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MAREA GALILEII

Så ne rugåm: Tatå ceresc, ne-am adunat împreunå în Numele Domnului Isus.
Avem nevoie de Cuvântul Tåu, avem nevoie så fim îmbårbåtaøi, så fim învåøaøi, så
fim întåriøi. Tatå, avem nevoie så-L vedem pe Isus µi mårturisim cå prin noi înµine
nu putem så facem nimic: eu nu pot så vorbesc, sora mea nu poate så traducå µi
niciunul dintre noi nu poate auzi, dacå Tu nu ne dai ungerea pentru toate acestea.
Doamne, Te rugåm så slobozeµti Cuvântul Tåu în aceastå zi. Doamne, ascunde-
må în spatele crucii Tale µi primeµte Tu multå slavå. Te rugåm în Numele Domnului
Isus. Amin.

În ultimul timp am cugetat la un subiect pe care l-aµ numi „Slujirea din corabie
a Domnului Isus”. Multe lucruri relatate în evanghelii sunt legate de coråbii. Am
remarcat faptul cå evangheliµtii au denumit aceeaµi apå cu trei nume diferite. Matei
µi Marcu vorbesc de Marea Galileii. Luca nu menøioneazå niciodatå Marea Galileii;
singura datå când vorbeµte despre ea o menøioneazå sub numele de Lacul
Ghenezaret. Ioan, în capitolul 6, vorbeµte de Marea Galileii, dar mai târziu spune
Marea Tiberiadei, iar în capitolul 21 o menøioneazå doar cu numele de Marea
Tiberiadei.

Am început så må gândesc la lucrul acesta µi så-L întreb pe Domnul cu privire
la el. De ce au folosit ei nume diferite? Fiecare dintre aceste denumiri are o
însemnåtate unicå. Marea Galileii este locul unde Domnul i-a chemat pe Petru µi
pe fraøii såi, Iacov µi Andrei, så-L urmeze ca ucenici. Cred cå aceasta vorbeµte de
ucenicie. Denumirea de Marea Galileii vine din limba ebraicå µi semnificaøia ei
este foarte asemånåtoare celei a Ghilgalului din Vechiul Testament. Anul trecut am
vorbit despre Ghilgal µi am spus cå el reprezintå tåierea împrejur, crucea Domnului
Isus. Dacå vrem så fim ucenici, trebuie så cunoaµtem lucrarea crucii. Ghenezaret
înseamnå „grådina unui prinø”. Prima datå când întâlnim acest nume, Lacul
Ghenezaret, este atunci când Domnul Isus învåøa noroadele, din corabie. Mai târziu,
în Matei capitolul 13, din nou Îl vedem pe Domnul învåøând noroadele din corabie.
Când Domnul a spus pilda semånåtorului µi celelalte pilde din Matei 13, prin care
fåcea referiri la Împåråøie, El Se afla în corabie, învåøând noroadele. De asemenea,
când ucenicii s-au întors cu Domnul Isus în corabie, El le-a vorbit despre învåøåtura
fariseilor, a saducheilor µi despre aluat. Lacul Ghenezaret se referå la Bisericå µi la
învåøåtura Domnului cu privire la Bisericå. Marea Galileii vorbeµte despre ucenicie
- ceva individual; Lacul Ghenezaret vorbeµte despre Bisericå - ceva corporativ, iar
Marea Tiberiadei (acest cuvânt înseamnå „viziune bunå”) vorbeµte despre
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descoperirea lui Isus Cristos - nu despre cartea Apocalipsa; despre a-L vedea pe
Domnul Isus aµa cum este El.

Vom vedea care este semnificaøia celor trei denumiri folosite pentru aceeaµi apå pe
care o întâlnim în Noul Testament. Aståzi aµ dori så vorbesc despre primul lucru, µi
anume despre ucenicie, la care se referå Marea Galileii. În „Slujirea din corabie a
Domnului Isus” personajul principal al relatårii este Domnul Isus, iar personajul
numårul doi este Simon Petru, deoarece el este prezent în toate relatårile legate de
corabie. Petru nu este un ucenic deosebit, ci este unul reprezentativ. Desigur, Noul
Testament nu putea så ne vorbeascå despre toøi cei doisprezece ucenici, pentru cå, în
realitate, el vorbeµte despre Isus. Duhul Sfânt a gåsit cu cale så reprezinte pe fiecare
ucenic prin intermediul lui Petru. Sunt trei ucenici care nu spun nimic în evanghelii.
Ceilaløi ucenici, cu excepøia lui Petru µi a lui Iuda, de 19 ori spun câte ceva în Biblie;
un cuvânt sau douå. Petru, înså, în Noul Testament, în evanghelii, vorbeµte de 31 de
ori. Deci Petru este ucenicul reprezentativ. Eu personal cred cå ne aflåm într-o încåpere
unde toøi doresc så fie ucenici ai lui Isus Cristos. Ωi cred cå toøi vrem så µtim cum face
Domnul un ucenic din cineva. Cred cå Domnul ne descoperå lucrul acesta într-un
mod clar, prin slujirea Lui din corabie.

Înainte de a vedea cum Se ocupå Domnul de Petru pentru a face din el un ucenic,
ar trebui så vedem ce este un ucenic. Sunt o muløime de påreri despre ce înseamnå a
fi ucenic. Ca så înøelegem lucrul acesta trebuie så privim la primul ucenic, la Domnul
Isus Însuµi. Så citim din Ioan capitolul 5, versetul 19: „Fiul nu poate face nimic de la
Sine decât ce vede pe Tatål fåcând.” Nu este interesant cå Domnul Isus a spus cå El
nu poate så facå nimic din Sine însuµi? Eu îmi închipui cå Domnul Isus poate så facå
orice vrea. Dar El Însuµi spune, de mai multe ori‚ cå nu poate så facå nimic, decât
ceea ce-L vede pe Tatål fåcând. Atunci când Domnul Isus a luat asupra Lui un trup
omenesc, S-a dezbråcat de egalitatea Lui cu Dumnezeu, S-a smerit µi a devenit om. A
cåutat så fie întotdeauna ascultåtor faøå de Tatål. Aceasta înseamnå a fi ucenic. În
capitolul 5:30, din nou spune: „Nu pot face nimic din Mine Însumi”; capitolul 6,
versetul 38: „Cåci M-am pogorât din cer ca så fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-
a trimis”. Când citesc aceste versete, nu prea må simt în largul meu, deoarece eu nu
cred cå pot så spun acelaµi lucru. Mi-ar plåcea så fiu în stare så spun aceste cuvinte,
dar må tem cå în mine existå, pe lângå voia lui Dumnezeu, µi voia mea proprie.
Domnul Isus a fost un adevårat ucenic pentru Tatål Såu. El a cåutat numai la voia
Tatålui Såu.

Ioan 8:28 „…nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc dupå cum M-a învåøat
Tatål Meu”; capitolul 14:10 „…nu le spun de la Mine; ci Tatål care locuieµte în
Mine, El face aceste lucråri ale Lui”. Cred cå acum ne apropiem de secretul
uceniciei. Tatål locuia în Fiul µi Fiul, la rândul Lui, Se afla în Tatål. Fiul Se supunea
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Tatålui, asculta glasul Tatålui, era condus cu uµurinøå de Tatål. Lucrul acesta a
plåcut Tatålui, de aceea Îi aråta Fiului Såu tot ceea ce fåcea El, iar Domnul Isus
fåcea, apoi, exact acele lucruri. Aceasta este calea uceniciei. Så nu vå gândiøi cå
numai Domnul Isus poate så facå aceasta. Noi toøi vrem så fim ucenici, în noi
locuieµte Ståpânul nostru. Când am crezut în Isus, Duhul Sfânt a venit în duhul
nostru µi, prin Duhul Sfânt, Isus Însuµi locuieµte în noi. Deci, µi nouå ne este deschiså
aceeaµi cale spre ucenicie cum i-a fost deschiså µi Domnului Isus. În Ioan 15:5,
Domnul spune: „…cåci despårøiøi de Mine nu puteøi face nimic”. A rostit aceste
cuvinte imediat dupå ce a spus: „Råmâneøi în Mine µi Eu în voi”. Acesta înseamnå,
deci, a fi ucenic.

 Lucrarea Domnului a fost de a-i face pe acei unsprezece oameni så fie aµa cum a
fost El faøå de Tatål. Noi avem o problemå pe care Domnul Isus nu a avut-o. Noi ne-am
nåscut ca fii ai primului nostru tatå, Adam. Ca fii ai lui Adam, ne-am nåscut cu un
suflet - minte, voinøå, sentimente, personalitate - într-un trup, un trup cåzut; de la
naµtere, gândirea noastrå este îndreptatå spre independenøå. Am hotårât så ne tråim
viaøa aµa cum gåsim noi cu cale. Dupå un numår de ani, ne-am întâlnit cu Isus µi El
ne-a chemat la Sine. Mai întâi ne-a spålat în sângele Lui preøios µi ne-a iertat toate
påcatele. Ne-a dat Duhul Såu; pânå atunci, duhul nostru omenesc era inactiv. Dar
Duhul Sfânt a venit în duhul nostru µi l-a înviat. Dupå aceea, ne-a chemat så fim
ucenici ai Lui, întocmai cum l-a chemat pe Petru sau pe Andrei. „Vino µi urmeazå-
Må.”

 Pentru mine este o problemå faptul de a fi ucenic, deoarece gåsesc în mine
aceastå tendinøå de a-mi conduce eu însumi viaøa. Doresc acest lucru chiar µi în
anumite moduri de care nici nu sunt conµtient. Så citim din Ioan capitolul 2:23-25
„Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paµtelor, muløi au crezut în Numele
Lui; cåci vedeau semnele pe care le fåcea. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru cå
îi cunoµtea pe toøi. Ωi n-avea trebuinøå så-I facå cineva mårturisiri despre niciun
om, fiindcå El însuµi µtia ce este în om.” La acea sårbåtoare muløi oameni au crezut
în Isus µi se putea spune: „Doamne, uite, toøi aceµtia vor så fie ucenicii Tåi. Încre-
dinøeazå-Te lor.” Înså, µi oamenii aceia aveau problema pe care o am µi eu. Aveau
înlåuntrul lor natura sinelui. Domnul Isus nu avea aceastå problemå, întrucât El a
fost nåscut fårå påcat. Dacå Domnul urmeazå så facå un ucenic din Petru sau dacå
urmeazå så facå un ucenic din mine sau poate va face un ucenic din tine, atunci
trebuie så fie atât o lucrare negativå, cât µi una pozitivå. Este exact cum a spus µi
Ioan Botezåtorul: „Eu trebuie så må micµorez, iar El trebuie så creascå”.

Fraøi µi surori, dacå vrem så fim ucenici ai Domnului Isus, trebuie så se producå
în noi o micµorare a eului µi o creµtere a manifestårii vieøii Domnului Isus înlåuntrul
nostru. Modul în care Domnul face aceasta este prin a ne descoperi, øie µi mie µi lui
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Petru, ce anume se aflå în noi înµine. A început så aducå la luminå lucrurile din
Petru. Ωi noi avem nevoie så fim luminaøi pentru cå noi nu ne cunoaµtem pe noi
înµine. Când Domnul ne aratå cum suntem noi în firea noastrå, atunci ne putem
pocåi µi abate de la lucrurile respective. Dar, pânå nu se realizeazå aceasta, eu sunt
tentat så cred cå Domnul a fåcut un târg foarte bun atunci când m-a mântuit pe
mine. Ce zi måreaøå a fost pentru Împåråøie când eu am crezut în Domnul! Asta e
pentru cå eu nu m-am cunoscut pe mine. Noi mereu Îl provocåm pe Domnul. Poate
nu voi, dar eu mereu Îl provoc pe Domnul.

Aµa s-a întâmplat µi cu acel ucenic numit Anania. Domnul S-a întâlnit cu Saul
din Tars pe drumul Damascului. Acesta a cåzut la påmânt µi a strigat: „Cine eµti,
Doamne?” „Sunt Isus pe care Îl prigoneµti. Dar du-te în cetate µi øi se va aråta ce
trebuie så faci.” Atunci, Domnul a vorbit acelui ucenic Anania, spunându-i: „Este
un om numit Saul, cåruia i-am vorbit. El se roagå acum µi a avut o vedenie cu un
om Anania, µi vine acum la tine. Du-te µi slujeµte acelui om.” Ωtiøi ce a fåcut: s-a
dus, µi-a pus mâinile peste Saul, acesta µi-a redobândit vederea µi a fost botezat.
Dar când Dumnezeul Cel viu i-a vorbit, el a crezut cå precis Domnul a fåcut o
greµealå. „O, Doamne, dar eu am auzit de omul aceasta. Nu cred cå Tu îmi ceri så
fac asta! El face pråpåd în bisericå. A venit aici så-i aresteze pe ucenicii Tåi.”
Credeøi cå, dacå Domnul v-ar fi vorbit vouå în felul acesta, aøi fi spus: „Da, Doamne,
am înøeles, må µi duc”? Nu facem aµa, ci începem så discutåm puøin în contradictoriu
cu Domnul.

 Dupå ce Lazår a murit, când Domnul a ajuns la mormânt, a spus: „Îndepårtaøi
piatra.” Marta a spus: „Nu, Doamne. Precis cå nu ai participat la multe înmormântåri.
Au trecut trei zile. Va fi un miros îngrozitor.” Ea era o femeie foarte practicå. „Nu,
Doamne!” Domnul a spus: „Daøi piatra la o parte.” Ωi atunci oamenii au våzut un
lucru glorios. Sau un alt caz: când ucenicii erau cu Domnul Isus µi nu au fost låsaøi
så intre într-un sat samaritean. Ei cålåtoreau cu faøa îndreptatå spre Ierusalim, µi
samaritenii nu i-au låsat så treacå pe la ei. Atunci cei doi fraøi, Iacov µi Ioan, s-au
supårat foarte tare; poate de aceea Domnul i-a numit µi „fiii tunetului”. Noi nu ni-
i închipuim aµa, dar probabil cå aveau o fire foarte iute. Ei au spus: „Doamne, nu
vrei så poruncim så se pogoare foc din cer µi så-i mistuiascå pe acei oameni?”
Aceasta nu a fost o cerere doar de dragul de a cere ceva. Ei fuseserå trimiµi înainte
doi câte doi µi li se dåduse autoritate de la Domnul ca så vindece pe cei bolnavi, så
vesteascå Evanghelia, så-i cureøe pe leproµi, så dea vedere celor orbi, aµa cå ce mai
conta niµte foc din cer! Domnul înså, S-a întors spre ei µi le-a spus: „Nu µtiøi de ce
duh sunteøi însufleøiøi!” Ωi må gândesc cå, uneori, nici noi nu µtim de ce duh suntem
însufleøiøi. Câteodatå, când vedem un conflict în Trupul lui Cristos, când vedem
câtå lipså de iertare este între fraøi µi surori, o inimå împietritå, auzim cum unii se



6

plâng de copiii scumpi ai Domnului, atunci, în asemenea situaøii, Domnul poate så
vinå la noi µi så ne spunå: „Nu µtii de ce duh eµti însufleøit!” „Doamne, dacå am
putea scåpa de fratele cutare sau cutare, am avea o bisericå bunå, sau dacå sora
cutare ar pleca în altå parte, ar fi pace în mijlocul nostru”, uitând cå noi vorbim de
copiii preøioµi ai Tatålui, cå vorbim despre niµte oameni pentru care Domnul Isus a
murit µi pe care El îi iubeµte în mod suprem. E ca µi cum ar veni cineva la tine µi ar
vorbi de råu pe copilul tåu, îndemnându-te så te scapi de el. Sigur cå ne-am supåra
dacå ne-ar spune: „Då-l afarå!” Nu µtim de ce duh suntem însufleøiøi. Avem un duh
de mânie, de dezbinare, de ranchiunå. Duhul Sfânt înså ne va descoperi de ce duh
suntem noi însufleøiøi. Eu cred cå le-a descoperit lui Iacov µi Ioan în ziua aceea.

 Cu altå ocazie, tot aceµti doi fraøi i-au cerut Domnului: „Ne vei da ce Îøi vom
cere?” Domnul a spus: „Ce anume vreøi?” „În Împåråøia Ta, am vrea så fim unul la
dreapta µi unul la stânga Ta.” Atunci Domnul le-a spus: „Nu µtiøi ce cereøi!” Ei µi-au
închipuit cå µtiau ce cer, ca µi înainte, în exemplul precedent, când credeau cå µtiu de
ce duh sunt însufleøiøi; dar nu au µtiut. Cine poate så cunoascå inima omeneascå? În
Ieremia 17 se spune cå „inima este nespus de înµelåtoare”. Cine poate så o cunoascå?
Duhul Sfânt cunoaµte inima ta. Ωi zi dupå zi, pe måsurå ce cauøi så-L urmezi pe
Domnul Isus, El då dovadå de o slujire plinå de milå prin faptul cå îøi descoperå cum
este inima ta.

Când Domnul Isus a fost pe Muntele schimbårii la faøå împreunå cu cei trei
ucenici, când El a fost schimbat înaintea lor, ei au råmas într-o reverenøå plinå de
fricå. Petru a spus: „Doamne, e bine så fim aici! Så construim trei colibe una pentru
Tine, una pentru Moise µi una pentru Ilie.” Dar Scriptura adaugå: „pentru cå nu µtia
ce spune.” Asta facem µi noi; nu µtim ce så spunem µi atunci zicem ceva. Cerem
Domnului anumite lucruri, pentru cå nu µtim ce så-I cerem; sau ajungem în situaøii
în care nu µtim de ce duh suntem însufleøiøi. Domnul este gata, dacå µi tu eµti gata,
så-øi descopere ce este în inima ta. Cåci cum am putea fi ucenicii Lui dacå nu µtim
de ce duh suntem însufleøiøi!? Noi Îi cerem lucruri care ni se par bune, iar când nu
µtim ce så spunem, tot spunem ceva. Dacå vrei så fii ucenic al Lui, Domnul trebuie
så-øi descopere inima ta.

În slujirea din corabie a Domnului Isus, întâlnim primele cuvinte ale lui Petru,
dupå ce Domnul, în Luca 5, a învåøat muløimile. Domnul a spus: „Îndepårtaøi corabia
mai în larg pentru a prinde peµte.” Petru, iaråµi Îl contrazice pe Domnul, spunând:
„Doamne, toatå noaptea ne-am trudit µi nu am prins nimic.” Eu cred cå atunci, în
acel moment, a fåcut o pauzå lungå. Nu cred cå a adåugat imediat: „dar”, ci a fåcut
o pauzå ca så-I dea Domnului timp så Se råzgândeascå. „Petre, într-adevår, nu µtiu
la ce M-am gândit. Tu eµti pescar; Eu nu µtiu nimic despre aceastå meserie.” Ωtiøi cå
ei îµi spålau mrejele pe øårm; µi acum så iaså din nou pe mare, så le murdåreascå? Ωi
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pentru ce? Pentru nimic! Eu cunosc câte ceva despre mreje. Dupå ce foloseµti mrejele,
trebuie så le cureøi pentru cå påtrund în ele tot felul de lucruri. Aståzi, în secolul
XXI, acest lucru este foarte uµor. Cu ajutorul unui furtun ai curåøat imediat mrejele.
Înså acum douå mii de ani nu aveau furtunuri sau alte modalitåøi de a le curåøa; era
o treabå grea ca så cureøi mrejele.

Domnul Isus nu a spus nimic în intervalul acelei pauze. Atunci Petru a continuat:
„Dar, la cuvântul Tåu, vom arunca mrejele.” Astfel, au aruncat mrejele µi atât de
muløi peµti s-au adunat, încât mrejele au început så se rupå. Petru a trebuit så-i
cheme pe partenerii lui, pe Iacov µi Andrei, så vinå cu coråbiile lor µi au umplut
ambele coråbii cu peµte. Apoi, ce a fåcut Petru? În Biblia mea scrie cå el a venit µi
s-a prins de tålpile Domnului (dar în original spune cå s-a prins de genunchii
Domnului. Cred cå tålpile erau îngropate în peµti). Deci, a venit µi s-a prins de
genunchii Domnului, spunându-I: „Doamne, pleacå de la mine cåci sunt un om
påcåtos.” Oamenii spun: „Nu e minunat cå Petru a avut acea revelaøie?” Cåci aµa
se întâmplå µi cu voi când Domnul vå descoperå påcatele, nu-i aµa? Nu! Pentru cå
nu spui: „Pleacå de la mine!”, ci spui: „Mântuitorule, Te primesc, mântuieµte-må.”
Dar Petru nu a µtiut ce så spunå; el doar a avut sentimentul nevredniciei lui µi a
spus: „Pleacå de la mine.” Când au ajuns pe uscat cu toøi acei peµti, ei au låsat totul
µi L-au urmat pe Isus.

Mai târziu, ucenicii au mers în cålåtorie cu corabia împreunå cu Domnul Isus.
Se låsa întunericul. (Multe lucruri s-au întâmplat noaptea). „Noaptea trecutå ne-
am trudit din greu µi nu am prins nimic.” Ωi alte lucruri s-au întâmplat noaptea.
Domnul Isus a adormit cu capul pe o pernå, în corabie, µi s-a stârnit un vânt foarte
mare. Valurile au început så izbeascå cu putere în corabie, gata-gata s-o scufunde.
Aceµti bårbaøi erau niµte coråbieri experøi; toatå viaøa lor au fost pescari. S-au gândit:
„Vom reuµi noi cumva så traversåm lacul cu corabia”. Dar µi-au dat seama cå acea
furtunå îi depåµea. Atunci L-au trezit pe Domnul Isus µi i-au spus: „Nu-Øi paså cå
pierim?” Tot Petru a fost cel care rostit aceste cuvinte. Înainte spusese: „Pleacå de
la mine cå sunt un om påcåtos. Nu sunt vrednic så Te înduri de mine.” Acum e
complet schimbat: „Nu-Øi paså cå pier?” El, pur µi simplu, nu vede esenøa lucrurilor.
Multe lucruri sunt în inima lui, µi din inimå îi iese ceea ce spune cu gura. Desigur
cå Domnului Îi påsa dacå ei piereau sau nu. De ce au adus ei o asemenea acuzaøie
împotriva Domnului Isus? Domnul a poruncit valurilor µi vântului: „Tåceøi! Fårå
gurå!” Ωi atunci ei au spus: „Cine este acesta? Chiar µi vânturile µi marea ascultå de
El.”

Domnul i-a trimis în misiune doi câte doi. Ei au mers încoace µi încolo vindecându-i
pe bolnavi, såvârµind minuni, scoøând demoni µi vestind Evanghelia. Cred cå le
plåcea så propovåduiascå Evanghelia. Înainte, ei erau doar niµte pescari, nu neapårat
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ignoranøi, dar nu µtiau så vorbeascå ca niµte oratori. Acum înså, aveau putere atunci
când vorbeau sub ungerea datå de Domnul. Sunt sigur cå, la început, a fost ceva
minunat, înså Biblia ne spune cå ei nu mai aveau timp nici så månânce. Poøi så
cunoµti omul punând la încercare stomacul lui! Dupå ce au terminat, au venit la
Domnul Isus µi I-au raportat tot ce s-a întâmplat. Domnul le-a spus: „Veniøi într-un
loc mai la o parte ca så vå odihniøi µi så vå refaceøi forøele.” Muløimea a urmårit
direcøia în care s-au dus ei µi a reuµit så ajungå înaintea lor acolo. Aµa cå, atunci
când au ajuns în locul acela unde se aµteptau så se poatå odihni, så se relaxeze, o
mare muløime de oameni îi aµtepta.

Domnului Isus, adevåratul ucenic, I S-a fåcut milå de acea muløime. Nici El nu
mâncase. Ba chiar rudele Lui spuseserå despre El cå Ωi-a pierdut minøile µi au
încercat så vinå µi så-L prindå, când au auzit cå nu mai avea timp nici så månânce.
Iatå aici o muløime de cinci mii de bårbaøi, µi încå aløii pe lângå ei, µi Domnului Isus
I S-a fåcut milå de ei µi a început så-i înveøe µi så le slujeascå. Dupå aceea, i-a hrånit
cu acele câteva pâini µi peµti µi mai apoi S-a îndurat µi de ucenicii Lui. Fiecare
dintre ei a primit un coµ cu pâine µi cu peµte: douåsprezece coµuri. Era deja seara µi
Domnul le-a spus ucenicilor: „Voi mergeøi, urcaøi-vå în corabie, treceøi dincolo, iar
Eu voi da drumul muløimii.” Deci, când au pornit, fiecare avea cu el hrana de care
avea nevoie. Au început så vâsleascå µi så traverseze lacul; era o treabå uµoarå
pentru niµte pescari. Între timp, Domnul Isus a dat drumul muløimii µi apoi S-a dus
så Se roage.

S-a întâmplat, înså, un lucru interesant. Pe måsurå ce ei vâsleau (Marea Tiberiadei
are o låøime de aproximativ doar 20 de kilometri), dintr-odatå un vânt puternic a
început så sufle împotriva lor. S-au trudit µi mai mult så vâsleascå, dar nu puteau
înainta deloc. Domnul le-a dat drumul så plece când era searå µi, la a patra strajå
din noapte, El a venit la ei umblând pe mare. Asta înseamnå, cel puøin, opt ore de
vâslit. Ωi în tot acest interval ei nu au reuµit så înainteze decât patru sau cinci
kilometri. Nu este interesant? Aceµti bårbaøi erau experøi în ale pescuitului, pentru
cå de mici au învåøat asta, µi totuµi, au pescuit toatå noaptea µi nu au prins nimic.
Acum, iatå furtuna, µi corabia lor e pe cale så se scufunde; ei vâslesc µi vâslesc din
råsputeri µi nu pot så înainteze aproape deloc. Noi ne gândim, ca fiinøe omeneµti, cå
avem oarecare abilitåøi µi cå Domnul are nevoie de aceste abilitåøi ale noastre. Dar
Domnul Isus a spus cu privire la Sine Însuµi cå nu poate så facå nimic, ci lucrarea
de ucenicie izvora din ceea ce Tatål, care locuia în El, Îi dådea så facå. În aceastå
slujire din corabie a Domnului, El le-a aråtat din nou µi din nou ucenicilor Såi cå
chiar µi lucrurile pe care ei µtiau så le facå cel mai bine, nu puteau så le facå fårå El.
Apoi, la cea de-a patra strajå din noapte, între trei µi µase dimineaøa, L-au våzut pe
Domnul venind pe apå. S-au speriat. Domnul a venit la ei, S-a urcat în corabia lor
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µi, aµa cum spune Ioan, imediat ce El S-a urcat în corabie, au µi ajuns de cealaltå
parte a lacului. Cu alte cuvinte, fårå Domnul Isus ei nu au fost în stare så facå ceea
ce, altfel, puteau så facå. Înså, cu Domnul Isus, au ajuns imediat la destinaøie.

Avem nevoie ca viaøa Domnului Isus så se arate prin noi. Înainte ca Domnul så
poatå face o lucrare prin tine, El trebuie så facå o lucrare în tine. Ωi parte din
aceastå lucrare este så-øi descopere viaøa eului tåu. Altfel, nu µtim de ce duh suntem
însufleøiøi, nu µtim ce cerem, nu µtim ce spunem. Petru era în corabie când a venit la
ei Domnul, umblând pe apå, µi el a spus: „E o nålucå!” Dar Domnul a zis: „Nu vå
temeøi. Eu sunt.” Petru a spus: „Doamne, dacå eµti Tu, porunceµte-mi så vin la
Tine.” Nu µtiu de câte ori am auzit mesaje despre cât de minunat a procedat Petru
când a ieµit din corabie µi a început så umble pe apå. Oamenii spun: „Cei unsprezece
au råmas în corabie, dar Petru a påµit prin credinøå. Poate cå a eµuat în credinøa lui,
dar måcar el a încercat.” „Doamne, dacå eµti Tu.” Aceasta îmi aduce aminte de
ceva: „Dacå eµti Mesia, ce semne ne aråøi?” Fariseii au spus: „Dacå ...”; sau Satan
- „Dacå eµti Fiul lui Dumnezeu, transformå pietrele acestea în pâine.” Petru spune:
„Doamne, dacå eµti Tu, porunceµte-mi mie (deci aratå-mi un semn) så umblu pe
apå.” Domnul nu l-a mustrat pe Petru. El este aµa de bun cu noi! Iacov µi Ioan nu au
µtiut de ce duh erau însufleøiøi, dar Domnul a fost bun faøå de ei. El este aµa de
înduråtor, ne acoperå påcatele. Ωi, în loc så-l mustre pe Petru, aµa cum a fåcut cu
fariseii - cåci fariseilor le-a zis: „Un neam viclean µi preacurvar cere un semn, dar
nu li se va da alt semn decât semnul lui Iona” - El i-a spus lui Petru: „Vino!” Ωi
atunci Petru a ieµit din corabie µi a început så umble pe apå. Dar, când µi-a luat ochii
de la Isus, a început så se scufunde. Prima datå spune: „Doamne, pleacå de la mine
cå sunt påcåtos”, apoi cade în extrema cealaltå: „Nu-øi paså cå pierim?” Acum
ajunge så spunå: „Doamne, scapå-må!” Petru este un ucenic care învaøå. Domnul
l-a apucat de mânå µi amândoi au ajuns în corabie. Petru începe så creascå.

Petru a învåøat foarte multe despre el însuµi atunci când Domnul a fost råstignit.
Domnul Ωi-a cunoscut ucenicii. El le-a spus: „În noaptea aceasta toøi Må veøi påråsi.”
Ωtiøi cum s-a låudat Petru: „Poate cå toøi aceµtia vor cådea, dar eu niciodatå nu må
voi lepåda de Tine. În seara aceasta eu sunt gata så merg în temniøå µi chiar la
moarte cu Tine.” Apoi s-a întâmplat ceva foarte interesant: pentru prima datå, în
întreaga Evanghelie, Domnul Isus l-a numit pe Simon: Petru. Înainte, totdeauna îi
spunea: Simon. Cu altå ocazie i-a spus: „Tu eµti Simon µi te vei numi Chifa.” Înså
prin aceasta nu îi spunea numele lui, ci cum va fi numit. Sau în Matei capitolul 16:
„Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona. Tu te vei numi Petru.” În evanghelii, puteøi så
citiøi, Domnul i Se adreseazå cu numele de Simon. „Te vei numi Petru.”

Vå aduceøi aminte când Petru a venit în casa unde se afla Domnul Isus. Înainte de
asta, tocmai se întâlnise afarå cu niµte oameni care l-au întrebat: „Ståpânul tåu plåteµte
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taxå?” Eu cred cå, din tonul vocii lor, Petru s-a simøit dator så Îi ia apårarea. Nu µtia ce
va face Domnul, dar a spus: „Da”. Nu acela era adevårul. Când Petru a intrat în caså,
Domnul Isus l-a întrebat: „Ce crezi, Simone, (deci întotdeauna îi spunea Simon) de la
cine iau bir împåraøii, de la fiii lor sau de la stråini?” El a spus: „Nu de la fii, ci de la
stråini.” „Deci”, a spus Domnul Isus, „fiii sunt scutiøi. Dar, ca så nu îi facem så se
poticneascå, du-te la mare, aruncå undiøa µi în primul peµte pe care îl vei scoate vei
gåsi o drahmå. Ia-o µi plåteµte pentru tine µi pentru Mine.” Cât de bun a fost Domnul
så îl acopere pe Petru dupå ce acesta vorbise, neµtiind ce spune. Ωi astfel, Domnul a
låsat så råmânå în picioare cuvintele lui Petru µi a plåtit acea drahmå. Dar aici, când a
spus aµa de hotårât: „Eu nu må voi lepåda niciodatå de Tine”, Domnul îi spune: „Petru,
înainte så cânte cocoµul, te vei lepåda de Mine de trei ori. Vei spune chiar cå nu Må
cunoµti.”

Pentru mine lucrul acesta este minunat: în ceasul cel mai întunecat din viaøa lui
Petru, în momentul când a fåcut cea mai mare greµealå, Domnul l-a numit Petru. O
piatrå, o piatrå vie, o piatrå vie în Casa lui Dumnezeu. În Noul Testament, dacå citim
în toate epistolele lui, Petru are ceva de spus în legåturå cu faptul de a fi o piatrå vie
(în 1 Petru 2:5). Ωi Domnul, acum, i S-a adresat spunându-i Petru, tocmai când Petru
nu era de acord cu ceea ce zicea Domnul µi Îl contrazicea în faøå. Eu må aflu acum
într-o încåpere plinå cu pietre vii. Poate cå vreunul dintre noi a fåcut ceva asemånåtor
cu ce a fåcut µi Petru. Nu este minunat cå El este µi Dumnezeul µi celor care se
leapådå de El spunând cå nu L-au cunoscut niciodatå? De fapt, Domnul aµa lucreazå
în vieøile noastre ca fiecare så ajungem så cunoaµtem cum am fi dacå nu L-am avea
pe El. Cåci El vrea så facå din noi adevåraøi ucenici. Petru a susøinut cu tårie: „Eu nu
må voi lepåda de Tine.” Dar µtiøi ce s-a întâmplat: el s-a lepådat de Domnul chiar cu
blestem. Dar apoi privirea Domnului Isus, din curte, a ajuns la el µi de data aceasta,
Domnul nu i-a mai acoperit greµeala. Petru a ieµit afarå µi a plâns cu amar.

Domnul Isus a spus: „Dacå vå veøi lepåda de Mine înaintea oamenilor, µi Eu
Må voi lepåda de voi înaintea Tatålui Meu µi înaintea îngerilor.” Acesta era un
lucru foarte important µi Petru eµuase. Dupå învierea Lui, Domnul S-a aråtat
ucenicilor. Înainte de aceasta, Maria se întâlnise cu Domnul, dar nimeni nu a crezut
în spusele ei; apoi mama lui Isus µi alte femei L-au våzut pe Domnul. Înainte de a-
L vedea pe Domnul, au våzut un înger, care le-a spus: „Mergeøi µi spuneøi ucenicilor
Lui µi lui Petru.” Nu lui Petru µi celorlaløi ucenici, ci ucenicilor Lui µi celui care s-a
descalificat. Ucenicii nu au crezut nici în ceea ce le-au spus femeile.

 Apoi, Domnul Isus S-a întâlnit cu ei, cu toøi. Înså nu i-a spus nimic concret,
special lui Petru. În såptåmâna urmåtoare, când µi Toma era împreunå cu ei, Domnul
S-a întâlnit din nou cu ei, probabil în Galilea; µtiøi cå El le spusese så meargå în
Galilea, dar ei nu au fåcut aµa. Dupå ce li S-a aråtat prima datå, probabil cå a trecut
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o såptåmânå pânå så ajungå acolo unde trebuiau så ajungå. Domnul a venit în
mijlocul lor µi a avut niµte cuvinte anume de adresat lui Toma. (Ωtiøi cå Toma
spusese: „Pânå nu îmi voi pune degetele în semnul cuielor µi mâna în coasta Lui,
nu voi crede.”) Deci, când a intrat în camerå, Domnul a spus: „Vino aici, Tomo!
Puneøi mâna aici µi degetele aici.” Dar nu a avut nici un cuvânt special la adresa lui
Petru. Petru era µi el prezent, dar era nesigur pe sine. El se descalificase.

 Acum, iatå-i în Galilea. Domnul S-a întâlnit cu ei cu aceastå ocazie µi nu a avut
nimic så-i adreseze lui Petru. În cele din urmå, Petru a spus: „Må duc så pescuiesc.”
Ceva minunat s-a întâmplat. Ωase fraøi au spus: „Mergem µi noi cu tine.” Cred cå ei
învåøaserå deja ceva despre ucenicie. Ei îl iubeau pe Petru µi, în inimile lor, µtiau cå
µi Domnul Isus îl iubea. Aµa cå nu l-au låsat så meargå de unul singur: „Venim µi
noi cu tine.” Din nou s-au trudit toatå noaptea µi nu au prins nimic. Când µi-au
ridicat privirea, au våzut pe cineva pe øårm, dar nu L-au recunoscut. Domnul Isus
li S-a adresat întrebându-i: „Copii, aveøi ceva de mâncare?” Nu prinseserå nimic.
El le-a spus: „Aruncaøi mrejele pe partea dreaptå a coråbiei µi veøi prinde peµti.” În
mod uimitor, ei au fåcut aceasta. Nu L-au recunoscut cu ochii aceµtia pe Domnul µi
totuµi au ascultat de ce-a spus El. M-aµ fi aµteptat så zicå: „O, ne-am trudit toatå
noaptea µi nu am prins nimic.” Au prins o mare muløime de peµte. Atunci, Ioan se
întoarce spre Petru µi îi spune: „Este Domnul.” Petru se ridicå µi spune: „Doamne,
dacå eµti Tu, porunceµte-mi så vin la Tine pe apå!” NU, ci se îmbracå, plonjeazå în
apå µi înoatå cât poate de repede ca så ajungå la Isus.

Este un om schimbat. Experienøa lui cu Domnul, pe toatå perioada slujirii, apoi
crucea, lepådarea lui, faptul cå a descoperit cine era el în realitate, a descoperit cå
din el însuµi nu poate så facå nimic. Ωi chiar dacå s-a descalificat ca ucenic, totuµi
el vrea så ajungå la Domnul Isus. Astfel a înotat µi a ajuns acolo. Au tras mreaja cu
peµti când au ajuns pe plajå, dar Domnul deja le pregåtise mâncare, erau acolo
peµti µi pâine, µi au mâncat. Ωi atunci Domnul spune acele cuvinte dupå care tânjise
Petru. În sfârµit, Domnul are niµte cuvinte personale pentru Petru cu privire la
eµecul lui. Ultimele cuvinte ale lui Petru au fost: „Doamne, eu nu må voi lepåda de
Tine nici dacå toøi ceilaløi se vor lepåda.” El i-a spus: „Simone, fiul lui Iona, Må
iubeµti tu mai mult decât aceµtia?” Unde este vechiul Petru? „Te iubesc mai mult
decât oricare dintre ei!” Nici måcar nu a putut så mai spunå cå Îl iubeµte pe Domnul.
„Doamne, µtii cå am o afecøiune pentru tine.” „Paµte oile Mele.” Din nou l-a întrebat:
„Simone, Må iubeµti?” „Doamne, Tu µtii cå am o afecøiune fråøeascå faøå de Tine.”
„Paµte mieluµeii Mei.” A treia oarå: „Simone, fiul lui Iona, ai o afecøiune fråøeascå
faøå de Mine? Paµte oile Mele.” Petru spune: „Doamne, Tu µtii totul. Tu µtii cå am
o afecøiune pentru Tine.” Nu dragoste, nu acea dragoste agape, ci o afecøiune. Ωi
Domnul îl repune în drepturi pe Simon Petru, ca ucenic al Såu.
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Simon a fost ucenicul reprezentativ; Evangheliile nu puteau så vorbeascå despre
toøi ucenicii µi de aceea Duhul Sfânt l-a ales pe unul. Eu sunt acum într-o încåpere
plinå cu Simoni. Fraøi µi surori, din noi înµine nu putem face nimic pentru Domnul.
Vrei så-I slujeµti Domnului? Lumea este plinå de oameni care pornesc duc så
slujeascå Domnului cu râvna lui Petru. Dar ei nu I-au dat voie niciodatå så le arate
ce este în inima lor. Astfel, ei continuå så facå aceleaµi greµeli. Continuå så poarte
chivotul lui Dumnezeu pe un car tras de boi, continuå så punå mâna lor omeneascå
pe lucrurile preøioase ale Domnului, continuå så slujeascå Domnului din sentimentul
datoriei pe care îl cunosc în viaøa lor. Dar Domnul, ca så ne facå ucenici ai Lui, mai
întâi ne va descoperi cine suntem noi. De ce? Pentru cå ne uråµte? Nu, ci pentru cå
ne iubeµte. Deoarece El vede dincolo de toate greµelile noastre; îl vede pe acel
copil scump al Lui pe care l-a mântuit µi spune: „Vino µi råmâi în Mine, µi Eu voi
råmâne în tine. Terminå odatå cu natura eului tåu µi urmeazå-Må.”

Aceasta face Domnul aståzi, aceasta face El în viaøa ta. Dacå priveµti înapoi la
unele dintre cele mai întunecate momente ale tale, la cele mai mari cåderi ale tale,
când te-ai gândit cå te-ai descalificat, astfel încât nu mai poøi så fii nici måcar un
creµtin demn de încredere, daråmite så fii ucenic al lui Isus, Domnul poate så
foloseascå cel mai mare necaz al tåu pentru a te aduce în acel loc al supunerii faøå
de El, ca så te predai Lui în totalitate µi astfel så poøi spune: „Eu învåø, Doamne,
învåø cå despårøit de Tine nu pot så fac nimic.”

Acestea sunt câteva din lucrurile pe care Domnul le-a pus pe inima mea cu
privire la Marea Galileii µi la ucenicie. Mâine, cu voia Domnului, vom vorbi despre
Lacul Ghenezaret µi învåøåtura pe care Domnul a dat-o din corabie cu privire la
Bisericå.
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LACUL GHENEZARET

Ieri am vorbit despre slujirea din corabie a Domnului Isus. Am vorbit despre
lucrurile care s-au întâmplat pe Marea Galileii, tråite de Domnul µi ucenicii Lui. Ieri
am vorbit despre ucenicie, despre modul în care Domnul face pe cineva ucenic;
lucrul acesta a fost sugerat de numele mårii Galilea. Marea Galilea este locul unde
Domnul l-a chemat mai întâi pe Petru, apoi µi pe ceilaløi, så vinå µi så-L urmeze ca
ucenici. Numele Galilea nu vine din greacå, ci din ebraicå µi prima menøiune a acestui
nume în Biblie se gåseµte în cartea lui Iosua. Ωtiøi cå au existat în øarå 48 de cetåøi
levitice. Leviøii nu au primit påmânt pe care så-l moµteneascå, så fie al lor, ci Domnul
era moµtenirea lor. Înså Domnul le-a dat, totuµi, 48 de cetåøi; µi din acele 48 de cetåøi,
6 au fost rânduite så fie cetåøi de scåpare. Dacå cineva, din greµealå, ucidea un om,
zile rudele persoanei ucise aveau dreptul så-l urmåreascå µi så-l omoare, chiar dacå a
ucis din greµealå. Dar erau 6 cetåøi menite a fi cetåøi de scåpare. Dacå fugeai într-una
din acele 6 cetåøi de scåpare, råzbunåtorul nu putea så te mai urmåreascå acolo. Erau
3 asemenea cetåøi de scåpare pe partea greµitå a râului, µi anume, pe partea de est a
râului Iordan, dar erau 3 cetåøi de scåpare µi pe partea vesticå a râului Iordan. Prima
cetate de scåpare menøionatå, în Iosua 20, este Cades din Galilea.

Galilea ne vorbeµte despre o relaøie. Dacå Îl urmezi pe Domnul ca un adevårat
ucenic, vei descoperi cå viaøa eului tåu nu poate så te nimiceascå. Tot ceea ce
Duhul Sfânt descoperå în noi µi aduce la luminå din natura noastrå cåzutå, adamicå,
este rezolvat prin cruce, prin moartea Domnului. Când må gândesc la cetatea de
scåpare, la omul care fugea acolo ca så scape de råzbunåtor, îmi vine în minte Petru
care a plonjat în apå ca så meargå la Isus.

Aståzi vom merge mai departe cu subiectul nostru µi vom vorbi despre ce
reprezintå Lacul Ghenezaret. Så citim din Luca 5:1-3 „Pe când Se afla lângå Lacul
Ghenezaret µi Îl Îmbulzea norodul ca så audå Cuvântul lui Dumnezeu, Isus a våzut
douå coråbii la marginea lacului; pescarii ieµiserå din ele så-µi spele mrejele. S-
au suit într-una din aceste coråbii, care era a lui Simon: µi l-a rugat s-o depårteze
de la øårm. Apoi a µezut jos, µi învåøa pe noroade din corabie.” Când Luca ne
prezintå Lacul Ghenezaret, spune cå Domnul „învåøa pe noroade din corabie”.
Ghenezaret înseamnå „grådina prinøului”. Aceastå denumire ne vorbeµte despre
casa lui Dumnezeu.

 Când Domnul l-a creat pe om, a sådit o grådinå. Ea nu reprezenta întreaga lume,
ci era un loc anumit; µi l-a pus pe om ca så tråiascå acolo. Deci, grådina era un loc
unde Domnul se întâlnea cu omul creat de El. Mai putem spune cå era o caså, dar, de
asemenea, µi un templu, un loc unde Dumnezeu µi omul aveau comuniune. În aceastå
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grådinå se afla tot ce era necesar ca Dumnezeu så-Ωi poatå realiza pe deplin planul
Såu. În grådinå era un râu în care se aflau aur, pietre preøioase, pietre de onix, bedelium
(muløi oameni spun cå acestea reprezintå perlele). Acolo era µi pomul vieøii. (Dacå
citim în ultima carte din Biblie, vedem cå cetatea lui Dumnezeu este fåcutå din toate
aceste lucruri.) Tot aici vedem cå, la sfârµit, are loc o nuntå între Domnul Isus µi
mireasa Lui. Ωtim cå a fost o nuntå µi la începutul Bibliei.

Aceastå grådinå vorbeµte despre planul Domnului, vorbeµte despre locaµul Lui.
Aståzi, locaµul Domnului este Biserica Lui. Când noi ne adunåm împreunå, acolo
se gåseµte mårturia Domnului µi El ne zideµte ca så fim o caså spiritualå. Noi
suntem pietre vii. Casa este fåcutå din pietre vii. Suntem, de asemenea, copii ai
Tatålui, chemaøi a locui în casa Lui. Despre toate acestea vorbeµte cuvântul
„Ghenezaret”.

În Vechiul Testament, Ghenezaret reprezenta o graniøå. Este interesant cå
seminøiile care se aflau pe partea bunå, dreaptå, a râului Iordan - µi când spun
partea bunå a râului Iordan, iatå ce înøeleg prin aceasta: douå seminøii µi jumåtate
au ales så locuiascå de partea cealaltå a râului Iordan, seminøia lui Ruben, a lui Gad
µi jumåtate din seminøia lui Manase. Domnul a vrut ca toate seminøiile så treacå
Iordanul µi så ajungå în moµtenirea Lui. Dar aceste douå seminøii µi jumåtate s-au
gândit cå au ele o idee mai bunå decât Dumnezeu. Påmântul de pe partea esticå a
râului Iordan pårea a fi perfect pentru viaøa lor, pentru animalele pe care le aveau.
De aceea l-au întrebat pe Moise dacå nu este nicio problemå ca ei så råmânå acolo.
Ne-am gândi cå Dumnezeu ar fi trebuit så spunå: „Nici vorbå! Toøi trebuie så intre
în øarå.” Dar, din påcate, El nu a spus aceasta, ci a spus: „Bine. Dacå vrei ceva mai
puøin decât ceea ce Eu am plånuit pentru tine, atunci poøi så ai acel lucru de partea
cealaltå a râului.” Eu må tem ca nu cumva så-mi spunå aceasta µi mie. Dacå eu L-aµ
întreba pe Domnul în legåturå cu ceva care ar fi mai puøin decât ce a plånuit El
pentru mine, må tem cå El nu ar încålca voinøa mea ca så nu-mi dea ceea ce vreau.
Eu må tem de propria mea judecatå. Judecata Domnului este desåvârµitå. Ceea ce
vrea El pentru noi este cel mai bun lucru. Uneori, când privim la un lucru fårå så
avem înøelepciune, noi ne gândim cå acesta ar fi cel mai råu lucru ce s-ar putea
întâmpla. Dar nimeni din cei care s-au adus pe ei înµiµi ca jertfe vii pentru Domnul,
care au învåøat så se roage: „Nu voia mea, ci voia Ta”, asemenea Domnului Isus -
nimeni din cei ce au fåcut aceasta nu a regretat vreodatå. Ωi dacå dobândim harul
de a tråi în felul acesta, în veacurile de slavå care vor urma Îi vom muløumi Domnului
µi-L vom låuda cå nu ne-a låsat så umblåm pe propria noastrå cale.

Ghenezaret este „grådina prinøului”. Grådina este un loc închis, împrejmuit;
este un loc de odihnå, dar este µi un loc pentru muncå. La fel este µi Biserica. Existå
în ea atât de multå pårtåµie µi odihnå minunatå în Domnul! Dar Domnul ne cheamå
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så lucråm în casa Lui ca slujitori ai Lui - nu unul aici, unul dincolo, ci toøi, cåci noi
suntem o Împåråøie de preoøi. Fiecare dintre noi este un preot sfânt, împåråtesc.
Este o minciunå cå numai unii din poporul Domnului sunt chemaøi så-I slujeascå.
Câteodatå, când merg undeva, unii må întreabå dacå Îi slujesc Domnului, dacå
sunt full time (tot timpul) în slujba Domnului. Eu µtiu, de fapt, cå ei vor så må
întrebe dacå am serviciu, dar nu-mi place acest gen de întrebare, pentru cå eu cred
cå µi atunci când aveam serviciu, eram în slujba Domnului. Noi, cu toøii, suntem
angrenaøi tot timpul în slujba Domnului. Locaµul Lui, Grådina Prinøului, este un
loc de odihnå µi un loc pentru lucrare, un loc al rodniciei. Grådina este locul unde
se aflå multå roadå. Ea este un loc al frumuseøii, un loc al miresmei Domnului Isus.
Am simøit miresma Domnului Isus aici în mijlocul vostru. Domnul tânjeµte foarte
mult dupå casa Lui, ea este o prioritate pentru El.

Domnul Isus a avut multe lucruri så-i înveøe pe oameni, din corabie, cu privire
la Casa Lui. Eu nu µtiu ce le-a vorbit oamenilor menøionaøi în Luca 5, nu ni se
spune aceasta; într-o zi vom afla, dar acum nu µtim. Dar în Matei 13, El i-a învåøat
din nou tot din corabie, µi aici este scris ce anume i-a învåøat - versetele 1-3: „În
aceeaµi zi, Isus a ieµit din caså, µi µedea lângå mare. O muløime de noroade s-au
strâns la El, aµa cå a trebuit så Se suie µi så µadå într-o corabie; iar tot norodul
ståtea pe øårm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde, µi le-a zis: „Iatå,
semånåtorul a ieµit så semene”. Referitor la ceea ce Domnul Isus i-a învåøat pe
oameni, muløi spun cå acestea au legåturå cu Împåråøia. Poate cå muløi nici nu ar fi
de acord cu mine când spun cå, de fapt, acestea se adreseazå Bisericii; m-ar contrazice
spunând: „Nu sunt despre Bisericå, ci despre Împåråøie.”

Fraøi µi surori, Biserica lui Isus Cristos este locul unde El este Împårat. Dacå noi
spunem cå suntem Biserica Lui, dar tronul Lui nu este în mijlocul nostru, El nu
domneµte în mijlocul poporului Såu, în Bisericå, atunci suntem niµte impostori.
Biserica este locul unde Domnul Isus este Capul, unde El este Domn µi Împårat.

Deci, din corabie, El i-a învåøat pe oameni în legåturå cu Biserica. În acea zi, El
i-a învåøat atât în public, când S-a adresat noroadelor, dar µi în particular, când le-a
vorbit numai ucenicilor Såi. Dupå ce a vorbit din corabie, ucenicii au venit la El µi I-
au pus personal niµte întrebåri; µi apoi El a continuat så-i înveøe pe ucenici în caså.
Ceea ce El i-a învåøat în caså este o continuare a ceea ce a predicat din corabie.
Înså, natura celor spuse de El în public a fost foarte diferitå de natura celor spuse de
El în particular. Din ceea ce El a spus despre Împåråøia lui Dumnezeu în public, s-ar
pårea cå Împåråøia lui Dumnezeu este plinå de compromisuri. Semånåtorul a ieµit
så semene. Primul lucru care se întâmplå este cå o parte din såmânøå cade pe drum;
vin påsårile µi o månâncå. Acesta este cel råu care vine µi devoreazå Cuvântul Lui
Dumnezeu înainte ca acesta så poatå så germineze. Nu e un lucru bun, este
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compromis acolo. Urmåtoarea parte din såmânøå a cåzut pe un påmânt nu prea
bun, unde erau pietre; a prins repede rådåcinå µi a ieµit la suprafaøå, dar apoi, sub
dogoarea zilei, s-a uscat deoarece nu avea rådåcini adânci. Muløi oameni se gândesc
cå cele douå categorii de seminøe, cea mâncatå de diavolul µi cea care s-a uscat, îi
reprezintå pe cei necredincioµi. Sunt de acord cå cei din prima categorie, unde
påsårile au mâncat såmânøa, îi reprezintå pe cei necredincioµi, dar nu sunt sigur cå
acelaµi lucru se poate spune despre solul care nu avea prea mare adâncime, cåci
Cuvântul a germinat, a prins rådåcinå. Era acolo ceva viu, ceva a crescut acolo, dar
din cauza persecuøiilor µi a lucrurilor neplåcute ce au urmat, s-a uscat. Må gândesc
la Petru. Aµa ceva s-a întâmplat cu el. Când o slujnicå oarecare i-a spus: „Ωi tu ai
fost unul din ucenicii Lui”, ce a fåcut el? S-a uscat, s-a ofilit. Înså Domnul nu a
terminat cu el. Câøi dintre noi nu cunoaµtem persoane care au crezut în Domnul la
un moment dat, poate cå L-au µi urmat un timp µi dupå aceea s-a pårut cå au cåzut,
s-au abåtut din cale. Ne întrebåm: „Oare, cu adevårat, au fost ei vreodatå ai
Domnului?” Numai Dumnezeu µtie. Dar dacå a fost în ei o credinøå realå, dacå ei
au fost cu adevårat nåscuøi de sus, atunci, chiar dacå ei nu sunt credincioµi, El
råmâne credincios; dar, în mod sigur, acolo a intervenit un compromis.

Apoi, o altå parte a cåzut printre spini µi måråcini; ea a germinat, a prins rådåcini,
a crescut µi a råmas. Dar nu a adus rod pentru cå spinii µi måråcinii au înåbuµit-o:
dorinøa dupå bogåøii µi grijile lumii, dorinøa dupå multe alte lucruri, o inimå împårøitå,
o gândire împårøitå. Toate acestea au fåcut så nu aparå rod. Eu sunt convins cå
asemenea oameni sunt mântuiøi, înså µi aici sunt multe compromisuri. Cunoaµtem
cu toøii creµtini care aparøin Domnului, dar care sunt legaøi de multe alte lucruri µi
astfel nu pot så fie niciodatå, cu adevårat, rodnici pentru Domnul.

Apoi, chiar µi când såmânøa cade pe într-un påmânt bun, parte din aceastå såmânøå
aduce rod doar treizeci la sutå, alta µaizeci µi alta o sutå. Aµa cum visez eu, totul este
un påmânt bun, totul aduce roadå sutå la sutå, nu sunt spini, nu sunt måråcini, nu este
påmânt doar de suprafaøå, nu sunt påsåri care så înghitå såmânøa. Înså Domnul nu în
felul acesta a prezentat lucrurile muløimii. El a prezentat Împåråøia ca având unele
lucruri bune, dar, de asemenea, având µi lucruri pline de compromisuri.

Dar ce så spunem despre pilda cu grâul µi cu neghina? Domnul seamånå grâu în
ogorul Lui. Vine vråjmaµul µi, în ascuns, seamånå neghinå. Ambele cresc împreunå
µi este greu så faci diferenøa între ele. Ce fel de Împåråøie este aceasta? Ωi se spune
despre ea cå este Împåråøia lui Dumnezeu?! Øi pare acesta locul unde Dumnezeu
domneµte, unde El este Ståpânul suprem? Existå compromis acolo, amestec.

Sau pilda cu gråuntele de muµtar. S-ar pårea cå ar trebui så fie un arbust într-o
grådinå. Dar dupå ce este semånat, începe så creascå µi apoi devine mai mare decât
a fost plånuit så fie. Ceva asemånåtor cu povestea Jack µi vrejul de fasole. Tot
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creµte µi creµte pânå ajunge ceva uriaµ. Vin apoi påsårile cerului µi îµi fac cuib în
ramurile lui. Ce sunt aceste påsåri? Am våzut la începutul pildei ce erau acele
påsåri: niµte påsåri care au venit µi au mâncat såmânøa. Când ajungem la sfârµitul
Bibliei, în Apocalipsa, o vedem pe acea femeie, Babilon, cea care a fost menitå så
fie Mireaså, dar a devenit o curvå. Despre ea se spune cå a devenit casa oricårei
påsåri rele. Ce fel de Împåråøie este acesta pentru Domnul? Aceasta este ceea ce
lumea vede din Împåråøia lui Dumnezeu.

Pornim televizorul µi ne uitåm la Ωtiri; îl vedem pe Papa în vizitå în America. El
este un reprezentant al lui Cristos. Are pe cap o coroanå, merge cu un automobil al
Papei (nu am nimic contra Papei, pur µi simplu spun adevårul); oamenii se uitå µi
spun cå acesta este creµtinismul. El domneµte peste un miliard de creµtini, având în
subordinea lui cardinali, episcopi, µi muløi aløii. Probabil cå sunt printre ei µi oameni
care sunt mântuiøi, dar este plin de compromisuri acolo. Sau Biserica ortodoxå.
Asta e ceea ce Domnul Isus a vrut så întemeieze? Poate cå este acolo cineva care så
Îi aparøinå Domnului, dar este aµa de mult compromis. Un copac care, la început, a
fost menit så fie ceva micuø.

Eu cred cå Împåråøia lui Dumnezeu este, cu adevårat, ceva ascuns. Într-un anume
sens este o turmå micå. Nu conteazå câte milioane de oameni pot fi în ea, totuµi, ea
este un lucru ascuns. În primul secol, dacå te-ai fi dus într-o cetate µi ai fi întrebat
unde se aflå Biserica Baptistå numårul 1, øi s-ar fi råspuns: „Nu cunoaµtem un
asemenea loc.” Sau: „Unde este Biserica creµtinå din aceastå cetate?”, øi s-ar fi
råspuns: „Eu sunt creµtin, sunt un mådular al trupului lui Cristos, sunt parte din
aceastå Bisericå.” „Nu, ci må refer la biserica cu clopotniøå pe ea!” „Acea clådire
unde sunt bånci, cu ferestrele acelea în vitralii µi toate acele lucruri pe care le-au
adåugat oamenii.” Øi s-ar råspunde: „Noi ne întâlnim în casele noastre.” Este un
lucru ascuns. Ωi, totuµi, acei creµtini au schimbat lumea din temelii. Dar atunci
când påtrund în Bisericå cåile omului, Împåråøia lui Dumnezeu devine ceva foarte
mare, foarte vizibil, plin de compromisuri µi nu mai este un lucru bun, cu toate cå
sunt prezenøi acolo câøiva din poporul Domnului.

La urmå, Domnul a mai spus cå Împåråøia cerurilor se aseamånå µi cu un aluat
pe care o femeie l-a pus în trei måsuri de fåinå pânå când s-a dospit toatå plåmådeala.
Ar trebui så ne pune întrebarea: Cine este aceastå femeie µi ce reprezintå acest
aluat. Så presupunem cå aøi veni în vizitå la mine în SUA. La un moment dat spun:
„Må duc pânå la magazin”. Ωi m-aøi întreba: „Dar ce vrei så cumperi?” Så zicem cå
aµ spune cå vreau så cumpår patru litri de lapte. În imaginaøia voastrå aøi vedea cum
må duc µi iau un litru, doi litri, trei litri, patru litri µi îi pun în coµ, înså când vin acaså
observaøi cå am doar un singur vas mare plin cu lapte. Ωi atunci må întrebaøi: „Nu
ai spus cå te duci så cumperi 4 litri?” Am cumpårat, de fapt, un galon, dar nefiind



18

sigur cå µtiøi ce înseamnå un galon, am zis patru litri - un galon are aproximativ 4
litri. Aceste trei måsuri pe care le-a avut femeia nu au fost în trei vase diferite. A
fost un singur volum de fåinå µi cantitatea a fost de trei måsuri (gr. - saton).

Volumul celor trei måsuri corespunde cu ceea ce avem în Vechiul Testament
numit efå. Ωtiøi despre jertfele ce se aduceau Domnului în Vechiul Testament. Acolo
se pomeneµte despre o efå de floarea fåinii. Întotdeauna era fårå aluat, deoarece
aluatul este ceva råu, reprezintå un compromis: påcat, råutate, cåile omului cåzut.
Floarea fåinii Domnului este fårå aluat. Aceastå femeie înså a introdus aluat în
jertfa de mâncarea ce trebuia aduså Domnului. A pus aluat în acea efå, pânå ce totul
a devenit aluat. Så vedem acum cine este aceastå femeie. Zaharia capitolul 5 versetele
5-11: „Îngerul, care vorbea cu mine, a înaintat, µi mi-a zis: „Ridicå ochii, µi priveµte
ce iese de acolo.” Eu am råspuns: „Ce este aceasta?” Ωi el a zis: „Iese efa.” Ωi a
adåugat:” Aceasta este nelegiuirea lor în toatå øara”. Ωi iatå cå se ridica un talant
de plumb µi în mijlocul efei µedea o femeie. El a zis: „Aceasta este nelegiuirea!” Ωi
i-a dat brânci în efå µi a aruncat bucata de plumb peste gura efei. Am ridicat ochii
µi m-am uitat µi iatå cå s-au aråtat douå femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau
aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între påmânt µi cer”. (Poate de aici au luat
oamenii ideea cå îngerii sunt femei µi cå au aripi! Îngerii de care µtiu eu nu au aripi
µi nici nu sunt femei.) Ei sunt îngeri. „Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu
mine: „Unde duc ele efa?” El mi-a råspuns: „Se duc så-i zideascå o caså în øara
Ωinear, ca så fie aµezatå acolo µi så råmânå pe locul ei.” Øara Ωinear este Babilonul.

Iatå aici o femeie, nelegiuirea, µi eu cred cå la aceastå femeie S-a referit Domnul
Isus în Matei 13. Ea a venit cu cåile omului în jertfele ce trebuiau aduse Domnului.
Aøi remarcat cå ea a fost ridicatå între cer µi påmânt. Domnul Isus a fost ridicat pe
cruce, pentru noi, între cer µi påmânt. Iatå aici aceastå femeie care I-a uzurpat locul.
Dacå citim în Apocalipsa, capitolele 17 µi 18, vedem acolo acea tainå Babilon,
curva, cea care fusese menitå a fi Mireaså, dar care a såvârµit curvii cu lumea. Cum
poate aceasta så aibå vreo legåturå cu Domnul? Iacov scrie în epistola lui, în capitolul
4, versetul 4 (le scrie creµtinilor): „Suflete prea curvare”! (Un limbaj foarte dur!)
„Nu µtiøi cå prietenia cu lumea este vråjmåµie cu Dumnezeu?” Reøineøi cå Domnul
a vorbit despre Împåråøia lui Dumnezeu aµa cum urma så se arate ea în afarå,
înaintea întregii lumi, plinå de compromis, de cåile omului cåzut. Poate cå existå
ceva din Domnul acolo, dar sunt, de asemenea, µi multe alte lucruri. Revenind la
femeia din Apocalipsa 17 µi 18: vedem cå ea poartå îmbråcåmintea marelui preot.
Domnul Isus este Marele Preot, iar Mireasa Lui trebuie så fie îmbråcatå în in subøire,
curat µi strålucitor. Înså aici, în Apocalipsa, aceastå femeie poartå îmbråcåminte
preoøeascå, deci a uzurpat locul Domnului. Aceasta este Împåråøia lui Dumnezeu
aµa cum este ea våzutå de întreaga lume.
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Ce anume reprezintå acel aluat pe care l-a pus ea acolo? Veøi spune cå e vorba
de cåile cåzute ale omului. Da, dar putem så aflåm µi mai exact µi pentru aceasta
trebuie så revenim la învåøåtura Domnului din corabie.

Så citim din Marcu capitolul 8 versetele 10- 21: „Isus a intrat îndatå în corabie
cu ucenicii Såi µi a venit în pårøile Dalmanutei. Fariseii au venit deodatå µi au început
o ceartå de vorbe cu Isus; µi, ca så-L punå la încercare, I-au cerut un semn din cer.
Isus a suspinat adânc în duhul Såu µi le-a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un
semn? Adevårat vå spun cå neamului acestuia nu i se va da deloc un semn”. Apoi i-
a låsat µi a intrat iaråµi în corabie, ca så treacå de cealaltå parte. Ucenicii uitaserå
så ia pâini; cu ei în corabie nu aveau decât o pâine. Isus le dådea în grijå µi le zicea:
„Luaøi seama, så vå påziøi bine de aluatul Fariseilor µi de aluatul lui Irod!” Ucenicii
se gândeau µi ziceau între ei: „Fiindcå n-avem pâini.” Isus a înøeles lucrul acesta µi
le-a zis: „Pentru ce vå gândiøi cå n-aveøi pâini? Tot nu pricepeøi µi tot nu înøelegeøi?
Aveøi inima împietritå? Aveøi ochi µi nu vedeøi? Aveøi urechi µi nu auziøi? Ωi nu vå
aduceøi aminte deloc? Când am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de bårbaøi, câte
coµuri pline cu fåråmituri aøi ridicat?” „Douåsprezece”, I-au råspuns ei. „Ωi când
am frânt cele µapte pâini la cei patru mii de bårbaøi, câte coµuri pline cu fåråmituri
aøi ridicat?” „Ωapte”, I-au råspuns ei. Ωi El le-a zis: „Tot nu înøelegeøi?” Ωi så citim
µi de la Matei 15 versetul 39 µi apoi din capitolul 16 de la 1-6: „În urmå Isus a dat
drumul noroadelor, S-a suit în corabie µi a trecut în øinutul Magdalei”; „Fariseii µi
Saducheii s-au apropiat de Isus µi, ca så-L ispiteascå, I-au cerut så le arate un semn
din cer. Drept råspuns, Isus le-a zis: „Când se însereazå, voi ziceøi: „Are så fie vreme
frumoaså, cåci cerul este roµ.” Ωi dimineaøa ziceøi: „Aståzi are så fie furtunå, cåci
cerul este roµ-posomorât.” Fåøarnicilor, faøa cerului µtiøi s-o deosebiøi µi semnele
vremurilor nu le puteøi deosebi? Un neam viclean µi prea curvar cere un semn; nu i
se va da alt semn decât semnul proorocului Iona.” Apoi i-a låsat µi a plecat. Ucenicii
trecuserå de cealaltå parte µi uitaserå så ia pâini. Isus le-a zis: „Luaøi seama µi
påziøi-vå de aluatul Fariseilor µi al Saducheilor.”

Ei se aflau în corabie cu Domnul, µi må bucur cå Domnul a îngåduit ca aceste
lucruri så fie scrise µi de Matei, µi de Marcu. Ei au descris acelaµi lucru, înså Marcu
a consemnat spusele Domnului astfel: „Luaøi seama, så vå påziøi bine de aluatul
Fariseilor µi de aluatul lui Irod”, în timp ce Matei a låsat scris: „Luaµi seama µi
påziøi-vå de aluatul Fariseilor µi al Saducheilor.” Probabil cå Domnul a spus:
„Påziøi-vå de aluatul Fariseilor, al lui Irod µi al Saducheilor.” Poate vå întrebaøi ce
legåturå are aceasta cu Împåråøia Domnului în anul 2003? Aceasta øine de istoria
anticå. Înså ajungem så descoperim cå nu este nimic nou sub soare.

Aµ vrea så vå spun ceva despre aluatul fariseilor, al saducheilor µi al lui Irod µi
atunci poate vom recunoaµte ceva ce ne este familiar. Mai întâi så vorbim despre
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aluatul saducheilor. Ωtiøi cine erau saducheii? Ei fåceau parte din categoria marilor
preoøi. Cuvântul „saducheu” vine din Vechiul Testament de la cuvântul „Øadoc.”
Øadoc a fost preot pe vremea lui David µi Solomon. Saducheii spuneau: „Noi ne
tragem din Øadoc.” Dar de ce spuneau ei lucrul acesta? De ce nu spuneau, pur µi
simplu, „Noi ne tragem din Aaron”? Aaron a avut patru fii. Doi dintre ei au adus
foc stråin înaintea Domnului µi au murit. Ceilaløi doi au fost Eleazar µi Itamar.
Urmaµii lor trebuiau så fie mari preoøi. Dar când Eli a fost mare preot, fiii lui au
fåcut lucruri nespus de rele în Casa Domnului, de aceea Domnul a trebuit så spunå:
„O så te µterg de la preoøie, pe tine µi casa ta, în curând.” A urmat apoi David la tron,
care a avut doi preoøi înaintea lui: pe Øadoc, care era descendent al lui Eleazar, µi pe
Abiatar, care era descendent al lui Itamar prin Eli. Dupå ce a murit David, a urmat
Solomon la tron. Înså, pe vremea aceea, nu era prea clar pentru toatå lumea pe cine
vroia Dumnezeu så punå împårat. Ωi astfel, unii din împåråøia lui David au stat de
partea lui Solomon - Benania, viteazul, Øadoc, în timp ce aløii au stat de partea lui
Adonia (acesta era mai în vârstå) – Ioab, Abiatar µi aløii. Dupå ce Solomon a ajuns
împårat, Abiatar a fost scos din slujbå, iar Ioab a fost omorât. Este o imagine
uimitoare a scaunului de judecatå al lui Cristos.

David este o imagine a Domnului Isus µi a Împåråøiei Lui aståzi, aici pe påmânt,
în timp ce Solomon reprezintå Împåråøia lui Dumnezeu care va veni în slavå. În
împåråøia lui David erau muløi oameni care fåceau tot felul de lucruri pentru Domnul.
De exemplu, så ne referim la Ioab, care era cåpetenia oµtirilor. El l-a condus pe Israel
în multe råzboaie µi a obøinut multe victorii asupra vråjmaµilor. Dar, de asemenea, a
omorât niµte oameni pe care nu ar fi trebuit så-i omoare: l-a omorât pe Amasa, pe
Abner, care erau generali în Israel. Apoi erau aceµti doi preoøi, Øadoc - care pårea cå
slujea Domnului într-un mod mai bun, µi Abiatar - care pårea a fi bun, dar s-a dovedit
a fi un om råu.

 Existå judecatå în Casa lui Dumnezeu. Adeseori, auzim de predicatori renumiøi.
Cel puøin în America vedem la televizor muløi oameni care fac - aµa spun ei -
lucruri mari pentru Isus, µi lumea îµi închipuie cå ei trebuie så fie de la Domnul,
altfel nu ar putea så facå asemenea lucruri. E drept cå unii dintre ei au anumite
daruri spirituale cu ajutorul cårora lucreazå, dar împreunå cu acele daruri spirituale,
se aflå mult µi din natura eului; este un mare amestec. Atunci ne întrebåm cum se
poate aµa ceva. Cåci, înaintea lumii, acesta este creµtinismul. Dar Domnul µtie. El
cunoaµte fiecare gând, fiecare intenøie a inimii. El µtie nu numai ce facem, ci µi de
ce facem acel lucru. Apostolul Pavel vorbeµte despre oameni care vesteau Evanghelia
având o motivaøie greµitå. Domnul Îµi onoreazå Cuvântul. Dar fiecare credincios
va sta înaintea scaunului de judecatå al lui Cristos. Nu pentru a se vedea dacå te
duci în rai sau în iad (slavå Domnului, toøi cei care sunt copiii Lui sunt scåpaøi de
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iad), ci pentru a se vedea dacå vei dobândi o moµtenire împreunå cu El în Împåråøia
Lui. Unora dintre noi El ne va spune: „Depårtaøi-vå de la Mine! Niciodatå nu Mi-
am dat acordul la ceea ce aøi fåcut voi.” „Dar, Doamne, am scos afarå demoni în
Numele Tåu, am prorocit în Numele Tåu, am fåcut multe minuni în Numele Tåu.”
Domnul nu cautå lucråri, ci El Se uitå la inimå. El cautå pe cei care sunt ascultåtori.

Deci, cine erau saducheii? Aceµtia erau niµte oameni care aveau legi pe care le
considerau drepte; oamenii care pretindeau a avea o religie dreaptå, ortodoxå. (Nu
e vorba de cei din Biserica ortodoxå.) Aståzi, cei asemånåtori saducheilor spun cå
îµi trag originea în Isus. Aløii spun cå pot merge cu genealogia pânå la Ioan
Botezåtorul. Aløii spun: „Noi µtim cå suntem pe o poziøie bunå, deoarece Petru a
fost primul Papå.” Fraøilor, µtiøi de ce fel de ortodoxie avem noi nevoie? Domnul
Isus este ortodoxia noastrå. Noi trebuie doar så mergem la El. Nu trebuie så ne
cåutåm genealogia creµtinå. Este o carte care se numeµte „Fåclia mårturiei.” În ea
se vorbeµte de toate grupårile mici de credincioµi care s-au aflat în afara sistemului
religios pânå pe vremea lui Constantin. Când imperiul romano-catolic era la putere,
a început så persecute aceste mici grupåri, apoi au venit protestanøii, iar aceste
grupåri mici au fost prigonite µi de ei. Aceastå carte ne oferå o genealogie a acestor
grupåri mici pânå în zilele noastre. Genealogia se încheie în secolul al XVIII-le;
cel care a scris cartea nu a dorit så meargå mai departe. Înså, dacå eu ar trebui så
mai adaug ceva la carte, i-aµ include acolo pe Watchman Nee, pe T. Austin-Sparks.
Un colaborator de-al lui Watchman Nee µi al lui Sparks a avut o mare influenøå
asupra vieøii mele. Deci, aµ putea spune cå am µi eu propria mea ortodoxie. Am
ajuns în genealogia miµcårii de restaurare µi începem så ne punem încrederea în
aceasta ca µi cum ar fi ceva. Dar, dacå ne încredem în orice altceva decât în Isus,
suntem înµelaøi. Domnul poate så gåseascå oameni care niciodatå nu au auzit de
Watchman Nee sau de Sparks µi så facå din ei o mårturie în casa Lui. Probabil cå eu
însumi µi micul meu grup ortodox va deveni în timp Laodicea. Råmânem cu gândul
cå avem o ortodoxie a noastrå - aluatul saducheilor pe care îl gåsim în zilele noastre.
Dacå aducem în bisericå aceastå dorinøå dupå ortodoxie, ea va face ca lucrurile så
se dezvolte µi så se extindå.

Så ne ocupåm acum de farisei. Så vå prezint mai întâi, pe scurt, o lecøie de
istorie. Robia babilonianå a început în 605 î.Cr., iar în 535 î.Cr. – 70 ani mai târziu
– o råmåµiøå a poporului evreu s-a dus înapoi la Ierusalim. Timp de o sutå de ani au
zidit, numai cå în aceastå sutå de ani, cea mai mare parte a timpului nu prea au
lucrat. Au rezidit templul µi au rezidit µi cetatea Ierusalimului. Aceasta ne duce
pânå în anul 435 î.Cr. O sutå de ani mai târziu, Alexandru cel Mare a cucerit lumea,
iar în 312 î.Cr. generalii au împårøit împåråøia lui. Dinastia seleuciøilor a pus ståpânire
pe teritoriul unde se afla Ierusalimul. În jurul anului 170 î.Cr., apare Antioh IV.,



22

cåpetenia dinastiei seleuciøilor, care este un prototip al Anticristului. Era cu 200 de
ani înainte de cruce. Lui Antioh îi plåcea limba greacå, cultura greacå, religia greacå
µi dorea ca întreaga lui împåråøie så fie unitå, så fie o singurå lume sub conducerea
elenisticå, având amprenta Greciei. Problema a fost cå în Israel oamenii nu doreau
så vorbeascå limba greacå; ei vorbeau limba ebraicå. Nu doreau så aibå de-a face
cu religia grecilor, ei o aveau pe cea a pårinøilor lor. Nu doreau så poarte
îmbråcåmintea grecilor, ci pe cea a evreilor. Dar Antioh a fost foarte perseverent µi
a început så-i schimbe. Preoøii din templu au început så poarte haine greceµti, au
început så se închine lui Zeus în templu, så vorbeascå limba greacå în templu. La
Ierusalim aveau loc jocuri olimpice unde atleøii concurau dezbråcaøi. Acest lucru
era ceva îngrozitor pentru poporul lui Dumnezeu. Unii s-au råsculat, macabeii, µi
au sfårâmat jugul de pe gâtul lor. Saducheii, aceastå mare grupare a lui Øadoc, au
fåcut compromis.

 Ωi, astfel, s-a ridicat un alt grup, cel al fariseilor, care a spus: „Trebuie så ne
întoarcem la Biblie, så ne întoarcem la lucrurile fundamentale ale credinøei. Omul
acesta ne-a distrus religia. Trebuie så ne întoarcem înapoi la Tora noastrå.” De
acolo începuserå µi saducheii. Ce lucru bun - înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu! Un
lucru foarte bun. Dar 200 de ani mai târziu, ce s-a întâmplat? A venit Domnul Isus.
Ωi El a spus despre farisei (Luca 12:1) cå aluatul lor este fåøårnicia. În Matei 6:2
spune cå fac milostenii ca så fie våzuøi de oameni; sau în versetul 5: ei se roagå ca
så fie våzuøi de oameni; versetul 16: postesc pentru a fi våzuøi de oameni; în Matei
7:5: ei judecå pe fraøii lor pentru lucruri pe care le fac ei înµiµi; Matei 15:7: cu
buzele spun un lucru, dar în inima lor sunt departe de lucrul acela µi învaøå precepte
omeneµti. Deci, este aluatul fåøårniciei. În Matei 23:2 Domnul spune despre ei:
„Fariseii stau pe scaunul lui Moise.” Nu Domnul i-a pus acolo, ci s-au pus ei înµiµi
acolo µi fac tot ceea ce fac pentru a fi våzuøi de oameni. Le plac locurile de cinste
din sinagogå, le place ca oamenii så le facå plecåciuni µi le place så fie numiøi
„rabi”. Ce înseamnå aceasta? Nicolaiøii - o grupare specialå din poporul Domnului;
ei domnesc peste restul copiilor lui Dumnezeu. Chiar µi acum este un lucru uimitor
pentru mine, în America, când aud pe cineva numindu-se pastor. Poate cå este
pastor, poate cå nu este, nu µtiu, dar în Biblie nu gåsim aceastå denumire. Ba chiar
zilele trecute am auzit pe o femeie, la televizor, care îµi spunea pastor. Noi suntem
fraøi µi surori în casa lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus bisericii din Efes: „Ai înså
lucrul acesta: cå uråµti faptele Nicolaiøilor, pe care µi Eu le uråsc.” „Nicolaos”
înseamnå a ståpâni peste oamenii de rând. Trupul lui Cristos constå din fraøi µi
surori care împreunå alcåtuiesc o singurå familie. Poate cå existå daruri diferite,
dar toøi sunt fraøi µi surori. Nu existå profesiunea de creµtin. Aluatul fariseilor:
existenøa unei clase superioare, care domneµte peste ceilaløi. Le place så fie numiøi
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„rabi”. E uimitor cum unor preoøi le place så li se spunå „pårinte”, când Domnul
Isus, în mod clar, a spus: „Så nu faceøi aceasta!” Atunci când ei citesc din Biblie,
cred cå trec peste pasajul respectiv, deoarece practica lor e alta. Înså, la fel este µi cu
cel cåruia îi place så i se spunå învåøåtor sau pastor sau episcop sau orice altceva.
Domnul Isus spune în Matei 23:8 „Voi så nu vå numiøi Rabi! Fiindcå Unul singur
este Învåøåtorul vostru: Cristos µi voi toøi sunteøi fraøi”; „Cel mai mare dintre voi
så fie slujitorul vostru. Oricine se va înåløa va fi smerit”. Ωi El i-a numit pe farisei
„cålåuze oarbe”. În versetul 28, tot din Matei capitolul 23, Domnul spune cå ei
erau „plini de fåøårnicie µi de fårådelege.”

De ce le-a spus El acestor farisei legaliµti cå erau plini de fårådelege? Mie mi se
pare cå ar fi trebuit så le spunå cå sunt legaliµti. Fiecare fariseu trebuia så µtie pe de
rost primele cinci cårøi din Biblie. Ωi µtiøi cât erau de atenøi în a da zeciuialå din
mårar, din chimen, din orice; erau totalmente legaliµti. Domnul, înså, îi numeµte
„plini de fårådelege.” De ce? Deoarece ei îµi erau lege lor înµiµi. Viaøa eului era cea
care ståpânea în ei. Nu se aflau sub ståpânirea Domnului µi fåceau ceea ce li se
pårea lor a fi bine. Nu conteazå dacå faci ceva µi pui eticheta cå faci lucrul acela
pentru Domnul. El osândeµte lucrul respectiv, dacå nu El l-a poruncit. Vedem cå
aståzi aluatul fariseilor µi al saducheilor a umplut creµtinåtatea.

Ce este aluatul lui Irod? Încå o scurtå lecøie de istorie (sper cå nu vå plictisesc
prea mult). Så vå spun de unde a venit Irod. Este interesant cå Irod este întotdeauna
menøionat în legåturå cu fariseii µi nu cu saducheii, deoarece Irod venea din acelaµi
loc de unde veneau µi fariseii. Vå aduceøi aminte de macabei care s-au råsculat ca
så îndepårteze jugul lui Antioh Epifanul. Dupå ce au fåcut aceasta aveau nevoie de
conducåtor. Ωi, astfel, macabeii au instaurat o dinastie, care nu era pe linia lui
David, ci era dintre oamenii pe care Domnul îi folosise pentru a îndepårta jugul.
Prin secolul I înainte de Cristos, macabeii au avut un slujitor cu o poziøie foarte
înaltå, numit Antipator. El era ca un rege, o persoanå care slujea în împåråøie; avea
multå autoritate. Fiul såu se numea Irod. Acesta a crescut în mijlocul familiei regale
µi s-a cåsåtorit cu una din fiicele familiei regale. El era un om foarte practic. Dupå
ce s-a cåsåtorit cu ea, i-a ucis pe toøi ceilaløi µi apoi a început el så domneascå în
virtutea faptului cå era soøul soøiei lui. Numele acestuia era Irod cel Mare. Când au
venit magii µi i-au spus cå au våzut steaua împåratului iudeilor, i-a ucis pe toøi
pruncii din Betleem. De asemenea, el a înfrumuseøat µi templul, deoarece s-a gândit
cå, în felul acesta, Îi va fi plåcut lui Dumnezeu. Deci, începuturile lui Irod erau
aceleaµi ca µi începuturile fariseilor. Dar, ceea ce a început ca ceva bun, a sfârµit
prin a fi doar o ambiøie politicå. Irod a ucis pruncii din Betleem, fiul lui l-a decapitat
pe Ioan Botezåtorul (acela a fost Irod Antipa). Al treilea Irod este Irod Agripa I. El
l-a condamnat la moarte pe apostolul Iacov. Al patrulea Irod din Biblie a fost împåratul
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Agripa, Irod Agripa II. Acestuia i-a spus apostolul Pavel: „O, împårate Agripa, aµ
vrea så fii µi tu ca mine, cu excepøia acestor lanøuri.”

Împåråøia Domnului nu este din lumea aceasta. Aceasta a spus-o µi El: „Dacå
Împåråøia Mea ar fi din lumea aceasta, ucenicii Mei s-ar lupta.” Împåråøia lui
Dumnezeu våzutå de lume, aståzi în anul 2003, este plinå de ortodoxie, plinå de tot
felul de distincøii clericale µi laice, plinå de intrigi politice; µi nu doar politicå între
popoare, ci politicå µi în mijlocul credincioµilor. Pânå ce totul ajunge så fie plin de
aluat. Nouå ne stå înainte o alegere, pentru cå noi ne putem aduna în Numele
Domnului într-un mod care så fie separat de acest aluat. Cåci Domnul, dupå ce a
spus acele pilde muløimii, a intrat în caså µi a continuat så vorbeascå ucenicilor. El
a spus cå Împåråøia Cerurilor se aseamånå cu un om care a gåsit o comoarå în
ogorul lui. Ωi de bucurie cå a gåsit acea comoarå, se duce de vinde tot ce are µi
cumpårå ogorul. De asemenea, a mai spus cå Împåråøia Cerurilor se aseamånå cu
un negustor care a gåsit o perlå de mare preø. Gåsind o perlå de cea mai mare
valoare, el vinde tot ce are ca så cumpere acea perlå. Unii oameni spun, în legåturå
cu acest om care a cumpårat ogorul: „Cât de mult trebuie så-L fi iubit el pe Domnul!
A vândut tot ce avea ca så cumpere acel ogor.” Ar fi trebuit så fie nebun ca så nu
cumpere acel ogor, pentru cå era o comoarå acolo µi, ca preø, el a dat doar ce avea
el.

 Când suntem nåscuøi din nou, devenim copiii lui Dumnezeu, mådulare în trupul
lui Cristos. Când må gândesc la acea comoarå din ogor, mi-aduc aminte de Petru
înainte de cruce. El a spus: „Doamne, noi am låsat totul µi Te-am urmat. Acum
nouå ce ne mai råmâne?” „Veøi sta pe douåsprezece tronuri, judecând pe cele
douåsprezece seminøii ale lui Israel.” Cine nu ar cumpåra acel ogor!? Alternativa
ar fi ca, auzind Evanghelia, så spui: „Nu, mai bine må duc în iad!” Ajung în casa lui
Dumnezeu, unde nu existå o claså superioarå. Deci µi eu contez acolo, ca oricare
altul. Poate, dacå m-aµ duce undeva într-o denominaøiune, cineva mi-ar spune:
„Du-te acolo, stai acolo, µezi liniµtit”; deci mi se spune ce så fac. Dar în casa lui
Dumnezeu toøi sunt fraøi µi surori. Ωi atunci µi pårerea mea conteazå acolo, am µi eu
drepturi în casa lui Dumnezeu, deoarece sunt unul dintre copii Împåratului.

 Cât priveµte comoara, o iubesc foarte mult. În fiecare zi våd ceva nou din acea
comoarå a Domnului. Dar ceea ce mi-a atras cu adevårat privirea a fost perla. Îmi
plac foarte mult perlele. Ωi m-am trezit cå am devenit un negustor al acelor perle pe
care le iubesc aµa de mult. Perlele vorbesc de multele însuµiri ale Domnului Isus.
Îmi doresc så am cât mai multe însuµiri ale Domnului Isus, atâtea câte pot så
dobândesc. Dar într-o zi Domnul îmi iese înainte într-un mod în care n-a mai fåcut-
o pânå atunci; µi atunci am de fåcut o alegere. El îmi spune så vin µi så cumpår perla
de mare preø, care nu este o însuµire a lui Isus, ci este Isus Însuµi. Adicå a avea o
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relaøie cu Domnul Isus, a fi în exclusivitate al Lui. Poate te întrebi: Unde e problema?
De ce så nu te duci, pur µi simplu, så cumperi perla? Asta m-ar costa totul: ogorul,
comoara, casa pe care am zidit-o peste comoarå µi tot ceea ce îmi råmâne este acea
singurå perlå. Înså eu aµ råmâne fårå lucru. L-aµ avea numai pe Isus. Atât. Pentru a
intra în posesia perlei de mare preø, este nevoie de o relaøie cu Isus la care poøi så
ajungi numai într-un singur mod, µi anume prin pårtåµia suferinøelor Lui.
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 MAREA TIBERIADEI

Aståzi aµ vrea så vorbesc despre Marea Tiberiadei. Tiberiada înseamnå „viziune
bunå”. Så deschidem Biblia la Ioan, capitolul 6, versetul 1. Acesta este primul loc
unde este menøionatå Marea Tiberiadei. „Dupå aceea, Isus S-a dus dincolo de
marea Galileii numitå µi marea Tiberiadei”. Vå aduceøi aminte cå atunci când am
vorbit despre ucenicie, am menøionat µi ce anume s-a întâmplat înainte: trimiterea
în misiune a ucenicilor, doi câte doi; lucrurile pe care le-au fåcut ei, ce au suferit;
cum cåutau un loc liniµtit unde så se retragå. Muløimea era mereu prezentå, le-o lua
înainte, µi ei au experimentat ce înseamnå a ajunge la capåtul puterilor; råbdarea le
era greu puså la încercare, erau apåsaøi încontinuu din toate direcøiile. Tot sperau cå
vor ajunge, în sfârµit, så se odihneascå. Dupå ce fuseserå în misiune doi câte doi, s-au
gândit: „Când vom ajunge înapoi Isus, vom reuµi så ne odihnim µi vom putea µi så
mâncåm ceva.” Dar muløimea era iaråµi prezentå, µi ucenicii s-au gândit: „Acum
mergem în corabie µi vom reuµi så ne odihnim.” Apoi întreaga muløime a fost
hrånitå, cu excepøia ucenicilor. Au luat cele douåsprezece coµuri pline în corabie,
gândindu-se „Acum vom putea, în sfârµit, så ne odihnim µi så mâncåm ceva.” Ωi
iatå-i vâslind toatå noaptea împotriva vântului fårå så ajungå la øintå; sunt din ce în
ce mai obosiøi, puterile le scad, nu mai pot så facå nimic. Ωi atunci Îl våd pe Domnul
venind la ei umblând pe apå. S-au gândit cå era o nålucå. Pânå atunci nu våzuserå
pe nimeni umblând pe apå. S-au înspåimântat µi atunci Domnul le-a spus ceva
uimitor. Pentru prima datå în Evanghelie, El le-a spus urmåtorul lucru: „Eu sunt”.
Pânå atunci niciodatå nu li Se descoperise ucenicilor în acest mod. Acesta este
acelaµi lucru pe care i l-a spus Dumnezeu lui Moise, în Exod, când i-a vorbit din
acel tufiµ ce ardea. „Cine så spun copiilor lui Israel cå m-a trimis?” Ωi atunci,
Dumnezeu Cel viu S-a descoperit spunând: „Eu sunt Cel ce sunt. Spune-le: „Eu
sunt” m-a trimis”. Atunci Domnul le spune pentru prima datå ucenicilor Såi la
Marea Bunei Viziuni: „Eu sunt”. Apoi, Se urcå în corabie µi ucenicii cu toøii
mårturisesc: „Tu eµti, într-adevår, Fiul lui Dumnezeu”.

Dar ce au înøeles ei când au spus acest lucru? Cine au crezut ucenicii cå este
Isus? Este interesant cå, de la bun început, din ziua când Ioan Botezåtorul a spus:
„Iatå Mielul lui Dumnezeu care ridicå påcatul lumii”, ucenicii Lui au dobândit o
înøelegere cu privire la cine era Isus. Nu trebuie så aµteptåm pânå în Matei 16, când
Petru a declarat: „Tu eµti Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu”. Când Andrei l-a
auzit pe Ioan Botezåtorul spunând: „Iatå Mielul lui Dumnezeu”, s-a dus µi l-a
cåutat pe fratele såu Petru µi i-a spus: „L-am gåsit pe Mesia!”. Din prima zi Andrei
a declarat: „L-am gåsit pe Mesia!” Dupå aceea, Domnul l-a chemat pe Filip, iar
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Filip s-a dus µi l-a gåsit pe Natanael µi a spus: „L-am gåsit pe Acela despre care au
scris Moise, Legea µi prorocii, pe Isus din Nazaret”; aceasta s-a întâmplat a doua
zi. Lui Filip i-a fost foarte clar cå Acesta este Cel despre care Moise, Legea µi toøi
prorocii, tot Vechiul Testament vorbeau: Isus din Nazaret. Apoi a venit Natanael
plin de scepticism, cåci se întreba „Poate ieµi ceva bun din Nazaret?” Ωi în timp ce
se apropia, Domnul Isus a aråtat spre el, spunând: „Iatå un israelit în care nu este
vicleµug”. Dar Natanael a întrebat: „De unde må cunoµti?”, cåci nu se mai întâlniserå
pânå atunci. Domnul Isus i-a råspuns: „Înainte, pe când erai sub smochin, te-am
våzut”. Probabil Natanael se rugase sub un smochin. Unii oameni, în zilele acelea,
aµteptau cu neråbdare venirea lui Mesia. Poate cå Natanael se ruga astfel: „Doamne,
trimite-L pe Mesia!” Ωi iatå aici un Om care îi spune: „În timp ce te rugai, te-am
våzut”. Acesta nu este un om obiµnuit. Ωi atunci Natanael a spus: „Rabi, Tu eµti
Fiul lui Dumnezeu, Împåratul lui Israel”. Toate aceste mårturisiri sunt identice cu
mårturisirea lui Petru: „Tu eµti Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu”. Ωi acum,
dupå ce Domnul Isus Se urcå în corabie, ei îi spun: „Cu siguranøå, Tu eµti Fiul lui
Dumnezeu”.

Dar, de fapt, ce au înøeles ei prin aceasta? Aståzi vorbim despre revelaøia cu
privire la Persoana Domnului Isus. Deci, ce anume au înøeles ei cå este acest Om?
De exemplu, când valurile au început så nåvåleascå în corabie µi ei s-au temut cå se
vor scufunda, Domnul Se afla în corabie, pe o pernå, dormind. Ei s-au dus la El, L-au
trezit µi I-au spus: „Pierim!” Domnul a mustrat vântul µi valurile µi s-a fåcut o
liniµte mare. Ωi atunci ei s-au întrebat: „Cine este Acesta? Ce fel de om este Acesta
de-L ascultå chiar µi vântul µi marea atunci când le porunceµte?” Dacå eu aµ fi fost
acolo, aµ fi spus: „Dar, Natanael, tocmai tu ai spus cå El este Fiul lui Dumnezeu!”
Când noi ne gândim la Fiul lui Dumnezeu, ne gândim la dumnezeire, întrucât
cunoaµtem Scriptura. Dar ei nu se gândeau automat la dumnezeire atunci.

Ce era Mesia pentru ei? Cine era Fiul lui Dumnezeu pentru ei? Ωtiøi, atunci când
Ioan Botezåtorul propovåduia mesajul lui, au venit la el fariseii µi l-au întrebat: „Eµti
tu prorocul?” Cåci ei se aflau în aµteptarea prorocului ce fusese prorocit. Moise spusese:
„Dumnezeu vå va ridica un prooroc ca mine µi, când Acela va veni, så ascultaøi de
El”. Deci, ei aµteptau prorocul. Muløi proroci se ridicaserå în decursul anilor, dar
niciunul nu a fost un proroc asemenea lui Moise. Dar ce vedeau ei în acest proroc?
Un om. Moise a fost un om, un om mare, un om în stare så facå multe minuni µi
semne, dar totuµi om. Apoi au spus: „Eµti Tu Mesia?” Ioan Botezåtorul le-a råspuns:
„Nu”. Cine era Mesia? Fiul lui David. Ωi David a fost un om. Ei se aµteptau la un
împårat puternic, care så se ridice din mijlocul lor; unul care så aibå ungerea asemenea
lui David, cåci israeliøii se aflau sub jugul tiranic al romanilor. Înainte fuseserå sub
jugul babilonian, sub jugul persan, sub jugul grecesc µi acum se aflau sub jugul
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romanilor. Ωi toøi îl aµteptau pe acel împårat puternic pe care Domnul urma så-l
ridice, care så ducå pe Israel înapoi la zilele glorioase din timpul lui David µi Solomon,
pentru ca Israel så poatå fi iaråµi cap, µi nu coadå. Ei îl aµteptau mult pe acest eliberator,
pe Mesia.

Dar Fiu al lui Dumnezeu - ce însemna aceasta? În Vechiul Testament, acest
lucru nu înseamnå în mod neapårat dumnezeu. În Exod, Dumnezeu declarå: „Israel
este Fiul meu”, dar aceasta nu înseamnå cå Israel este un dumnezeu. În Ieremia
capitolul 31, Dumnezeu declarå: „Eu sunt un Tatå pentru Israel, µi Efraim este
întâiul meu nåscut”. Oare face acest lucru din Israel sau Efraim un dumnezeu? În
1 Cronici, capitolele 21 µi 28, Dumnezeu îi declarå lui David cå El va fi un Tatå
pentru Solomon, µi Solomon Îi va fi fiu, fiul lui Dumnezeu. Oare prin aceasta
Solomon este dumnezeu - prin faptul cå este fiul lui Dumnezeu? În 2 Samuel
capitolul 7:12-16, Domnul îi spune lui David: „Când øi se vor împlini zilele µi vei
fi culcat cu pårinøii tåi, Eu îøi voi ridica un urmaµ dupå tine, care va ieµi din trupul
tåu, µi îi voi întåri împåråøia. El va zidi Numelui Meu o caså, µi voi întåri pe vecie
scaunul de domniei al împåråøiei lui. Eu îi voi fi Tatå µi el Îmi va fi fiu. Dacå va face
råul, îl voi pedepsi cu o nuia omeneascå µi cu lovituri omeneµti; dar harul Meu nu
se va depårta de la el, cum l-am depårtat de la Saul, pe care l-am îndepårtat
dinaintea ta. Ci casa ta µi împåråøia ta vor dåinui veµnic înaintea Mea, µi scaunul
tåu de domnie va fi întårit pe vecie”. Am putea så ne gândim cå Domnul vorbea
despre Solomon dacå nu am citi mai departe în versetul 19: „Ωi încå atât este puøin
înaintea ta, Doamne Dumnezeule! Tu vorbeµti despre casa robului Tåu în viitor. Ωi
binevoieµti så înveøi pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule!”
Era vorba de cineva în viitorul îndepårtat care urma så fie ridicat µi så fie numit Fiul
lui Dumnezeu. Acesta era un fel de titlu. Acest om urma så aibå o relaøie specialå
cu Dumnezeu. Muløi credeau cå urmau så vinå trei oameni diferiøi, de aceea întrebau
astfel: „Eµti prorocul?” „Eµti Mesia?” (Se gândeau cå aceµtia vor fi doi oameni
diferiøi.) Ωi, probabil, aµteptau µi pe altcineva, care urma så aibå acest titlu de Fiu al
lui Dumnezeu. Când Natanael a spus: „Rabi, Tu eµti Fiul lui Dumnezeu, Împåratul
lui Israel”, prin aceasta el nu declara cå Isus este Dumnezeu, ci declara doar cå
Acesta era Cel promis, care urma så-l scape pe Israel din toate necazurile lui. De
asemenea, în cartea lui Iov µi îngerii sunt numiøi fii ai lui Dumnezeu; dar îngerii nu
sunt dumnezei. Genealogia lui Luca aµa se încheie: „Fiul lui Adam, fiul lui
Dumnezeu”. Adam a fost numit fiul lui Dumnezeu, dar µtim cå el nu a fost
Dumnezeu.

 Deci, ei Îl aµteptau pe Cel ce urma så fie prorocul sau Mesia sau Fiul lui Dumnezeu,
dar nu µtiau, cu exactitate, ce însemna lucrul acela. Ei aµteptau un om, un om mare, un
om care så aibå ungerea, un om plin de putere. Dar nu se aµteptau så fie vorba de
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Dumnezeu Însuµi. Aceasta era o tainå ascunså dinainte de întemeierea lumii. Atunci
când urma så vinå Mesia, El urma så fie om µi, în acelaµi timp, Dumnezeu. Ci, de la
Marea Tiberiadei din Ioan 6, Domnul a început så Se descopere pe Sine ucenicilor Såi
ca fiind marele „Eu sunt”. În repetate rânduri, El li Se descoperå ca fiind „Eu sunt”, dar
ei nu pot så înøeleagå asta. E ca µi în cazul acela când Domnul le-a spus de mai multe ori
cå va fi råstignit µi cå va învia. Se pårea cå mintea lor nu putea så înøeleagå aceasta. „Så
Te fereascå Dumnezeu så Øi se întâmple aµa ceva”. Domnul le vorbea, dar adeseori ei
nu aveau urechi de auzit ca så audå µi så înøeleagå ce le spunea.

Înså, din Ioan 6, El începe så li Se descopere ca fiind „Eu sunt”. Voi cita câteva
din acele locuri. E interesant cå în multe cazuri Domnul repetå acea exprimare „Eu
sunt.” Ei nu µtiau cå Domnul urma så dea naµtere unei noi creaøii. Ei nu aveau
cunoµtinøå decât despre creaøia ce exista atunci µi doreau ca propria lor existenøå, în
creaøia în care se aflau atunci, så se îmbunåtåøeascå. Ωi mai µtiau cå Cel trimis,
Mesia, urma så le îmbunåtåøeascå starea lor. Domnul începe atunci så le spunå
lucrurile referitoare la cine era El, „Eu sunt”. În Ioan 6:35, El spune: „Eu sunt
pâinea vieøii”; în versetul 48 „Eu sunt pâinea vieøii”, iar în versetul 41, El spune:
„Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer”; µi acelaµi lucru se repetå µi în
versetul 51: „Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer”.

Iatå aici un om care spune cå El este pâine. Ucenicii Lui nu înøeleg µi cu atât mai
puøin înøeleg oamenii cårora le vorbeµte. „Trupul Meu este adevåratå hranå µi
sângele Meu este adevåratå båuturå”. Ωi ei se întreabå: „Dar cum poate omul
acesta så ne dea propriul trup ca så-l mâncåm?” Nu puteau så înøeleagå cå Domnul
urma så fie viaøå, pâine vie, ce urma så påtrundå înlåuntrul lor. Toate aceste lucruri
vorbeau despre noua creaøie. Pavel le-a scris corintenilor: „Dacå este cineva în
Cristos, este o nouå creaøie.” Este adevårat, în trupul nostru suntem acolo unde ne-
am aflat întotdeauna, dar când prima datå ai mâncat din pâinea vieøii, când ai crezut
în Domnul Isus µi Duhul Lui a intrat în tine, pentru prima datå, în toatå existenøa ta,
ai ajuns så fii cu adevårat viu. Ωi nu numai cå Duhul Lui a intrat în tine, ci Duhul
Lui te-a luat µi te-a botezat în Cristos. Ωi Domnul Îµi zideµte acum noua Lui creaøie;
face aceasta în ordine inverså faøå de cum s-au petrecut lucrurile în vechea creaøie.
În vechea creaøie El a fåcut mai întâi cerurile µi påmântul µi ultimul lucru pe care l-a
fåcut a fost crearea omului. Înså, în noua creaøie, El mai întâi creeazå un singur om
nou, µi când acel om nou va fi gata, vor fi µi un cer nou µi un påmânt nou.

Este o mare plåcere så ne aflåm aici unde se aflå omul cel nou. Noi suntem
trupul lui Cristos, suntem legaøi de Capul nostru, Domnul Isus, care Se aflå aici în
mijlocul nostru, întrucât noi suntem adunaøi în Numele Lui, µi aici este un om nou.
Eu tânjesc dupå ziua când omul cel nou va fi complet. Ωi atunci vom vedea noua
creaøie, noul cer, noul påmânt; vom avea altceva în care så tråim decât ceea ce
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avem acum, ceva care så nu ne mai cauzeze atâtea probleme - un trup de înviere, ca
µi duhul nostru.

Dar atunci ei nu au înøeles lucrurile cu privire la pâinea vie. Chiar muløi din cei
care Îl urmaserå pe Domnul pânå atunci au spus: „Nu mai putem så-L urmåm pe
Omul acesta. E ridicol ce spune!” Ωi atunci El s-a întors spre cei doisprezece µi i-a
întrebat: „Ωi voi vreøi så mergeøi?” Dar Petru a spus: „Unde så mergem? Tu ai
cuvintele vieøii veµnice.” Nu neapårat au înøeles ei totul, dar Tatål îi dåduse pe ei
Fiului µi nimeni nu poate lua nimic de la Tatål. Tot ceea ce ei µtiau era cå trebuie så-
L urmeze pe Domnul Isus. În capitolul 8 din Ioan, versetul 12, El spune: „Eu sunt
Lumina lumii” µi din nou în 9:5 „Eu sunt Lumina lumii”. Poate ei s-au dus, s-au
uitat în sus spre cer, au våzut soarele µi s-au gândit: „Se pare cå soarele este lumina
lumii.” În noua creaøie nu mai este nevoie de soare sau de lunå, de stele. Lumina
din acel loc este Mielul lui Dumnezeu. Acest soare pe care îl vedem acum va trece,
va dispårea. Adevårata luminå a acestei lumi este Domnul Isus Cristos. Dacå umbli
potrivit cu ceea ce vezi în lumina soarelui, nu faci decât så mergi încoace µi încolo
ca un orb. Dar dacå umbli în lumina Duhului Domnului Isus µi Îl laµi pe El så-øi
îndrume paµii, vei avea o vedere adevåratå: „Eu sunt pâinea”, „Eu sunt lumina
lumii”. În capitolul 8:58 El spune: …înainte ca så se nascå Avraam, Eu sunt.”
Trecuserå douå mii de ani de la Avraam la Domnul Isus. Acelaµi interval de timp a
fost de la Domnul Isus la Avraam, ca de la noi înapoi la Domnul Isus. Ωi acest Om
nåscut în Betleem a spus: „…înainte ca så se nascå Avraam, Eu sunt.” El continuå
så li Se descopere ca fiind Dumnezeu, dar ei nu înøeleg.

 În capitolul 10 versetele 7 µi 9 El spune: „Eu sunt uµa.” Ωtiøi cå Domnul are un
staul. Dacå vrei så fii oaia Lui, trebuie så intri în staulul Lui. Poate cå sunt oameni
care merg prin toatå lumea ca så gåseascå staulul. Dar calea de intrare în Împåråøie
este Domnul Isus. Nu existå altå cale de a intra. El Însuµi este uµa. În versetele 11 µi
14 El spune: „Eu sunt Påstorul cel bun”, iar în versetul 30 „Eu µi Tatål una suntem.”
Ωtiøi, trinitatea lui Dumnezeu era o tainå. Revelaøia pe care poporul lui Israel o
primise în Vechiul Testament era aceasta: „Ascultå, Israele, Domnul Dumnezeul
tåu este Unul.” Ei nu aveau nicio idee cå acest Dumnezeu exista în trei Persoane:
Dumnezeu Tatål, Dumnezeu Fiul µi Dumnezeu Duhul Sfânt. Muløi oameni cred cå
atunci când citim Vechiul Testament, Îl vedem acolo pe Dumnezeu Tatål, în timp
ce, atunci când citim Noul Testament, Îl vedem pe Dumnezeu Fiul. În realitate,
când citim Vechiul Testament, Cel pe care Îl întâlnim cel mai des este Dumnezeu
Fiul, deoarece El este Cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îi vorbea lui Israel,
Cuvântul era Cel care vorbea; când le vorbea prorocilor, Cuvântul le vorbea acestora.

 Dar când citim în Noul Testament, ne este descoperit Tatål. Pentru cå Domnul
Isus a venit, dar nu a fåcut nimic din Sine Însuµi. Tot ce a fåcut a fost ceea ce-L
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vedea pe Tatål fåcând µi tot ce a spus a fost ceea ce L-a auzit pe Tatål spunând.
Când au adus la El pe acea femeie prinså în preacurvie, Domnul a întrebat-o: „Nu
te-a osândit nimeni?” Cu toøii plecaserå, începând de la cel mai în vârstå, deoarece
Domnul spusese: „Cel care este fårå påcat så arunce primul piatra.” Ωi atunci,
Duhul Sfânt i-a judecat pe fiecare în parte cu privire la propriile påcate. Astfel, la
sfârµit, au råmas doar Domnul µi femeia. „Nimeni nu te-a osândit?” „Nimeni,
Doamne!” „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, µi så nu mai påcåtuieµti.” Acela era un
lucru pe care Domnul Isus L-a våzut pe Tatål fåcând µi spunând.

Muløi oameni au aceastå idee cå Dumnezeu Tatål este un Dumnezeu al mâniei
µi cå Domnul Isus a venit ca så ne salveze de mânia lui Dumnezeu, de acest Tatå
aµa de strict. Dar, de fapt, când Îl vezi pe Domnul Isus, vezi cum este Tatål. Nu este
uimitor lucrul acesta? Ai putea så-L iubeµti pe un asemenea Tatå, pe Cineva care
este atât de bun, atât de smerit?

În Ioan 11, Domnul spune: „Eu sunt învierea µi viaøa”, iar în capitolul 14: „Eu
sunt calea, adevårul µi viaøa”; în capitolul 15, versetele 1 µi 5: „Eu sunt viøa”, „Eu
sunt viøa, voi sunteøi mlådiøele…råmâneøi în Mine.” Domnul vrea ca noi så venim
la El µi så råmânem în El. El a spus: „Dacå råmâneøi în Mine µi Cuvântul Meu
råmâne în voi, cereøi orice veøi vrea µi vi se va da. Prin aceasta Tatål Meu este
proslåvit, dacå aduceøi multå roadå; µi în felul acesta veøi fi ucenicii Mei.” Oamenii
care sunt sub ståpânirea deplinå a Domnului nu pot så cearå un lucru råu, deoarece
ei au aceeaµi relaøie cu Domnul Isus pe care El o avea cu Tatål.

De la Marea Tiberiadei, Domnul a început så li Se descopere ca Dumnezeu. Ei
nu au µtiut cine era El; nu au putut så înøeleagå ce spunea El. Fiecare în parte a vrut
så fie foarte aproape de Domnul µi se certau care så fie mai mare în Împåråøie.
Încercau så obøinå locurile de la dreapta µi stânga Lui în Împåråøie, dar nu au visat
niciodatå cå acest Om era Dumnezeu, cå El urma så meargå la cruce µi så moarå, så
învie µi apoi så vinå µi så locuiascå în ei. Când ei L-au urmat pe Domnul Isus pe
unde mergea El, nu au putut fi decât atât de aproape cum a fost Ioan atunci când µi-
a aplecat capul pe pieptul Domnului. Nu µi-au imaginat niciodatå cå El urma så
vinå µi så locuiascå în ei, cu toate cå El le spusese. Så citim în Ioan 14 versetul 10:
„Nu crezi cå Eu sunt în Tatål µi Tatål este în Mine? Cuvintele, pe care vi le spun
Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatål care locuieµte în Mine, El face aceste lucråri ale
Lui”, versetele 16-18: „Ωi Eu voi ruga pe Tatål µi El vå va da un alt Mângâietor,
care så råmânå cu voi în veac; µi anume, Duhul adevårului, pe care lumea nu-L
poate primi, pentru cå nu-L vede µi nu-L cunoaµte; dar voi Îl cunoaµteøi, cåci råmâne
cu voi µi va fi în voi. Nu vå voi låsa orfani, Må voi întoarce la voi”; versetul 20: „În
ziua aceea, veøi cunoaµte cå Eu sunt în Tatål Meu, cå voi sunteøi în Mine µi cå Eu
sunt în voi”; versetul 23: „Dacå Må iubeµte cineva, va påzi cuvântul Meu µi Tatål
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Meu îl va iubi. Noi vom veni la el µi vom locui împreunå cu el.” Ai µtiut cå nu
numai Duhul Sfânt locuieµte în tine, ci prin Duhul Sfânt, µi Cristos locuieµte în
inima ta, iar Tatål, fiind în Cristos, locuieµte µi El în inima ta, deoarece Dumnezeu
este Unul? Ai fost fåcut locaµ al Dumnezeului Celui viu. Acest lucru este mult mai
bun decât a-L urma pe Domnul prin Galilea, prin Iudea. În capitolul 16, versetul 7
„Totuµi, vå spun adevårul: Vå este de folos så Må duc; cåci, dacå nu Må duc Eu,
Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacå Må duc, vi-L voi trimite.” Ei µtiau cå El
are cuvintele vieøii veµnice µi µtiau cå El a venit de la Dumnezeu, dar nu µtiau cå
acest Isus era Dumnezeu Fiul, Creatorul tuturor lucrurilor.

Motivul pentru care devii rob al Lui nu este acela de a så intra în posesia unor
lucruri, de a obøine ceva. Nu, ci devii rob dintr-un singur motiv: Îl iubeµti pe El.
Poate cå înainte L-ai slujit pe Domnul deoarece Casa Lui era ceva minunat sau
pentru cå doreai ca så domneµti în Împåråøia Lui împreunå cu El. Înså Domnul te
duce în punctul în care nu mai ai decât o singurå motivaøie, µi anume: så-L iubeµti
pe El. Ai cumpårat acea perlå µi acum eµti în întregime al Lui. Cât îi priveµte pe
fraøii tåi din trupul lui Cristos, acea turmå micå - ei bine, eµti un slujitor al lor. Ei
sunt copiii Tatålui, copiii Împåratului. Dar tu eµti robul Domnului. Aµa cå renunøi
la drepturile tale de copil al Împåratului µi speli picioarele fraøilor tåi. Îi spui
Domnului tåu: „Doamne, Te iubesc!” Atunci El va spune: „Paµte mieluµeii Mei.”
„O, Doamne, Te iubesc!” „Paµte oile Mele. Fii un slujitor în casa Mea.”

Fraøi µi surori, nu toøi din casa lui Dumnezeu vor cumpåra aceastå perlå, dar
unii dintre noi trebuie så o gåseascå. Unii dintre noi trebuie så gåsim modalitatea
ca inimile noastre så se îndrågosteascå de Isus µi så fim gata pentru suferinøå, cåci
de acolo rezultå perla. Ωtiøi ce se întâmplå când copiii lui Dumnezeu se iubesc unii
pe aløii? Mårturia lui Isus e prezentå în mijlocul lor. „Prin aceasta vor cunoaµte
toøi oamenii cå sunteøi ucenicii Mei, dacå vå iubiøi unii pe aløii.” Dacå eµti robul
Domnului, nu mai ai dreptul så te simøi jignit. La noi în adunare, din când în când
se mai întâmplå så ne cålcåm unii pe aløii pe picioare. Înså, dacå cumperi aceastå
perlå, dacå eµti robul din dragoste al Domnului, îøi pierzi dreptul de a te simøi jignit.
Ωi astfel, în loc så mai aparå dezbinåri în trupul lui Cristos, apare iertarea, iar acolo
unde este iertare, e prezentå µi mårturia lui Isus. În Ioan capitolul 17 Domnul Isus
a spus: „Tatå, Må rog ca ei så fie una, pentru ca lumea så cunoascå cå Tu M-ai
trimis.” Aceastå iertare care izvoråµte din dragoste menøine unitatea trupului lui
Cristos.

Deci, dacå ne iubim unii pe aløii µi existå unitatea Duhului, existå mårturia lui
Isus. Nu un copac mare plin cu påsåri, nu un ogor plin cu neghinå care se luptå
contra grâului, nu ceva plin cu aluat, ci mårturia Domnului Isus în grådina Prinøului.
Ce loc minunat este acesta! Eu aµ vrea så-mi dedic restul vieøii pentru a tråi în acel
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loc µi pentru a da voie Prinøului acelei grådini så facå tot ceea ce El vrea så facå
pentru slava Lui. Despre aceasta ne vorbeµte Lacul Ghenezaret - este ceea ce ne
învaøå Domnul despre Bisericå.

(Oradea, iulie 2003)


