-I slujeascå lui
Dumnezeu. Astfel. au plecat din Babilon µi s-au întors în Ierusalim – un loc plin
de ruine, înconjurat de vråjmaµi. Dar ei s-au întors cu un singur scop: så rezideascå
Templul lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu så aibå un Nume pe påmânt. Ce
viziune glorioaså! S-au întors în al doilea an µi au pus temelia. Înså, dupå punerea
temeliei, vråjmaµii s-au ridicat µi au încercat så opreascå construcøia cu orice preø.
În cele din urmå, mâinile lucråtorilor au ajuns atât de slabe, încât s-au oprit din
zidit. Dar ce au fåcut apoi, în anii în care nu s-a mai lucrat la zidirea Templului?
Au fåcut ceva: au început så construiascå pentru ei înµiµi case din lemn, case
foarte frumoase, case cåptuµite cu tavan. Drept urmare, în anul al doilea al
împåratului Dariu, Dumnezeu a ridicat un profet, pe Hagai. Prin el, Dumnezeu l-a
provocat pe popor, l-a chemat så priveascå cu bågare de seamå. Fraøi µi surori,
expresia a privi cu bågare de seamå este un cuvânt puternic. Înseamnå: „pune-øi
pe inimå acel lucru, cugetå asupra lui, gândeµte-te la el, vezi dacå ceea ce ai fåcut
a fost un lucru bun, dacå nu cumva te-ai depårtat de voia lui Dumnezeu”. Deci
Dumnezeu s-a adresat acestei råmåµiøe întoarse din robie: „Uitaøi-vå cu bågare de
seamå! Credeøi cå sunt bune cåile voastre? Nu vedeøi cå semånaøi mult µi strângeøi
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puøin? Mâncaøi µi tot nu vå såturaøi, beøi µi tot nu vå potoliøi setea, vå îmbråcaøi µi
tot nu vå este cald”. Cu alte cuvinte, nimic nu vå satisface. De ce este aµa? Pentru
cå fiecare aleargå dupå casa lui µi uitå de Casa lui Dumnezeu.

Iatå ce spune poporului profetul: „Uitaøi-vå cu bågare de seamå!” Aceastå
expresie apare de cinci ori în cartea Hagai, care are doar douå capitole. Hagai era
un om în vârstå, deci a vorbit foarte puøin. Dar în aceste douå capitole, expresia
de mai sus apare de cinci ori. Dumnezeu le spune: „Uitaøi-vå la trecut, la ce s-a
întâmplat; uitaøi-vå la viitor, la ce se va întâmpla. Uitaøi-vå la trecut, când a fost
puså temelia, când Dumnezeu a început så vå binecuvânteze”.

Fraøi µi surori, deµi acum este Anul Nou, cred cå este un lucru bun så privim
cu bågare de seamå. Trebuie så privim cu bågare de seamå slujirea noastrå din
prezent. În ce stare se aflå slujirea în care eµti angajat aståzi? Este ea în voia lui
Dumnezeu? Satisface ea inima lui Dumnezeu? Sau s-a depårtat, nemaifiind pe
calea Domnului, nemaiurmårind scopul Lui? A degenerat oare în ceva care satisface
acum inima ta? Fraøi µi surori, e nevoie så venim în prezenøa lui Dumnezeu µi så-I
cerem ca lumina Lui så stråluceascå asupra noastrå. Noi, care am slujit Domnului
ani de-a rândul, noi suntem cei care avem nevoie cel mai mult så privim cu atenøie
la aceste lucruri. Pentru cå, la început, când începem så slujim, când începem så
învåøåm cum så slujim, avem luminå. La început avem dragostea dintâi. Dar, pe
måsurå ce slujim, începem så învåøåm cum så facem aceasta, µi slujirea devine o
rutinå; nu mai avem nevoie de rugåciune, nu mai trebuie så ståm pe genunchi,
µtim cum så procedåm. Astfel, mergem înainte cu slujirea noastrå. Fraøi µi surori,
n-a venit oare timpul så ne întoarcem la Domnul, så vedem dacå nu cumva am
deviat de la voia Lui? Fie cå este vorba de o slujire personalå, o slujire pe care
Dumnezeu øi-a încredinøat-o øie personal, fie cå este vorba de o slujire corporativå,
slujirea bisericii, cu toøii trebuie så venim sub lumina lui Dumnezeu. Fie ca El så
stråluceascå peste noi!

Dar aceasta este o chestiune atât de personalå! Ce ar trebui examinat în lu-
mina lui Dumnezeu? Sunt atâtea domenii în care trebuie privit cu atenøie! Încercåm
så le reducem la patru. Cât priveµte slujirea noastrå:

1. Så privim cu bågare de seamå la natura slujirii noastre. Care este aceastå
naturå? Deja am menøionat-o: noi slujim unui Dumnezeu viu. Dumnezeu este viu
µi El trebuie slujit prin viaøå. Deci trebuie så vedem dacå slujirea noastrå de aståzi
izvoråµte din viaøå, din viaøa Domnului Isus din noi, sau dacå a degenerat într-o
rutinå. În exterior pårem a fi ocupaøi cu slujirea, dar în interior nu este acea viaøå.
De exemplu, în Apocalipsa 2 Domnul nostru înviat a scris bisericii din Efes. Ωtim
cå biserica din Efes a avut un început minunat; apostolul Pavel a stat acolo timp
de trei ani. Zi µi noapte i-a slujit cu lacrimi, în public µi privat, a propovåduit
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Împåråøia lui Dumnezeu, n-a øinut ascuns de ei nimic. Le-a aråtat întregul plan al
lui Dumnezeu. De ce? Pentru cå biserica din Efes era recunoscutå pentru dragostea
ei. Poate nu erau la fel de inteligenøi ca cei din Corint, totuµi, Pavel nu a putut
împårtåµi bisericii din Corint întregul plan al lui Dumnezeu. Ei erau copii în Cristos,
nu erau maturi. Dar biserica din Efes era altfel, datoritå dragostei ei pentru Domnul.
Vå amintiøi de sfârµitul scrisorii lui Pavel cåtre efeseni: „Harul fie cu toøi cei care-
L iubesc pe Domnul cu o dragoste nepieritoare.” Deci cei din Efes Îl iubeau pe
Domnul cu o dragoste nepieritoare µi, datoritå acestei dragoste nepieritoare,
Dumnezeu a putut så-Ωi deschidå inima faøå de ei µi så le arate toate tainele
veacurilor. Ei lucrau din greu, osteneala lor era mare, aveau multå råbdare. Dar,
când ajungem al Apocalipsa 2, vedem ce a scris Domnul nostru înviat bisericii
din Efes: „Ωtiu faptele tale, µtiu osteneala ta, µtiu îndelunga ta råbdare. Dar sunt
împotriva ta pentru cå nu mai ai dragostea dintâi”.

Fraøi µi surori, când citim 1 Tesaloniceni, vedem cå Pavel spune despre ei:
„Voi aveøi lucrarea credinøei, aveøi osteneala dragostei µi råbdarea speranøei”. Dar
aici, în Efes, ei aveau lucrare, dar nu credinøå; aveau ostenealå, dar nu dragoste;
aveau råbdare, dar nu speranøå. Cu alte cuvinte, Cristos lipsea de acolo, viaøa Lui
lipsea, µi totuµi, toate lucrurile se desfåµurau ca de obicei. Fraøi µi surori, problema
cea mai mare pe care o avem este cå putem så fim scufundaøi într-un somn spiri-
tual, care aratå ca o comå spiritualå. Suntem atât de orbiøi, cå nu µtim nici måcar
unde ne aflåm. Domnul så aibå milå de noi ca så ne trezim! Doar în lumina Lui
vedem lumina. Trebuie så ne umilim µi så aducem slujirea noastrå în lumina Lui,
så låsåm ca lumina Lui så stråluceascå peste noi pentru ca så ne pocåim µi så ne
întoarcem la El. Dumnezeu este un Dumnezeu viu, µi noi trebuie så-I slujim prin
viaøå, trebuie så-I slujim cu inima noastrå, trebuie så-I slujim cu dragostea dintâi,
altfel, slujirea noastrå nu e realå. Lucrurile se pot desfåµura în continuare, dar
øineøi minte: Dumnezeu este absent, El nu este satisfåcut. Domnul spune bisericii
din Efes: „Dacå nu te pocåieµti µi nu te întorci, îøi voi lua sfeµnicul de aur”. Cu alte
cuvinte, înaintea lui Dumnezeu ei nu aveau mårturie. Pe påmânt puteau så con-
tinue cu slujirea lor, dar înaintea lui Dumnezeu nu aveau mårturie.

Fraøi µi surori, totul este lipsit de importanøå dacå slujirea noastrå ajunge doar
o lucrare. Nu ne putem måsura slujirea prin succesul lucrårii, pentru cå succesul
unei slujiri greµite are un alt standard.

2. Trebuie så privim cu bågare de seamå chestiunea viziunii. În Proverbe ni se
spune: „Fårå viziune, poporul moare”, sau „Fårå viziune poporul este fårå frâu”,
sau „Fårå viziune poporul se risipeµte”. Viziunea este foarte importantå în slujirea
noastrå. Viziunea ne oferå scopul slujirii. Viziunea ne då direcøie în slujire. Viziunea
då tårie slujirii noastre, ne då råbdare. Este cât se poate de important ca în slujirea
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noastrå så existe viziune. Altfel spus: Nu poøi sluji în nici un fel fårå viziune,
pentru cå nu ai direcøie, nu ai scop.

Cu muløi ani în urmå, fratele nostru scump Watchman Nee ne-a spus:
„Problema noastrå, a copiilor lui Dumnezeu de aståzi, este cå avem multe viziuni
mårunte, dar nu avem Viziunea cereascå.” Unii au viziunea evanghelizårii, prin
urmare se dedicå evanghelizårii; pentru ei, evanghelizarea este totul. Ei nu µtiu cå
evanghelizarea este unul dintre mijloacele pentru împlinirea scopului veµnic al
lui Dumnezeu. Ei råmân pe loc, nu cresc spre viziunea cereascå pe care Dumnezeu
i-a dat-o lui Pavel. Aløii au viziunea spitalului. Ωi, având aceastå viziune, încearcå
så slujeascå oamenilor. Dar ei nu µtiu cå aceasta este doar o parte din viziunea
cereascå; prin urmare, ei se limiteazå la atât. Cel mai important lucru este ca toøi
så avem acea viziune cereascå. Vå amintiøi ce a zis Pavel: „Nu am fost neascultåtor
faøå de viziunea cereascå.” Pe drumul cåtre Damasc, Dumnezeu i-a aråtat suma
tuturor viziunilor, care are de-a face cu scopul veµnic al lui Dumnezeu, cu adâncul
inimii lui Dumnezeu, cu ceea ce El urmåreµte cu adevårat, ce a plånuit încå înainte
de întemeierea lumii. Aceastå viziune explicå toatå lucrarea lui Dumnezeu de-a
lungul veacurilor, explicå ceea ce El urmåreµte cu adevårat, ceea ce vrea så obøinå.
Fraøi µi surori, fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie så cunoascå aceasta. Pentru
cå inima lui Dumnezeu graviteazå în jurul Fiului Såu preaiubit. El a dat totul
Fiului Såu preaiubit. Am menøionat deja faptul cå toatå plinåtatea lui Dumnezeu
locuieµte trupeµte în El. Noi suntem desåvârµiøi în El. El este moµtenitorul tuturor
lucrurilor, µi Dumnezeu a pus totul la picioarele Lui. Pentru noi, El trebuie så fie
totul µi în toøi.

Ce este Biserica? Este Trupul lui Cristos, plinåtatea Celui care umple totul µi
în toøi. Deci, Biserica nu este altceva decât Cristos. În Bisericå doar Cristos poate
fi våzut. Nu-l vedem pe Adam, nu ne vedem unii pe aløii, ci Îl vedem pe Cristos
unii în aløii. Biserica este plinåtatea lui Cristos. Ce înseamnå Evanghelia deplinå?
Ce este mântuirea måreaøå de care vorbeµte Cuvântul? Este aceasta: ca noi så fim
fåcuøi desåvârµiøi în Cristos Isus. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Aceasta este
viziunea cereascå. Ea ne då direcøie, sens, ne aratå cum så-I slujim lui Dumnezeu.
Deci, fraøi µi surori, acesta este un alt lucru la care trebuie så privim cu bågare de
seamå înaintea Domnului. Este slujirea mea în acord cu viziunea cereascå? Sau
slujesc dupå tradiøiile stråmoµeµti? Este o mare diferenøå. Din acest motiv, chiar
dacå slujirea noastrå este progresivå, noi trebuie så creµtem în aceastå viziune
cereascå µi så låsåm ca ea så ghideze slujirea noastrå.

3. Trebuie så privim cu bågare de seamå la rezultatul slujirii noastre. Ce
aµteptåm så se producå în urma slujirii noastre? Vå amintiøi ce spune apostolul
Pavel în 2 Corinteni. Dacå vreøi så cunoaµteøi slujirea lui Pavel, trebuie så citiøi 2
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Corinteni, pentru cå aici el ne deståinuie secretul slujirii spirituale. În capitolul 4
spune cå avem „o comoarå ascunså în vase de lut, pentru ca aceastå putere
nemaipomenitå så fie de la Dumnezeu µi nu de la noi”. Slavå Domnului cå toøi
avem comoara în aceste vase de lut. Noi suntem vase de lut, adicå ceva obiµnuit,
nimic deosebit. Dar slavå Domnului cå El a pus o comoarå în aceste vase de lut.
Nimeni n-ar face aµa ceva. Dacå ai avea o comoarå, ai pune-o într-o cutie de aur.
Cine ar øine o comoarå într-un vas de lut? Aici este minunea! Domnul aratå cå
puterea comorii, strålucirea ei nu vine de la vasul de lut, ci de la ea însåµi! Deci,
pentru ca strålucirea ei så se arate, vasul de lut trebuie spart. Dar, fraøi µi surori,
µtiøi cât ne iubim pe noi înµine. Autoconservarea este unul dintre cele mai puternice
instincte ale fiinøei umane. Ωi totuµi, Domnul spune cå spargerea vasului de lut
este calea spre slujire. Slavå Domnului cå El este Cel care rânduieµte împrejurårile
în viaøa noastrå! Nimic din ce se întâmplå unui credincios nu este incidental.
Dumnezeu are un scop. Cåci noi am fost chemaøi cu un scop. De aceea, toate
lucrurile lucreazå spre bine, toate aceste lucruri sunt trimise pentru a ne frânge.
De ce? Pentru ca så se arate strålucirea acelei comori. Aµadar, ce este slujirea?
Care este rezultatul slujirii? Rezultatul este revårsarea luminii. Pavel spune:
„Moartea lucreazå în mine, viaøa lucreazå în voi.” Din moarte iese viaøa. Gråuntele
de grâu cade în påmânt µi moare, apoi aduce multå roadå. Deci fraøi µi surori, ce
este slujirea? Slujirea este revårsarea luminii, revårsarea luminii lui Cristos din
tine. Dacå nu suntem zdrobiøi, lumina va råmâne închiså în noi. E nevoie så ne
cercetåm pe noi înµine înaintea Domnului. Câtå luminå am revårsat peste fraøii µi
surorile noastre prin slujirea noastrå? Sau totul este doar o formå exterioarå?
Acesta este un lucru la care trebuie så privim cu bågare de seamå, înaintea
Domnului.

4. Trebuie så privim cu bågare de seamå la puterea slujirii noastre. De unde
vine aceastå putere? Vå amintiøi ce scrie în Zaharia 4: „Nu prin tårie, nu prin
putere, ci prin Duhul Meu, zice Domnul”. Este foarte important ca, atunci când
suntem angrenaøi în slujire, så ne examinåm înaintea Domnului din nou µi din
nou, så vedem dacå puterea slujirii noastre vine sau nu de la Dumnezeu. Ωi în
cazul Domnului nostru Isus, când a fost pe påmânt, slujirea Lui a fost în totalitate
în puterea Duhului Sfânt. Niciodatå n-a depins de El Însuµi. Niciodatå n-a slujit
dupå cum a crezut El de cuviinøå. N-a fåcut niciodatå nimic de la Sine Însuµi. A
zis: „Fiul nu poate face nimic; tot ce face, face în puterea Duhului Sfânt”. Cåci
atunci când slujeµti lui Dumnezeu, nu poøi aduce foc stråin pe altar. Vå amintiøi
relatarea din Levitic 10: Doi fii ai lui Aaron, Nadab µi Abihu, fuseserå aleµi så fie
preoøi, så slujeascå lui Dumnezeu. Dar, într-o zi, au pus foc stråin în cådelniøele
lor. Focul trebuia så vinå din cer.( Ωtiøi cå atunci când Moise a terminat Cortul, a
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început så aducå jertfe; focul a coborât din cer µi a mistuit jertfa. Focul nu s-a stins
niciodatå. Deci, ori de câte ori vrei så-I slujeµti lui Dumnezeu, trebuie så foloseµti
acel foc.) Prin urmare, aceµti doi fii (probabil erau beøi) au adus foc stråin µi au
intrat în Locul Sfânt pentru a arde tåmâie înaintea lui Dumnezeu. Într-o clipitå au
fost omorâøi. Nimeni nu poate sluji lui Dumnezeu cu foc stråin. Dar ce este acest
foc stråin? Focul stråin este propriul nostru foc, este forøarea noastrå, puterea
naturalå, lucruri care vin din noi înµine, în loc så depindem de puterea lui
Dumnezeu. Câte lucråri ale lui Dumnezeu se fac aståzi aµa! Oamenii se folosesc
de puterea lor sufleteascå. Se spune despre cineva: „Omul åsta are carismå”. Ce
este carisma? Este o putere ce vine din viaøa eu-lui. Câte lucråri pentru Dumnezeu
se fac astfel! Din perspectiva omeneascå, ele par a fi încununate de succes, dar
cum le vede Dumnezeu?

Dacå vrem så-I slujim lui Dumnezeu, trebuie så depindem de puterea Lui,
adicå de Duhul Sfânt. Un cuvânt pentru slujitorii lui Dumnezeu de aståzi: noi
suntem aµa de ocupaøi cu slujirea, cå nu avem timp de rugåciune, nu avem timp så
aµteptåm în tåcere înaintea Domnului. Ωtim ce så facem, µtim ce så spunem, doar
am slujit ani la rând. Fraøi µi surori, ne putem înµela pe noi înµine, îi putem înµela
pe fraøii noµtri, dar pe Dumnezeu nu-L putem înµela. Slujirea care nu vine din
puterea Duhului Sfânt este respinså de Dumnezeu. În cele din urmå vei aduce
moarte, µi nu viaøå.

Fraøi µi surori, trebuie så venim înaintea Domnului µi så cerem ca lumina Lui
så stråluceascå peste noi. Uneori suntem aµa de prinµi cu slujirea, încât nu ne
putem opri så aµteptåm înaintea Domnului. Suntem mânaøi de lucrare. Fraøi µi
surori, aveøi grijå! Domnul vine, µi toøi ne vom înfåøiµa înaintea scaunului de
judecatå. Slujirea noastrå va fi judecatå potrivit cu Cristos: cât din Cristos este în
slujirea noastrå. Domnul så aibå milå de noi!

„Doamne scump, ne rugåm ca lumina Ta så stråluceascå peste noi, pentru
ca, prin harul Tåu, så umblåm întotdeauna în aceastå luminå. Nu ne låsa så
råtåcim în întuneric µi slujirea noastrå så fie respinså. Te rugåm în Numele Tåu
scump, amin.”
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Slujirea spiritualå
III.

Deschideøi, vå rog, la Apocalipsa 2: 5
„Adu-øi dar aminte de unde ai cåzut; pocåieµte-te µi întoarce-te la faptele

tale dintâi. Altfel, voi veni la tine µi-øi voi lua sfeµnicul din locul lui, dacå nu te
pocåieµti.”

Apocalipsa 2:7
„Cine are urechi de auzit, så asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va

birui, îi voi da så månânce din pomul vieøii, care este în raiul lui Dumnezeu””.

Så ne rugåm:
„Doamne scump, ne-am adunat cu toøii în Numele Tåu. Credem cå Tu eµti

aici, împreunå cu noi. Ne dåm seama cå ståm pe un teren sfânt. Învaøå-ne cum så
ne dåm jos încåløåmintea, pentru ca så auzim ce ai de spus slujitorilor Tåi. Vorbeµte,
cåci slujitorii Tåi ascultå, pentru ca Tu så fii slujit µi lucrarea Ta så fie împlinitå.
Îøi cerem aceasta în Numele Tåu scump, amin.”

Înainte de maså am vorbit despre tiparul slujirii spirituale. Îi muløumim
Domnului cå ne-a chemat så-L slujim. De fiecare datå când ne gândim la slujire,
ne dåm seama ce cinste ne-a aråtat Dumnezeu. Cine suntem noi, de Îi face plåcere
Domnului så-I slujim? Îl låudåm µi-I muløumim pentru cå, dacå nu ne fåcea El
vrednici, n-am fi fost niciodatå vrednici så-I slujim. Îl låudåm µi-I muløumim
pentru cå totul se datoreazå harului Såu. Nu avem nimic cu ce så ne mândrim.
Dacå vrem så ne låudåm, ne putem låuda cu harul Domnului Isus.

 Când e vorba de slujire, prima µi cea mai importantå întrebare pe care o punem
este: Existå un tipar pentru slujirea spiritualå? Sunt anumite cerinøe spirituale? Cum
am putea så-I slujim Domnului aµa încât så satisfacem inima Lui? Cåci nu facem
un lucru oarecare, ci slujim Ståpânului nostru. Trebuie så cunoaµtem care este dorinøa
Lui. Domnul Isus ne-a spus: „Dacå cineva vrea så Îmi slujeascå, så Må urmeze; µi
unde sunt Eu, acolo va fi µi slujitorul Meu. Pe cel care Îmi slujeµte, Tatål Meu îl va
cinsti”. Primul lucru în ceea ce priveµte slujirea este så-L urmåm pe Domnul. Oriunde
Se aflå Domnul, acolo trebuie så fim µi noi. Doar acolo putem så-I slujim. Fraøi µi
surori, care este tiparul slujirii noastre? Nu este altul decât Domnul nostru Isus
Cristos. El este slujitorul perfect al lui Dumnezeu. Ωi noi trebuie så slujim aµa cum
a slujit El. Ne-a chemat så luåm jugul împreunå cu El µi så învåøåm de la El, pentru
cå El este blând µi smerit cu inima. Ωi vom gåsi odihnå pentru sufletele noastre.
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Am menøionat faptul cå, pe måsurå ce slujim Domnului, trebuie så ne cercetåm
înaintea Lui din nou µi din nou, så vedem dacå nu cumva slujirea noastrå s-a
depårtat de ceea ce doreµte Dumnezeu. Am amintit faptul cå trebuie så verificåm
dacå slujirea noastrå este în acord cu natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este un
Dumnezeu viu. Dacå nu-I slujim prin viaøå, slujirea noastrå nu va fi primitå. Nu
må refer la viaøa naturalå, ci la viaøa Domnului Isus. Viaøa Lui din mine constituie
singura cale de a sluji lui Dumnezeu. Deci, atunci când slujim, trebuie så ne
punem întrebarea dacå slujim în puterea vieøii sau slujim din rutinå. Noi putem
sluji crezând cå µtim cum s-o facem, crezând cå nu mai trebuie så depindem de
lumina lui Cristos în noi. Deci acesta este primul lucru de verificat.

Dumnezeul nostru este Duh, de aceea trebuie så-I slujim Lui în duh. Aµa cum
a amintit fratele nostru, nu este un lucru exterior, nu este vorba de o activitate,
chiar religioaså fiind. Este o slujire interioarå. Fariseii Îi slujeau lui Dumnezeu,
studiau Scriptura, påzeau litera Legii. Mergeau pânå acolo cå øineau toate tradiøiile
pårinøilor. Biblia ne då doar principii. Cum pot fi ele aplicate în viaøa noastrå de zi
cu zi? De-a lungul veacurilor, s-au ridicat rabini care au interpretat Scriptura µi au
spus oamenilor cum så aplice aceste principii în fiecare caz. Biblia spune cå în
ziua de Sabat nu trebuia fåcutå nici o lucrare, dar ce se înøelegea prin lucrare?
Rabinul explica. Apoi rabinul care se ridica dupå acesta avea så explice învåøåtura
datå de primul. Aici o interpretare, dincolo încå una. Vedem cå aceµtia interpretau
Cuvântul lui Dumnezeu atât de detaliat, cå, în final, Cuvântul era îngropat. Ei
credeau cå-I slujesc lui Dumnezeu. Ωi totuµi, Domnul nostru Isus a spus foarte
clar: „Voi slujiøi lui Dumnezeu cu buzele voastre, nu cu inima. Este inacceptabil.”
Fraøi µi surori, când slujim, inima trebuie så fie implicatå. Trebuie så-I slujim lui
Dumnezeu în duh, altfel nu va fi primitå slujirea.

De asemenea, am spus cå Dumnezeul nostru este adevår. El este Adevårul.
Dacå Îl slujim, trebuie s-o facem în adevår. Trebuie så o facem potrivit cu Cuvântul
scris al lui Dumnezeu. Din acest motiv este foarte important så cunoaµtem Sfânta
Scripturå. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie så locuiascå din belµug în inimile noastre.
Atunci Îi putem sluji Domnului potrivit Cuvântului.

Am spus, de asemenea, cå trebuie så slujim lui Dumnezeu potrivit cu viziunea
pe care ne-a dat-o. Muløumim Domnului cå El este un Dumnezeu al scopului.
Chiar înainte de întemeierea lumii, El a alcåtuit în Sine Însuµi un plan, dupå buna
Sa plåcere, acesta fiind planul Lui veµnic. Cu alte cuvinte, aceasta doreµte
Dumnezeu, aceasta este desfåtarea inimii Lui. Aceasta vrea El, µi potrivit acestui
plan a lucrat de-a lungul veacurilor.

Fraøi µi surori, când vorbim despre viziune, nu må refer la ceva misterios, ascuns
în ceaøå. Vorbim despre adâncul inimii lui Dumnezeu, vorbim despre ceva ce
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Dumnezeu Ωi-a dorit încå dinainte de întemeierea lumii. Înainte de a fi creat ceva,
Dumnezeu avea deja un plan. Planul acesta urmårea ca Fiul Såu preaiubit så fie
totul; Lui I-a dat toate lucrurile. Dumnezeu doreµte ca Fiul Såu preaiubit så aibå
locul dintâi în toate lucrurile, pentru ca orice lucru din Univers så-L arate, så-L
manifeste pe Fiul Såu. Din acest motiv a pus toatå plinåtatea Sa, toate bogåøiile în El
- ca El så aibå întâietatea în toate lucrurile. Mai mult: Dumnezeu L-a iubit pe Fiul
Såu atât de mult, încât a zis: „Nu este bine ca omul så fie singur”. Nu era bine ca
Fiul Såu så fie singur. Deci, chiar înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a alcåtuit
un plan în Fiul Såu, µi anume så-I dea Fiului Såu o Mireaså, o Soøie. Aceasta este
Biserica, plinåtatea Celui care umple totul în toøi. Acest plan se aflå în inima lui
Dumnezeu, µi toate lucrårile Sale se desfåµoarå în conformitate cu acest plan.

 Noi am fost chemaøi så-I slujim Lui în cadrul acestui plan. Cea mai mare
problemå a copiilor lui Dumnezeu, în ceea ce priveµte slujirea, este ignoranøa cu
privire la planul veµnic al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ne lipseµte viziunea. Ωi
pentru cå ne lipseµte viziunea cereascå, slujirea noastrå se depårteazå de planul
lui Dumnezeu. Poate cå suntem extrem de ocupaøi cu lucrarea, lucråm pentru
Dumnezeu, dar Dumnezeu nu poate accepta o astfel de slujire, pentru cå ea nu
este în acord cu viziunea cereascå. Orice lucrare fåcutå potrivit cu viziunea cereascå
este o slujire care va råmâne pentru totdeauna. Dacå nu este fåcutå potrivit cu
viziunea, la un moment dat vei vedea cå ceva lipseµte. Aµadar, pe måsurå ce
slujim, trebuie så ne cercetåm pentru a vedea dacå slujirea noastrå a råmas în
conformitate cu viziunea sau s-a depårtat de ea.

De asemenea, am menøionat faptul cå atunci când slujim, trebuie så ne întrebåm
care este rezultatul slujirii noastre. Slujirea înseamnå revårsarea vieøii. Dacå nu
suntem gata så ne pierdem viaøa, viaøa lui Cristos din noi nu va putea fi eliberatå.
Apostolul Pavel ne spune cå vasul de lut trebuie sfårâmat pentru ca lumina comorii
så stråluceascå în afarå. Deci, atunci când slujim, trebuie så ne punem întrebarea:
Are loc o revårsare a vieøii? Dacå nu, atunci nu-øi considera slujirea ca fiind
spiritualå. La fel, atunci când slujim, trebuie så ne întrebåm: Cu ce putere slujim?
Uneori începem så slujim cu puterea vieøii noastre naturale, dar, treptat, învåøåm
cå Dumnezeu nu acceptå foc stråin. Trebuie så-I slujim Lui cu focul care vine de
Sus, prin puterea Duhului Sfânt. Alteori, când slujim, vedem cå este un amestec.
Este prezentå puterea lui Dumnezeu, dar este mult µi din puterea noastrå naturalå.
Acest amestec trebuie purificat, pentru ca slujirea noastrå så se facå doar prin
puterea lui Dumnezeu.

Deci, fraøi µi surori, a sluji lui Dumnezeu nu este un lucru simplu. Trebuie så
venim întotdeauna înaintea Domnului µi så cerem ca lumina lui Dumnezeu så
stråluceascå peste noi, pentru ca, în lumina Lui, så vedem lumina. Dacå suntem
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sinceri, dacå ne låsåm påtrunµi de lumina Sa, må îndoiesc cå cineva ar putea så
spunå: „Slujirea mea este în întregime dupå voia lui Dumnezeu”! Pentru cå noi
întotdeauna amestecåm lucrurile µi foarte uµor ne îndepårtåm de gândul original
al lui Dumnezeu. Foarte uµor adunåm multe lucruri care vin din afarå, foarte uµor
adoptåm calea lumii, chiar calea lumii religioase; la urmå vedem cå slujirea noastrå
s-a deteriorat foarte mult. Privind la noi înµine, vizavi de slujirea pe care o facem,
care este reacøia noastrå? Eµti satisfåcut cu adevårat de slujirea ta? Sau îøi dai
seama cå slujirea ta nu corespunde dorinøei lui Dumnezeu? Nu µtiu cum stau
lucrurile cu voi, dar vå pot spune cum må simt eu. Cu cât Îl slujesc mai mult pe
Domnul, cu atât îmi dau seama cât de puøin din slujirea mea este cu adevårat dupå
voia Lui. Îmi dau seama cå, înaintea lui Dumnezeu, eu sunt un eµec. Nu µtiu cum
vå simøiøi voi, dar dacå privim la situaøia de aståzi, dacå priviøi la voi înµivå în
lumina lui Dumnezeu, sau dacå priviøi la bisericile din întreaga lume sau chiar la
biserica din care faci parte, fraøi µi surori, care vå este reacøia? Sunteøi muløumiøi?
Dacå sunteøi muløumiøi, înseamnå cå sunteøi în întuneric. Sau simøiøi cå trebuie så
vå umiliøi înaintea Domnului zi dupå zi, pentru cå altfel slujirea voastrå nu este
primitå de El? Fraøi µi surori, îmi dau seama de un lucru: în rândul copiilor lui
Dumnezeu de aståzi, îndeosebi în rândul celor care vor cu adevårat så-L slujeascå
pe Dumnezeu, existå un sentiment al eµecului. Dar slavå Domnului cå, deµi noi
eµuåm, dar El nu eµueazå niciodatå!

În aceastå dimineaøå aµ vrea så privim împreunå la calea de reabilitare. Cum
putem fi aduµi înapoi la ceea ce Dumnezeu Ωi-a dorit la început? De douå zile
vorbim despre slujire, µi, vorbind despre ea, vedem cå accentul a cåzut mai degrabå
pe cei care slujesc, decât pe lucrarea pe care o facem. Fraøi µi surori, noi am fost
chemaøi så slujim, dar atunci când Îi slujim lui Dumnezeu, este o anume lucrare
ce trebuie fåcutå. Adevårul este cå lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi separatå de
persoana care o face. Pentru cå nu este vorba de ceva tehnic, ceva påmântesc, ci
de ceva spiritual, viu. Din acest motiv, vedem cå existå o legåturå între persoana
care slujeµte µi lucrarea pe care o face ea. Cum este omul, aµa este µi lucrarea lui.
De aceea, în Cuvântul lui Dumnezeu accentul cade pe a fi, µi nu pe a face. Când
vorbim despre slujire, în mod natural gândul ne duce la a face. Dragostea lui
Cristos te-a constrâns, ai fost råscumpårat cu sângele Lui scump µi acum vrei så-
I slujeµti. Ωi ce faci? Te întrebi: „Ce så fac? Ce så fac ca så-I slujesc Lui?” Accentul
nostru cade întotdeauna pe a face. Dar, oricât de ciudat ni s-ar pårea, Dumnezeu
pune întotdeauna accentul pe a fi.

 Când Domnul Isus a hrånit 5000 de oameni cu cinci pâini µi doi peµti, acei
oameni au vrut så-L ia cu forøa µi så-L facå împårat, pentru cå Domnul le putea
rezolva problema hranei. Dar Domnul i-a trimis de la El. A doua zi L-au gåsit µi
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L-au întrebat: „Când ai venit aici?” Ωi Domnul le-a zis: „Lucraøi nu pentru mâncarea
pieritoare, lucraøi pentru lucrurile veµnice.” Ei au început så-I punå întrebåri. „Care
sunt acele lucråri ale lui Dumnezeu pe care trebuie så le facem?” (vezi Ioan 6)
Vedeøi, gândurile lor se îndreptau înspre a face. Ωi Domnul nostru a spus: „Aceasta
este lucrarea lui Dumnezeu: så credeøi în Acela pe care L-a trimis El”. Fraøi µi
surori, înøelegeøi care a fost råspunsul Lui? Ei au întrebat: „Care sunt lucrårile pe
care så le facem ca så-I slujim lui Dumnezeu?” Ωi Domnul a råspuns: „Credeøi în
Mine, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu”. De ce? Pentru cå, în lucrarea lui
Dumnezeu, a fi constituie temelia. Dacå aceastå temelie nu e corectå, atunci,
chiar dacå totul pare foarte religios, plin de succes, ca µi cum ar fi din Dumnezeu,
totuµi, se opune lui Dumnezeu, nu slujeµte scopului lui Dumnezeu. Din acest
motiv, în ultimele douå zile, accentul s-a pus aici mai mult pe om, pe a fi. Dacå El
nu lucreazå mai întâi în noi, este imposibil så lucråm pentru El.

Bånuiesc cå toøi cunoaµtem versetul 1 din Romani 12: „Vå îndemn dar, fraøilor,
prin îndurårile lui Dumnezeu, så aduceøi trupurile voastre ca o jertfå vie, sfântå,
plåcutå lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastrå o slujbå înøeleaptå, aceasta
este închinarea voastrå spiritualå.” Så ne gândim la consacrare. De ce så ne aducem
trupurile ca o jertfå vie? Din pricina îndurårilor lui Dumnezeu! El ne-a aråtat
atâta îndurare! Dintr-un lut cleios cum eram, El ne-a modelat µi ne-a fåcut så
µedem împreunå cu prinøi. Îl låudåm µi-I muløumim pentru îndurårile Lui pentru
noi. Nu doar ne-a spålat påcatele, ci ne-a µi eliberat de sub puterea påcatului, ne-
a dat Duhul Sfânt ca så umblåm înaintea Lui; nu doar ne-a îndreptåøit, ci ne-a µi
glorificat. Toate aceste înduråri ale lui Dumnezeu trebuie så ne constrângå så nu
mai tråim pentru noi înµine. Nu mai putem lucra pentru noi înµine. Trebuie så
tråim pentru El µi så lucråm pentru El. Aceasta înseamnå så ne aducem trupurile
ca o jertfå vie. Ce este o jertfå? O jertfå este ceva ce trebuie pus pe altar µi înjunghiat.
În zilele din vechime, când inimile copiilor lui Israel erau miµcate de dragostea
lui Dumnezeu, ei, pentru a-µi aråta recunoµtinøa, luau din turmele lor sau din
cirezile lor o oaie sau un viøel. Aduceau animalul la Templu, îl legau de coarnele
altarului, µi preotul venea µi îl înjunghia. Apoi animalul era ars ca o jertfå de
miros plåcut lui Dumnezeu. Ce semnificå aceasta? Faptul cå eu însumi nu pot så
må ucid pentru Dumnezeu, dar acest animal må reprezintå. Îmi pun mâinile pe
animal, må identific cu acest viøel sau aceastå oaie, µi apoi îl înjunghii pentru
Dumnezeu. Aceasta este jertfa. Când e vorba de jertfå, nu se pune problema de a
face ceva, pentru cå animalul este ucis. Cum ar putea så mai lucreze? Deci, fraøi
µi surori, a fi o jertfå vie constituie slujire, aµa cum spune Biblia. Este o slujbå
înøeleaptå µi o închinare spiritualå. Nu este vorba de a face ceva, este vorba de a
råmâne pe altar µi a-I permite lui Dumnezeu så-Ωi facå lucrarea în tine.
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Prin urmare, consacrare nu înseamnå a face ceva pentru Dumnezeu. La vremea
când eu am fost mântuit, era råspânditå învåøåtura cå, dacå eµti mântuit µi dacå Îl
iubeµti cu adevårat pe Domnul, dacå vrei så Îl slujeµti pe Dumnezeu, atunci trebuie
så te oferi ca predicator. Încå påstrez foarte vie amintirea acelor zile. Era în anul
1930, aveam 15 ani. Îi muløumesc Domnului cå m-a mântuit. În ultima zi a
conferinøei, era o hartå mare a Chinei pe perete. Predicatorul a început så ne
cheme: „Dacå ai fost mântuit µi dacå-L iubeµti pe Domnul, trebuie så te oferi ca
predicator. Acesta este modul în care poøi så te consacri. Apoi poøi så alegi unde
så mergi.” Aveam doar 15 ani, eram de curând întors la Domnul, cåutasem
mântuirea un an întreg µi tocmai fusesem gåsit de Domnul. Eram atât de miµcat
de dragostea lui Cristos, încât mi-am zis: „Vreau så merg în locul cel mai îndepårtat,
cel mai dificil, pentru a-mi aråta dragostea pentru Cristos.” Predicatorul, deci, a
spus: „Vino pe podium, pune-øi degetul pe locul unde vrei så mergi µi acolo vei
merge!” Atunci am urcat pe podium, mi-am pus degetul pe Mongolia, pentru cå
atunci credeam cå Mongolia este cel mai îndepårtat µi mai dificil loc. Numai cå
pânå în ziua de azi n-am ajuns în Mongolia! De ce? Deoarece, pentru mine, a sluji
lui Dumnezeu însemna a face lucruri pentru El. Nu m-a interesat voia lui
Dumnezeu, am vrut så-I slujesc în felul meu. Nu-mi påsa în ce oraµ urma så
merg, aveam så-mi dau toate silinøele. „El va fi muløumit!”

Fraøi µi surori, este aceasta slujire? Nici vorbå! Dumnezeu a trebuit så må
înveøe multe lecøii, a trebuit så må tot micµoreze, a trebuit så må ducå tot mai jos.
A avut mult de lucru în viaøa mea, pânå ce am început så-I slujesc în lucruri mici.
Acum, uitându-må înapoi, mi-este aµa ruµine de mine. Cât din slujirea mea va
råmâne veµnic?

Fraøi µi surori, în aceastå dimineaøå vreau så vå încurajez. Voi, care aøi slujit
Domnului ani la rând µi care v-aøi înfåøiµat înaintea Lui din nou µi din nou, låsaøi-
vå cercetaøi de El pentru a vedea dacå slujirea voastrå este cu adevårat slujire,
dacå lucrarea pe care o faceøi vine într-adevår din viaøå, dacå Domnul a lucrat în
voi µi ceea ce faceøi acum este rezultatul acestui lucru, dacå Îl råspândiøi pe Cristos,
dacå slujirea voastrå mai este în acord cu viziunea cereascå. Oare nu am fåcut
compromis, nu am adoptat cåile lumii?

Dacå eµti sincer, dacå vii înaintea Domnului din nou µi din nou, nu se poate så
nu realizezi cå eµti un eµec. Este oare nådejde? Slavå Domnului, El este Dumnezeul
nådejdii. În Ioel 2, El spune: „Vå voi da înapoi anii pe care i-au mâncat låcustele”.
Privind acum înapoi, probabil ajungem så disperåm; disperåm din cauza noastrå,
ca slujitori; disperåm din cauza lucrårii pe care am fåcut-o; µi ne întrebåm dacå
planul lui Dumnezeu va fi realizat vreodatå cu oameni asemenea nouå. Slavå
Lui, El este Dumnezeul reabilitårii. El A spus: „Vå voi da înapoi anii pe care i-au
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mâncat låcustele.” El poate så ne reabiliteze. Cu toøii µtim cå Domnul Isus este
Mântuitorul nostru. Cu toøii µtim cå, venit pe påmânt, El Ωi-a dat viaøa pentru noi,
Ωi-a vårsat sângele ca ispåµire pentru påcatele noastre. El este Mântuitorul nostru,
Råscumpåråtorul nostru. Pe cruce a zis: „S-a sfârµit!” Lucrarea råscumpårårii
este terminatå. A terminat lucrarea lui Dumnezeu, a împlinit totul. Apoi, a fost
înviat din morøi µi acum stå la dreapta lui Dumnezeu, aµteptând ca toate lucrurile
så fie puse sub picioarele Lui.

Dar, fraøi µi surori, ce face Domnul nostru aståzi? A fost odatå o ocazie pentru
botez µi, înainte de actul în sine, candidaøii trebuiau examinaøi. O sorå în vârstå
dorea så fie botezatå; båtrânii ståteau acolo µi îi puneau întrebåri. Ωi una din întrebåri
a fost aceasta: „Ce crezi cå face Domnul aståzi în cer?” Ea a råspuns: „Domnul
priveµte din cer la mine, încercând så-mi gåseascå calul.” Desigur cå n-a trecut
testul. Fraøi µi surori, µtiøi ce face Domnul aståzi în cer? Pe påmânt El a spus: „S-a
sfârµit!”; în cer stå la dreapta lui Dumnezeu. A aøipit? Ce face acolo? Aµteaptå? Fraøi
µi surori, nu µtiøi cå Domnul nostru face o mare lucrare în cer? Cât a fost pe påmânt,
El a fost Apostolul, Mântuitorul, Råscumpåråtorul; acum este în cer, la dreapta lui
Dumnezeu, ca Mare Preot al nostru. Biblia spune cå EL tråieµte veµnic ca så
mijloceascå pentru noi, µi poate så ne mântuiascå. Ωtiøi c înseamnå preoøia Domnului
nostru Isus? Ca Apostol, El a deschis calea pentru noi, ca Mare Preot ne mântuieµte.
Tot ce a împlinit pe påmânt, El aplicå acum ca Mare Preot, vine în sprijinul fiecåruia
dintre noi. A trimis în aceastå lume Duhul Sfânt. El în cer, Duhul Sfânt în fiecare
dintre noi. Prin mijlocirea Lui, Duhul Sfânt lucreazå în noi, ni-L reveleazå pe Cristos,
ne duce la plinåtatea lui Cristos, ne face capabili så-I slujim în duh µi adevår. Iatå ce
lucreazå Domnul nostru în cer, pânå ce toate lucrårile lui Dumnezeu vor fi împlinite.

Domnul nostru Isus este Marele nostru Preot. Depindem de El în fiecare
ceas. El tråieµte veµnic ca så mijloceascå pentru noi. Cunoaµteøi istoria lui Petru.
Petru credea cå Îl iubea pe Domnul, era gata så moarå împreunå cu El. Ceilaløi
ucenici puteau så fugå, dar nu Petru. El a zis: „Sunt gata så-mi dau viaøa pentru
Tine”. Ωi Domnul i-a spus: „Simone, Simone, Satan v-a cerut så vå cearnå ca
grâul, dar Eu M-am rugat pentru tine. Dupå ce vei fi reabilitat, så întåreµti pe fraøii
tåi.” Muløumim Domnului cå avem un Mare Preot care poate så ne ducå pânå la
capåt, så ne ducå în slavå. El poate så ne facå în stare så Îi slujim lui Dumnezeu
aµa cum doreµte. Câtå nevoie avem så cooperåm cu El!

 Este o persoanå în Biblie, care ne poate fi un exemplu veritabil despre modul
în care un vas spart poate deveni un vas de onoare. Må refer la Ioan Marcu. Ωtim
cå Marcu s-a nåscut într-o familie care Îl iubea pe Dumnezeu. Mama lui era
Maria. Marcu provenea dintr-o familie înståritå. Ωtiøi cå Domnul a luat ultima
cinå în camera de sus a casei care aparøinea Mariei, mama lui Marcu. De asemenea,
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când cei 120 de oameni s-au întâlnit pentru rugåciune timp de zece zile, ei s-au
aflat tot în camera de sus a aceleaµi case. Deci, Marcu provenea din acest gen de
familie. Este evident cå el s-a întors la Domnul prin Petru, pentru cå Petru îl
numeµte „Marcu, fiul meu”. Acest tânår cåuta så aibå o inimå pentru Domnul.
Astfel, atunci când Barnaba µi Pavel au venit în Ierusalim, aducând bunurile
materiale oferite de credincioµii dintre neamuri pentru credincioµii din Ierusalim,
dupå ce µi-au sfârµit misiunea, au luat cu ei µi pe Ioan Marcu µi s-au întors în
Antiohia. El era vårul lui Barnaba. Barnaba vedea în el un tânår promiøåtor, care
putea fi folosit de Dumnezeu. L-a luat deci pe Marcu în Antiohia. În Faptele
Apostolilor, capitolul 13, este vorba de niµte prooroci µi învåøåtori care slujeau
Domnului. Duhul Sfânt spune: „Puneøi-mi deoparte pe Barnaba µi pe Saul pentru
lucrarea la care i-am chemat.” Astfel, aceµti doi fraøi s-au despårøit de ceilaløi µi au
plecat într-o cålåtorie misionarå. Biblia spune cå l-au luat cu ei pe Ioan Marcu, ca
så-i ajute în lucrare. Au plecat în Cipru. Aici era locul de baµtinå al lui Barnaba.
Au început så predice Evanghelia în toatå insula. Apoi au plecat de-acolo µi au
mers la Perga, în Pamfilia. Biblia spune cå Marcu i-a påråsit µi s-a întors la
Ierusalim. De ce a plecat? Eu cred cå din douå motive: 1. Acest tânår era obiµnuit
cu o viaøå bunå. Când a plecat cu cei doi apostoli, a våzut cå viaøa era prea grea.
Când fratele Nee s-a întors la Domnul, µi el a fost aµa. Îl iubea cu adevårat pe
Domnul. Era pe vremea când erau mari tulburåri în China, µi µcolile au fost închise.
A plecat în Shanghai pentru a fi cu Dora Yu. Ea era cea care o condusese pe mama
lui la Domnul µi, de asemenea, µi pe el. A mers deci la ea. Dora Yu avea un fel de
Ωcoalå biblicå µi Watchman Nee a vrut så studieze Biblia în acea µcoalå. Dupå o
vreme, Dora Yu i-a spus: „Nu-øi este prea uµor så fii aici, mai bine du-te acaså”.
Motivul era cå acestui tânår îi plåcea mâncarea bunå, voia så se îmbrace bine µi så
doarmå pânå târziu. Deci ea a zis: „Acest tânår nu promite nimic. Dumnezeu nu
va folosi niciodatå un astfel de om.” Ωi, astfel, l-a trimis înapoi. Slavå Domnului
cå fratele Nee nu a disperat. A continuat.

 Deci, må gândesc cå Ioan Marcu a fost ca el. Dar problema a fost µi mai
gravå. Când lui Barnaba µi lui Saul li s-a încredinøat aceastå lucrare, Barnaba era
liderul, el îl gåsise pe Saul. Barnaba era liderul între tovaråµii lui. Dar în timpul
cât au stat în Cipru, Dumnezeu a început så-l foloseascå pe Pavel. Prin urmare,
Biblia spune aµa: „Pavel µi tovaråµii lui”. Deci, calitatea de lider a trecut de la
unul la altul. Pavel a devenit lider. Marcu n-a suportat. De ce så nu fie lider în
continuare vårul meu? N-a putut så se supunå lui Pavel, aµa cå a plecat; s-a întors
la Ierusalim. Slavå Domnului cå El nu l-a låsat. Aflat din nou în Ierusalim, Petru
l-a ajutat. Petru era un om cu experienøå. A cåzut o datå, dar Domnul l-a reabilitat.
Aµa cå a µtiut cum så-l ajute pe acest tânår. În prima lui epistolå, Petru menøioneazå:
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„Marcu, fiul meu”. Când Pavel µi Barnaba au mers la Ierusalim (Fapte, capitolul
15), au discutat despre chestiunea tåierii împrejur a celor dintre neamuri. Când s-au
întors în Antiohia, Barnaba l-a luat iaråµi cu el pe Marcu. La câteva zile de la
sosirea lor în Antiohia, Pavel a spus: „Hai så mergem så vizitåm locurile în care
am fost înainte.” Barnaba a vrut så ia µi pe Marcu cu ei. Dar Pavel a spus : „Nu.”
Barnaba înseamnå „Fiul mângâierii”. El era un om plin de dragoste, plin de
înøelegere, øinea mult la acest tânår, deci a vrut så-l ia cu el. Dar Pavel era unul
care fåcea disciplinå. S-a gândit cå, din moment ce Marcu îi påråsise, dezertase,
nu mai era vrednic så meargå cu ei. A fost o mare neînøelegere între ei µi s-au
despårøit.

Fraøilor, uitaøi-vå la acest tânår! Barnaba l-a pregåtit astfel, încât mai târziu,
când Pavel a scris colosenilor, îl aminteµte pe Marcu, în Coloseni 4. Pavel a avut
trei tovaråµi de lucru tåiaøi împrejur, adicå iudei; unul dintre ei a fost Marcu. A
spus despre ei cå erau folositori pentru Împåråøia lui Dumnezeu. În 2 Timotei,
înainte de martiriul lui, Pavel i-a scris lui Timotei: „Vino la mine curând, dar când
vii, så-l aduci pe Marcu cu tine, pentru cå el îmi este folositor în slujbå.”

 Deci, fraøi µi surori, nu disperaøi. Existå disperare spiritualå? Cred cå existå.
Pentru cå ea lucreazå mântuire. Ea se aratå atunci când priveµti la Domnul, ca El
så facå imposibilul. Tu ai eµuat, dar El nu eµueazå niciodatå. Ωtiøi cå prima
Evanghelie a fost cea a lui Marcu? El a scris prima Evanghelie a lui Isus Cristos.
În ea, el ne aratå cå Isus este slujitorul perfect al lui Dumnezeu. Cåci acum acest
tânår a ajuns så meargå oriunde merge Cristos. Slavå Domnului! Noi eµuåm, dar
El nu eµueazå niciodatå. Este nådejde pentru fiecare dintre noi. Întrebarea este
dacå vrem så ne umilim, dacå acceptåm disciplina lui Dumnezeu în viaøa noastrå,
dacå vrem så ne pocåim µi, apoi, så facem lucrårile dintâi. Dumnezeu are o lucrare
de fåcut. Domnul nostru a spus: „Tatål Meu lucreazå µi Eu, de asemenea, lucrez.”
Care este lucrarea lui Dumnezeu? Care este lucrarea la care noi suntem chemaøi?
Dumnezeu are o singurå lucrare - este lucrarea pe care a fåcut-o El Însuµi, este
lucrarea pe care Domnul nostru Isus continuå så o facå. Aceasta este lucrarea pe
care noi am fost chemaøi s-o împlinim. Ωtiøi de ce a venit Domnul nostru în aceastå
lume? Noi spunem cå a venit så caute µi så mântuiascå ce era pierdut, dar aceasta
este o înøelegere superficialå. Dacå vrem så privim lucrurile în profunzime, avem
la dispoziøie Evanghelia lui Ioan. Ioan ne oferå istoria interioarå a lui Cristos. El
ne spune de ce a venit Domnul Isus în aceastå lume: a venit så-Ωi caute Mireasa.
Domnul nostru Isus este Mirele. El a venit în aceastå lume så-Ωi caute Mireasa,
dar Mireasa nu Se afla nicåieri. Oamenii pe care i-a întâlnit în slujirea Sa erau
orbii, µchiopii, morøii, påcåtoµii; pe aceµtia i-a gåsit. N-a putut så-Ωi gåseascå
Mireasa. De aceea, a trebuit så moarå pentru a da naµtere Miresei. Înainte så
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ajungå la cruce, El a început så Îµi dezvåluie gândul inimii. A spus: „Tu eµti Petru.
Pe aceastå Stâncå voi zidi Biserica Mea, µi porøile Locuinøei morøilor n-o vor
învinge.”

Fraøi µi surori, Domnul nostru Isus a venit în aceastå lume ca så zideascå
Biserica. Ea, când va ajunge maturå, va fi Mireasa Lui. Aceasta este lucrarea lui
Dumnezeu, în aceastå lucrare a fost angajat Domnul Isus, µi aceasta este lucrarea
pe care ne porunceµte µi nouå s-o facem. Din acest motiv, însåµi cerinøa pentru a
face aceastå lucrare este foarte mare: e nevoie de a avea viaøa Fiului, de a-øi da în
moarte propria viaøå.

Vedem deci cå lucrarea lui Dumnezeu este una singurå. Ea poate include
multe lucruri, dar este una singurå. El Îµi va zidi Biserica, Trupul Lui, plinåtatea
Celui care umple totul în toøi. El vrea un ajutor potrivit, dupå chipul Lui, exact ca
El. Fraøi µi surori, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Aici apare slujirea. Slujirea
noastrå are ca punct central lucrarea morøii. Ea poate include multe activitåøi,
lucråri, dar, în realitate, este vorba de aceastå singurå lucrare a lui Dumnezeu. De
aceea, în Faptele Apostolilor, vedem cå, în ziua de Rusalii, Duhul Sfânt S-a pogorât
µi 100 de credincioµi au fost botezaøi într-un Duh, într-un singur Trup. Ωi acel
Trup a început så creascå, muløi aløii au fost adåugaøi la el. Ce început glorios!
Prezenøa lui Dumnezeu era atât de realå. Orice påcat care intra în Bisericå era
imediat supus disciplinei. Iatå, deci, un grup de oameni care a continuat så se
întâlneascå ståruind în învåøåtura µi pårtåµia apostolilor, în frângerea pâinii µi în
rugåciuni. Aceasta a continuat cam 30 de ani. Evanghelia a fost vestitå pânå la
capåtul lumii, care era Roma. Dar, dupå aløi 30 de ani, Ioan a scris cartea
Apocalipsei. Ωtim cå Domnul Isus era în cer. Ce vedem în Apocalipsa, capitolul
1? Ioan a primit o viziune pe când se afla în insula Patmos. Ωi acea viziune a fost
cå Domnul Înviat este Marele Preot. El nu doar cå slujeµte fiecåruia dintre cei
råscumpåraøi, ci slujeµte µi tuturor bisericilor din lume.

Dar când citiøi cele 7 scrisori, cum vå simøiøi? Doar douå biserici n-au fost
mustrate, doar o bisericå a fost låudatå, celelalte au fost chemate la pocåinøå.
Aceastå imagine nu apare doar în primul secol. Noi suntem acum la începutul
secolului XXI, dar înaintea ochilor avem aceeaµi imagine. Nu-i de mirare cå,
atunci când fratele Sparks l-a întrebat pe fratele Nee : „Care porøiune din Scripturå
este cel mai greu de împlinit?”, fratele Nee a råspuns: „Efeseni, capitolul 5.” „El
ne-a iubit µi S-a dat pe Sine pentru noi”, ne-a spålat cu Cuvântul Lui µi cu apå ca
så fim sfinøiøi µi så fim o Bisericå glorioaså, fårå patå, fårå zbârciturå, µi aceasta
pentru ca så-I fie oferitå Lui.

Fraøi µi surori, care este scopul lui Dumnezeu? Care este lucrarea lui
Dumnezeu? Lucrarea Lui este ca Biserica Lui så fie fåcutå desåvârµitå. În final ea
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va fi o Bisericå glorioaså. Ce este gloria? Gloria este manifestarea lui Dumnezeu.
Ori de câte ori Dumnezeu Se manifestå, vedem glorie. El lucreazå pentru acest
Trup al lui Cristos. Când acest Trup va ajunge la maturitate, atunci El va veni µi
Îµi va lua Mireasa. Au trecut douåzeci de secole. Chiar µi în primul secol vedem
cå cei credincioµi aµteptau întoarcerea Domnului. La fel µi în secolele II µi III,
când Biserica era persecutatå, creµtinii se salutau unii pe aløii cu „Domnul vine!”
Aceasta era nådejdea lor, nådejdea lor binecuvântatå. De-a lungul veacurilor, cei
care L-au iubit pe Domnul, cei care s-au aflat în lucrarea Lui, au µtiut un singur
lucru, µi anume cå Domnul avea så Se întoarcå, dar nu înainte ca Mireasa så fie
gata. Întotdeauna Mirele Îµi aµteaptå Mireasa. Din câte µtiu, a existat un singur
om care s-a låsat aµteptat de mireaså. Este vorba de stråbunicul lui Hudson Tay-
lor. Venise ziua în care avea så se cåsåtoreascå. Dimineaøa, când s-a sculat, µi-a
dat seama cå urma så se cåsåtoreascå. Nu era un lucru mic! S-a dus pe câmp µi a
început så se roage. Ωi atâta s-a rugat, cå a uitat de cåsåtorie! Dupå ce µi-a terminat
rugåciunea, dintr-o datå µi-a dat seama cå trebuia så se cåsåtoreascå, aµa cå a
alergat la bisericå. Toatå lumea îl aµtepta; mireasa îl aµtepta, neµtiind ce se
întâmplase cu el. A intrat deci în fugå în bisericå µi s-au cåsåtorit. Chiar în acea
noapte i-a spus miresei lui: „Så ne plecåm pe genunchi µi så ne rugåm.” A fost o
surprizå! Dar ea a ascultat. Ωi µtiøi ce familie a fost familia Hudson! Generaøie
dupå generaøie au slujit Domnului!

Uneori noi credem cå Îl aµteptåm pe Domnul. Dar µtiøi voi cå inima Lui este
mai neråbdåtoare decât a noastrå? El aµteaptå de douåzeci de secole. Fraøi µi
surori, de ce? Din cauza mea, din cauza ta, din cauza noastrå. Nu suntem încå
gata, nu ne-am îndeplinit slujba, Biserica încå nu este ziditå. Cum så Se întoarcå
El? Deznådåjduitor! Dar Dumnezeu are o cale mai bunå. Când majoritatea a
eµuat, Dumnezeu a ridicat o råmåµiøå. Din acest motiv, când citim Apocalipsa 2 µi
3, vedem cå Domnul Isus spune fiecårei biserici: „Caut så Må regåsesc în voi,
caut så Må våd ajuns la maturitate în voi, dar nu våd acest lucru. Trebuie så vå
pocåiøi. Ce înseamnå aceasta? Înseamnå cå trebuie så vå întoarceøi la Mine, acolo
unde M-am revelat înaintea ochilor voµtri. Trebuie så ascultaøi. Urmaøi-Må pe
Mine, ca acolo unde sunt Eu, acolo så fiøi µi voi.” El nu S-a gåsit acolo. În biserica
din Laodiceea Ωi-a dat seama cå Se afla la uµå. Iatå biserica! Cât trebuie så-L fi
durut aceasta! Uitându-Se la Bisericå în general, a våzut cå nu poate fi realizat
acest lucru. Înså el trebuie realizat! Cum va fi realizat? La sfârµitul fiecårei scrisori,
Domnul spune: „Cine are urechi de auzit så audå... Celui ce va birui...” Din
nefericire, majoritatea nu va råspunde la dorinøa pe care Domnul o are cu privire
la întreaga Bisericå. El ne cheamå så auzim ceea ce Duhul are så spunå bisericilor.
Cei care aud sunt cei care se întorc la El. Ei råspund la tot ceea ce le-a fost revelat.
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Îl urmeazå pe Domnul. Aceµtia sunt biruitorii. Când numårul biruitorilor se va
împlini, atunci Se va întoarce Domnul nostru.

Vedem, în Apocalipsa 12, cå s-a nåscut un copil de parte bårbåteascå. De
îndatå ce s-a nåscut, a fost luat la tron. Imediat dupå råpirea lui urmeazå un råzboi
în våzduh. Mihail µi îngerii lui se luptå cu Satan µi îngerii lui, pentru cå våzduhul
este locuinøa vråjmaµului. Satan va fi aruncat pe acest påmânt. Våzduhul va fi
curåøit, pentru ca Domnul nostru så coboare de la Tron, în våzduh. Cine sunt
aceµti oameni? Aceµtia sunt biruitorii Bisericii; ei ies în întâmpinarea Mirelui.
Mireasa este menøionatå de douå ori spre sfârµitul cårøii Apocalipsa. În capitolul
19, vedem cå a venit nunta Mielului. Mireasa s-a pregåtit µi i s-a dat så se îmbrace
cu haine strålucitoare de in. „Binecuvântaøi sunt cei chemaøi la nunta Mielului.”
Aceasta este prima menøiune despre Mireaså. A doua este în capitolul 21. Din
nou vedem scris cå Mireasa Mielului s-a pregåtit; Ierusalimul cel Nou coboarå
din cer. De ce apar douå menøiuni? Dacå citiøi cu atenøie cartea Apocalipsei, veøi
observa cå existå o diferenøå de o mie de ani. Prima menøiune apare înainte de
Mileniu, a doua este dupå Mileniu, când începe veµnicia. Mireasa este alcåtuitå
din biruitorii Bisericii; ei nu reprezintå întreaga Bisericå. Dumnezeu considerå cå
lucrarea s-a sfârµit.

Dar, slavå Domnului, chiar dacå la scaunul de judecatå al lui Cristos toate
lucrårile noastre vor fi testate prin foc, dacå am lucrat cu aur, argint µi pietre
scumpe, lucrarea noastrå va råmâne în picioare; dacå am lucrat cu fân, paie µi
trestie, lucrarea va arde. Vom fi mântuiøi, înså doar mântuiøi. Ce înseamnå aceasta?
Aståzi, dacå nu råspundem Domnului nostru, dacå nu suntem ascultåtori faøå de
viziunea cereascå, dacå nu-L urmåm pe Miel oriunde merge El, atunci, când
Domnul va veni, nu vom avea parte în Împåråøia Lui. Nu vom putea domni cu El
pentru o mie de ani, deoarece am eµuat. Dar asta nu înseamnå cå µi Dumnezeu a
eµuat. Va obøine El doar o minoritate, nu poate obøine totul? Nu, pentru cå atunci
când ajungem la Apocalipsa 21, vedem cå toøi vor fi ajuns la maturitate. Cei care
nu vor fi låsaøi så intre la nunta Mielului vor plåti preøul în întuneric, vor fi
disciplinaøi pânå vor ajunge la maturitate.

Fraøi µi surori, dacå aståzi nu vreøi så plåtiøi preøul, într-o zi îl vei plåti oricum.
Pentru cå planul lui Dumnezeu nu poate fi nimicit. Romani 8:29 „Cåci pe aceia
pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a µi hotårât mai dinainte så fie asemenea
chipului Fiului Såu”. Versetul 30: „Pe aceia pe care i-a hotårât mai dinainte i-a µi
chemat; 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.” Fraøi µi surori, Dumnezeu nu eµueazå niciodatå,
lucrarea Lui trebuie îndeplinitå. Fiecare copil råscumpårat al lui Dumnezeu va fi
matur într-o bunå zi, cu toøii vom fi în acea Mireaså, uniøi cu Cristos pentru veµnicie.
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Cu toøii vom fi slujitorii Lui, Îi vom vedea faøa, Numele Lui va fi pe fruntea
noastrå. Fiecare råscumpårat al Domnului se va afla acolo. Slavå Domnului! Noi
putem så eµuåm, dar Dumnezeu nu eµueazå niciodatå. O datå ce Dumnezeu te-a
apucat, nu te va mai låsa din mânå niciodatå. Planul Lui trebuie împlinit. Voia Lui
trebuie împlinitå.

Fraøi µi surori, noi ne aflåm acum într-un moment foarte important. Credem
cå Domnul Se va întoarce curând. Nu va mai dura mult, dar suntem noi gata? Îl
urmåm noi pe Miel oriunde merge El, facem noi lucrarea pe care o face El, sau
mergem pe drumul nostru µi ne ocupåm cu ale noastre? Este un lucru la care
trebuie så cugetåm înaintea Domnului. Fie ca noi toøi de aici, din aceastå dimineaøå,
så facem acest lucru prin harul lui Dumnezeu. Pentru cå El poate, noi nu putem.
Noi am eµuat, dar El a câµtigat. Tot ce trebuie så faci este så te încredinøezi în
mâna Lui, µi El va lucra!

Så ne rugåm:
„Doamne scump, ne umilim înaintea Ta µi recunoaµtem cå suntem niµte copii

neascultåtori, niµte robi netrebnici. Ωtim cå la noi înµine este cu neputinøå, dar la
Tine toate sunt cu putinøå. Te låudåm µi-Øi muløumim cå nu ne vei påråsi, nu ne
vei arunca afarå. Când mâna Ta este peste noi, Tu Îøi vei împlini lucrarea în chip
desåvârµit. Doamne, vrem så Te låudåm µi så ne închinåm Øie. Îøi cerem aceasta
în Numele Tåu scump, amin.”
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ÎNTREBÅRI ΩI RÅSPUNSURI

Muløumesc Domnului cå fratele tocmai a menøionat faptul cå omul nu poate
råspunde la nici o întrebare. Pentru cå råspunsul la toate întrebårile noastre este
Domnul Isus. De ce så mai avem atunci aceastå Secøiune de Întrebåri µi Råspunsuri?
Prin întrebåri µi råspunsuri putem fi conduµi la Domnul nostru Isus. Pentru cå oricare
ar fi întrebarea la care cineva ar råspunde, dacå råspunsul este cel potrivit, inimile
ne vor fi stârnite ca så mergem direct la Domnul µi så gåsim råspunsul la Domnul
nostru Isus. Atunci, în loc de o întrebare intelectualå, vom avea o experienøå spiritualå.

Prin urmare, cred cå acesta este motivul pentru care avem aceastå Secøiune de
Întrebåri µi Råspunsuri. Cu cât vå vom råspunde mai mult, cu atât veøi fi conduµi
mai aproape de Domnul. Pentru cå doar în El veøi primi råspunsul. Nu veøi avea
doar mintea satisfåcutå, ci însåµi viaøa vå va fi schimbatå. Din acest motiv am îndråznit
så avem aceastå Secøiune.

Întrebare: Cum putem ajunge så fim Biserica slåvitå menøionatå în Efeseni 5:25?

Råspuns: Deschideøi, vå rog, la epistola cåtre Efeseni 5:25b-27. „dupå cum a
iubit µi Hristos Biserica µi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinøeascå, dupå ce a
curåøit-o prin spålarea cu apå prin Cuvânt, ca så înfåøiµeze înaintea Lui aceastå
Bisericå slåvitå, fårå patå, fårå zbârciturå sau altceva de felul acesta, ci sfântå µi
fårå prihanå.”

În versetul 27 vedem Biserica slåvitå. Într-o zi, Biserica va fi Biserica slåvitå. Ce
se înøelege prin Bisericå slåvitå? Ce este slava? Slava este termenul cel mai greu de
definit din Biblie. Înså ne putem face o idee despre ce înseamnå ea. Ori de câte ori
Dumnezeu Se manifestå, apare slava. Cu alte cuvinte, slava este Dumnezeu, pentru
cå El este plin de slavå. Când ne gândim la om, vedem cå noi am ajuns lipsiøi de slava
lui Dumnezeu. Doar când Dumnezeu Se manifestå, se poate vedea slava. Când vorbim
despre Biserica slåvitå, imaginea care o avem este cea din Apocalipsa 21 µi 22. Acolo
vedem Ierusalimul cel nou, Mireasa Mielului care este plinå de slavå.

Deci, prin Bisericå slåvitå se înøelege un singur lucru: orice patå sau zbârciturå
ce a fost prezentå cândva, acum este îndepårtatå. Tot ce se poate vedea este slava lui
Dumnezeu. Aµa va fi Biserica. Pentru cå Domnul nostru Isus este slavå, µi noi
trebuie så fim asemenea Lui. Deci Biserica trebuie så fie o Bisericå slåvitå, fårå
patå, fårå zbârciturå sau altceva de felul acesta.

Pata vorbeµte de carnea noastrå, zbârcitura vorbeµte de înaintarea noastrå în
vârstå. Nu trebuie så fie nimic din toate acestea! Tot ce nu este din Dumnezeu a
fost dat la o parte. Ce a råmas este slava lui Dumnezeu. Din acest motiv, în 1



35

Corinteni Biserica este numitå Cristosul. Adicå, în Bisericå nu se va vedea omul,
ci se va vedea doar Cristos. Aceasta este Biserica slåvitå! Este Trupul lui Cristos,
este cu adevårat plinåtatea lui Cristos, pentru cå Cristos este totul µi în toøi.

Fraøi µi surori, aceasta este o imagine minunatå, glorioaså. Cum poate ajunge
Biserica la acest nivel? Aståzi, când privim la Bisericå, vedem cå ea este imperfectå,
plinå de pete µi zbârcituri. Dar Domnul a spus cå, într-o zi, Biserica ce va fi aduså
înaintea Lui va fi o Bisericå slåvitå. Deci întrebarea este: Cum se va face acest lucru?

Omeneµte este imposibil. Oamenii încearcå så facå Biserica glorioaså, dar cu
cât se încearcå mai mult, cu atât mai neglorioaså va fi. Atunci, care este secretul?
Cum poate ajunge Biserica la aceastå stare? Chiar din întrebare putem så înøelegem
ceva. Când punem întrebarea: Cum så ajungem în acea stare?, vedem cå ideea din
spatele ei este: Cum putem så lucråm într-atâta, încât så ajungem så fim Biserica
slåvitå? Ca µi cum aceastå chestiune ar depinde de noi. Dacå aµa punem problema,
nu vom atinge niciodatå øinta. Cu cât lucråm mai mult, cu atât situaøia se înråutåøeµte.
Deci, care este secretul? Nu trebuie så mergem prea departe ca så-l gåsim, versetul
precedent ni-l spune. Versetul 27 este o continuare a versetelor 25 µi 26. În versetul
25 se spune: „Cristos Ωi-a iubit Biserica µi S-a dat pe Sine pentru ea”. Totul se
datoreazå lui Cristos. El iubeµte Biserica aµa de mult, încât S-a dat în întregime
pentru ea. El este Cel care poate så ne curåøeascå, så ne sfinøeascå. Versetul 26
spune: „pentru ca s-o sfinøeascå”. El este Cel care ne-a pus deoparte pentru Dumnezeu,
µi din acest motiv S-a dat pe Sine pentru Bisericå. Prin ceea ce a fåcut la crucea de pe
Calvar, El ne-a pus deoparte pentru Dumnezeu. Aceasta este poziøia noastrå.

Apoi spune: „a curåøit-o prin spålarea cu apå, prin Cuvânt”. Acesta este procesul.
Mai întâi El ne-a pus deoparte, ne-a scos de sub puterea întunericului µi ne-a stråmutat
în Împåråøia dragostei Fiului Såu. Acum ne aflåm la locul potrivit. Apoi, urmeazå
curåøirea prin spålarea cu apå prin Cuvânt. Va fi un proces zilnic. El ne va curåøi, ne
va spåla cu apå µi prin Cuvânt. Apa de aici nu trebuie consideratå a fi Cuvântul.
Atunci care este semnificaøia ei? Cum ne spalå Domnul Isus cu apå?

Ωtiøi cå, la ultima cinå, Domnul a folosit apa ca så spele picioarele ucenicilor.
Dar apa de aici are un înøeles mai profund. Ea semnificå viaøa Lui. Biblia ne spune
cå Domnul Ωi-a vårsat sufletul ca apa, µi din coasta lui a ieµit sânge µi apå. Sânge ca
så spele påcatul nostru, apå pentru a ne curåøi. Prin urmare, viaøa Lui din noi ne va
curåøi, va curåøi tot ce nu este din Cristos. Ωi aceastå lucrare se face împreunå cu
Cuvântul. Cuvântul scris al lui Dumnezeu, Cuvântul viu. Vedem deci cå, prin acøiunea
unitå a apei µi a Cuvântului, se face curåøirea. Viaøa în noi µi Cuvântul înaintea
noastrå - acestea douå lucreazå împreunå. Uneori apa este prima, alteori Cuvântul
vine la noi primul. Dar ele lucreazå împreunå la curåøirea noastrå. Iar rezultatul
acestei duble acøiuni este: „Ca så înfåøiµeze înaintea Lui aceastå Bisericå slåvitå,
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fårå patå, fårå zbârciturå, sau altceva de felul acesta”. Deci este lucrarea Domnului
nostru Isus. Omul nu poate s-o facå, doar Domnul singur poate. Dar, aµa cum fratele
nostru a spus în mesajul såu, Efeseni 5 urmeazå dupå Efeseni 4; înså, ca realitate
spiritualå, lucrurile stau invers. Mai întâi vedem cå totul este din Cristos, cå prin
lucrarea Lui Biserica va fi slåvitå. Dar cum se realizeazå aceasta? El lucreazå în
fiecare dintre noi, pentru cå suntem mådulare ale Trupului Såu. De aceea, ca mådulare
ale trupului lui Cristos, noi avem o responsabilitate: trebuie så råspundem la lucrarea
Lui. Acesta este Efeseni 4. Trebuie så cåutåm så påstråm unitatea Duhului prin
legåtura påcii. Trebuie så ne slujim unii altora µi så ne zidim în dragoste. Cu alte
cuvinte, ceea ce facem nu este decât un råspuns la lucrarea Lui. Dacå refuzåm så
cooperåm, întârziem ziua apariøiei Bisericii slåvite, înså nu putem anula finisarea
acestei Biserici slåvite.

Întrebare: Aµa cum a spus fratele Stephen Kaung, Dumnezeu Se poate descoperi
prin viaøa copiilor Såi. În Biblie avem exemple precum Moise µi Pavel. Poate fratele
Stephen Kaung så ne împårtåµeascå din propria experienøå, cum Dumnezeu S-a
descoperit prin slujirea vieøii lui? Câteva exemple practice de aståzi ne pot ajuta så
înøelegem mai bine µi ne pot încuraja.

Råspuns: Dumnezeul nostru este Dumnezeul lui Avraam, Isaac µi Iacov.
Dumnezeul nostru este Dumnezeul nostru. El nu este doar Dumnezeul lui Avraam,
este Dumnezeul meu. Cu alte cuvinte, în viaøa fiecårui copil al Lui, Dumnezeu
poate så Se arate µi så Se manifeste. Nu doar în viaøa lui Avraam, în viaøa lui Isaac,
ci chiar µi în cea a lui Iacov. Dumnezeu poate så Se descopere µi så Se manifeste atât
în viaøa, cât µi în slujirea fiecårui frate µi sorå. În fiecare viaøå putem vedea niµte raze
din Dumnezeu. Deci, ceea ce trebuie så facem este så-L vedem pe Cristos în fiecare
dintre noi µi så nu încercåm så-l vedem pe Adam sau pe Eva. Puteøi vedea acest
exemplu pretutindeni.

Fiecare frate µi sorå trebuie så experimenteze descoperirea lui Dumnezeu. Ωi
fiecare, în slujirea sa, trebuie så fie o manifestare a lui Dumnezeu. Deci, vreau så
îndemn pe fiecare frate µi sorå: Nu priviøi doar la o anumitå persoanå, spunând cå
doar de la ea se poate învåøa ceva. Putem så învåøåm lecøii unii de la aløii.

De dragul tinerilor creµtini, aµ vrea så menøionez, prin harul lui Dumnezeu,
doar câte ceva din ceea ce Dumnezeu, în îndurarea Lui, a fåcut în viaøa mea. Prin
harul Lui, când am fost mântuit aveam 15 ani. Dragostea Domnului m-a constrâns.
Chiar în ignoranøa mea, m-am predat Lui. Aµa cum am spus deja, am ales locul în
care så-I slujesc µi credeam cå µtiu µi modul în care så må pregåtesc pentru aceasta.
M-am hotårât ca, dupå liceu, så nu merg la colegiu, pentru cå, dupå pårerea mea,
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era o pierdere de timp de 4 ani. Aµa cå am ales ceea ce eu am considerat a fi cea mai
bunå µcoalå biblicå din Shanghai. Acolo voiam så merg. Ωtiøi cå am vrut så slujesc
Domnului în felul meu, n-am cåutat voia Lui. Eram hotårât så merg pe acel drum.
Dupå ce am terminat liceul, am vorbit cu tatål meu. Tatål meu îl iubea pe Domnul,
Îi slujea Domnului. M-am gândit cå, fårå-ndoialå, va fi de-acord cu hotårârea mea.
Dar, spre surpriza mea, mi-a spus: „Nu.” Explicaøia lui a fost urmåtoarea: „Te duci
la colegiu µi, dupå ce-l vei termina, te voi trimite în Statele Unite ca så studiezi
teologia acolo”, pentru cå în China nu era nici o universitate bunå în domeniu. Am
fost aµa de dezamågit! Credeam cå mi se sfârµise viaøa. Dar trebuia så ascult, aµa cå
am plecat de-acaså la colegiu, cu mare tristeøe.

Am ajuns la colegiu - se numea Universitate creµtinå. Profesorii erau misionari
din Statele Unite. Odatå ajuns acolo, m-am aruncat într-o muløime de activitåøi
religioase, pentru cå aµa ceva fåcusem µi în ultimul an de liceu. Fusesem foarte
ocupat cu activitåøi creµtine. Nu doar cå organizam întruniri creµtine în µcoalå, ci
organizam µi grupuri care så meargå în sate så predice Evanghelia. Am øinut prima
mea predicå de când må întorsesem la Domnul. Am folosit predica altcuiva! Deci,
eram adânc implicat în activitåøi. Credeam cå Îi slujesc lui Dumnezeu. Aµa cå,
atunci când am ajuns la colegiu, imediat m-am aruncat în tot felul de activitåøi
religioase. Dar într-un timp foarte scurt, am avut parte de o surprizå. Aceµti misionari
veniøi în China nu credeau cå Biblia era Cuvântul lui Dumnezeu. Nu credeau cå
Isus era Fiul lui Dumnezeu. Nu proclamau decât niµte principii socio-politico-mo-
rale. Mi-am dat seama cå ceva nu era în ordine. N-am putut continua aµa. Astfel cå
m-am retras din toate activitåøile µi ståteam în dormitor. Cu mine în camerå mai
erau alte trei persoane. Cum så supravieøuiesc într-o astfel de situaøie? Nu mai aveam
pårtåµie cu nimeni, eram total rupt de exterior. Slavå Domnului! El mi-a aråtat o
cale! Trebuia så vin înaintea Lui. Aµa cå în fiecare zi petreceam timp înaintea
Domnului, îngenuncheam înaintea Lui, citeam Cuvântul Lui, må rugam. Colegii
intrau µi ieµeau pe uµå, vorbeau, dar nu-mi påsa. Aceasta era viaøa mea, aµa am
supravieøuit. Dumnezeu m-a închis în El Însuµi. În acea perioadå a început Dumnezeu
så-mi vorbeascå. A început så-mi arate voia Lui, calea pe cale så-I slujesc.

În acea vreme Domnul mi-a deschis inima, mi-a deschis ochii, am început så
înøeleg ce scrie în Cuvânt. Ceea ce eu credeam despre slujire, n-am gåsit scris în
Cuvânt. Domnul a început så må schimbe. Îl cunoµteam deja pe Watchman Nee, îl
ascultasem de câteva ori. Ce spunea el era corect, numai cå eu fusesem prea ocupat,
fusesem aµa de înflåcårat, cå nu må puteam opri. Dar Domnul m-a adus acum într-o
cuµcå. Ωi aici m-a potolit. Am început så citesc scrierile fratelui Nee, µi ele au început
så-mi vorbeascå. Întregul curs al vieøii mi-a fost schimbat, µi nu doar viaøa, dar µi
slujirea. Acesta a fost un episod al vieøii mele, pentru fraøii µi surorile care sunt tineri.
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Vå mai dau un exemplu. Acesta pentru cei care deja Îl slujesc pe Domnul. În
1935, când am absolvit colegiul, fratele Nee m-a rugat så-l însoøesc în slujbå. Aveam
20 de ani. Din 1935 pânå în 1941 am cålåtorit în multe oraµe din China, øineam campanii
de evanghelizare µi încercam så întemeiem biserici în diferite locuri. Dar dupå aceµti
ani am început så obosesc, din punct de vedere spiritual. Ajunsesem så må întreb: Ce
fac eu aici? În zilele de la început, dupå ce am råspuns chemårii lui Dumnezeu, probabil
lucrurile exterioare erau mai de valoare în ochii noµtri decât esenøa lor. La început
Domnul ne-a aråtat unitatea Trupului lui Cristos, faptul cå nu putem aparøine de nici un
grup. Trebuia så ne întoarcem la unitatea Trupului lui Cristos. Aceasta ne era misiunea.
Ωi µtiøi ce am fåcut? Am mers în multe locuri så predic Evanghelia, oamenii s-au întors
la Domnul, dar acum ce era de fåcut? „Îi botezi. Ωi trebuie s-o faci prin scufundare”.
Asta era lecøia pe care o învåøasem. „Dupå ce sunt botezaøi, pot så frângå pâinea. Este
o aducere aminte. Apoi, surorile trebuie så îµi acopere capul; trebuie så te øii departe de
denominaøiuni.” Dupå ce terminam toate aceste lucruri, biserica era întemeiatå. Fraøi
µi surori, am fåcut aceste lucruri ani de zile µi am obosit. M-am întrebat: Ce altceva så
mai fac? Eram la capåtul slujirii mele.

Slavå Domnului pentru cåile Lui uimitoare! Am devenit refugiat. În perioada
Pearl Harbour, må aflam în Singapore. Domnul m-a scos în ultimul moment. Dar
am aterizat în India. Slavå Domnului! O sorå în Domnul, pe care nu o cunoµteam
personal, mi-a trimis o telegramå. „Casa mea e a ta. Vino imediat.” Aµa cå am mers
la ea acaså. Am stat 2 luni µi jumåtate acolo. A fost un timp de odihnå. În aceastå
perioadå de odihnå am putut så vin înaintea Domnului µi am început så citesc scrierile
fratelui Sparks. Ωi, aµa cum ståteam înaintea Domnului, ochii mi s-au deschis, treptat.
Am început så våd cå slujirea este focalizatå asupra lui Cristos. Dacå slujesc cu
Cristos, atunci nu va exista un sfârµit, pentru cå Cristos este infinit. Este o aµa bogåøie
în El! Asta trebuia så fac µi eu! Fraøi µi surori, Domnul m-a izbåvit de lucrurile
exterioare. Nu spun cå ele nu au importanøå, dar, fårå realitatea interioarå, acestea n-
au nici o valoare. Ωi nu doar cå n-au nici o valoare, dar devin chiar o piedicå. A-L
cunoaµte pe Cristos este ceva ce nu are limite. Domnul m-a trezit în duhul meu!

Aceasta m-a fåcut så-L slujesc pânå aståzi. Fraøi µi surori, dacå ne aøintim privirea
asupra Domnului, atunci nu existå sfârµit, nu existå limitå la slujirea noastrå.

Întrebare: Prima chestiune: „Sfinøit în Domnul”; a doua: „Sfinøiøi-vå”; a
treia: „Sfinøeµte-L pe Domnul”.

Råspuns: Nu µtiu dacå am înøeles bine întrebarea. De fapt, acestea trei sunt
una. Prima se referå la poziøia noastrå, Domnul este Cel care ne sfinøeµte. În 1
Corinteni 1:2 Pavel spune: „Sunteøi sfinøiøi în Cristos Isus”. Acei credincioµi din



39

Corint sunt sfinøi. De ce sunt sfinøi? Pentru cå au fost sfinøiøi pentru Domnul. Noi
abia dacå i-am numi sfinøi. Dar Biblia spune cå noi toøi care am crezut în Domnul
suntem numiøi sfinøi. Pentru cå Cristos ne-a sfinøit prin lucrarea Sa terminatå. El
ne-a pus deoparte pentru Sine Însuµi. Deci aceasta este poziøia pe care o deøinem.

Dupå ce am dobândit aceastå poziøie, care este råspunsul nostru? Trebuie så ne
sfinøim pe noi înµine. În Romani 12:1 „Aduceøi-vå trupurile ca o jertfå vie, sfântå”.
Sfântå înseamnå sfinøit. Sfinøiøi-vå pe voi înµivå. Acesta este råspunsul nostru la
lucrarea Lui.

Apoi, în viaøa de zi cu zi, Îl sfinøeµti pe Domnul în inima ta. 1 Petru 3: 15
„Sfinøiøi pe Cristos în inimile voastre”. Ori de câte ori oamenii te întreabå: „Care
este nådejdea ta?”, så Îl sfinøeµti pe Domnul în inima ta. Cu alte cuvinte, în viaøa de
zi cu zi så-L onorezi, så-L sfinøeµti pe El.

Întrebare: Cum putem fi biruitori?

Råspuns: Foarte simplu. Citiøi Apocalipsa. În capitolele 2 µi 3 vedem cå, în
ansamblul ei, Biserica a decåzut. Decåderea este måsuratå dupå revelaøia Domnului
Isus Cristos. Succesul sau eµecul nu se måsoarå dupå nici un alt standard, ci se måsoarå
dupå revelaøia lui Isus Cristos. Cât de credincios eµti faøå de Cristosul care øi S-a
revelat? Måsura în care øi S-a revelat este måsura succesului sau a eµecului tåu. El S-
a revelat Bisericii sale, El S-a încredinøat pe Sine Însuµi Bisericii sale, prin urmare
vrea så Se regåseascå în Bisericå. Când nu Se poate regåsi acolo, El spune: „Pocåieµte-
te”; când Se regåseµte acolo, este muløumit. În fiecare scrisoare gåsim chemarea de a
birui. Ce så biruim? Så biruim toatå necredincioµia faøå de revelaøia lui Isus Cristos. El
ni S-a încredinøat pe Sine Însuµi nouå. Suntem noi credincioµi revelaøiei Sale? Umblåm
noi în luminå aµa cum El este în luminå? Cei care råspund revelaøiei Lui sunt biruitori.
Pentru cå ei biruiesc îndepårtarea de revelaøia lui Isus Cristos.

Prin urmare, vedem cå în fiecare scrisoare gåsim aceastå chemare: „Celui ce va
birui...” Dar în legåturå cu chemarea, mai este un îndemn: „Cine are urechi de auzit
så audå ce spune bisericilor Duhul”. Cum pot fi biruitor? Foarte simplu. Trebuie så
am urechi care så audå ceea ce spune bisericilor Duhul. Duhul nu spune bisericii
altceva decât despre Cristos, pentru cå El ni-L descoperå pe Cristos. Deci tot ce se
cere de la noi este så avem o ureche stråpunså, o ureche care så-L audå pe El. Ωi nu
doar så-L audå, ci µi så-L asculte. Asta-i tot. Aµadar, pentru a fi biruitor este nevoie
de o ureche care så audå glasul Duhului lui Dumnezeu.


