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Introducere

Så citim din evanghelia dupå Ioan 1:18: „Nimeni nu a våzut vreodatå pe
Dumnezeu. Singurul Lui Fiu care este în sânul Tatålui, Acela L-a fåcut cunoscut”.
Så reøinem expresia: „în sânul Tatålui”.

Så citim µi din Ioan 13:23: „Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Isus, ståtea la
maså culcat pe sânul lui Isus”. Din nou întâlnim acelaµi cuvânt, „sânul”, dar de data
aceasta este vorba de sânul Domnului Isus. Acestea sunt singurele locuri în care
apare cuvântul „sânul” în evanghelia dupå Ioan: sânul Tatålui ceresc µi sânul Domnului
nostru Isus. Domnul nostru Isus se aflå la sânul Tatålui Såu, iar Ioan la sânul Ståpânului
såu. În greacå, acestea sunt singurele cuvinte traduse prin „sânul” din întreaga carte,
iar acestea ne oferå douå chei pentru a deschide întreaga evanghelie dupå Ioan.

Încercând så rezumåm conøinutul acestei evanghelii, dupå ce o citim pânå la
ultimul capitol, putem spune: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat
pe singurul Såu Fiu pentru ca oricine crede în El så nu piarå, ci så aibå viaøå veµnicå”.
Fårå îndoialå, evanghelia dupå Ioan vorbeµte despre Fiul lui Dumnezeu, aråtându-L
la sânul Tatålui Såu ceresc. De exemplu, Domnul nostru a folosit pronumele „Eu”
de o sutå douåzeci de ori µi, de asemenea, cuvântul „Tatå” tot de o sutå douåzeci de
ori. Pe drept El poate spune: „Eu µi Tatål suntem una”. Vedem deci cå Fiul lui
Dumnezeu Se aflå la sânul Tatålui Såu. Ei sunt una în dumnezeirea Lor, una în
unitatea vieøii µi una în slavå. Înså aceasta este doar jumåtate din mesajul acestei
evanghelii.

Evangheliile Îl aratå pe Isus, Fiul lui Dumnezeu. Cele patru evanghelii
accentueazå, fiecare în parte, câte un aspect legat de Fiul: Matei aratå cå Domnul
Isus este Împåratul, Marcu ne spune cå El este Robul lui Dumnezeu, Luca subliniazå
cå El este Fiul omului, iar Ioan, cå este Fiul lui Dumnezeu. Când citim evanghelia
dupå Matei, imaginea care se contureazå din ea este cea a unui leu – Domnul nostru
este într-adevår Împåratul, Leul din seminøia lui Iuda, Împåratul Împåraøilor µi Domnul
Domnilor. Când studiem evanghelia dupå Marcu, gåsim imaginea unui animal
muncind pe câmp – iar Domnul nostru Isus a coborât în aceastå lume pentru a sluji
tuturor, atât lumii, cât µi Casei Lui. În primele zece capitole vedem animalul lucrând
pe câmp, iar în ultimele µase capitole îl vedem pus pe altar. Acesta este Domnul
nostru Isus. Apoi, când ajungem la evanghelia dupå Luca, Îl vedem pe Isus ca Fiul al
omului, iar în evanghelia dupå Ioan, ca Fiul lui Dumnezeu – aici avem imaginea
unui vultur.

Viaøa vulturilor reprezintå viaøa transcendentalå: la un moment dat vulturul este
pe påmânt, dar în secunda urmåtoare el deja este sus de tot, în våzduh. De asemenea,
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vulturul are ochi speciali. Când Dumnezeu a creat ochii vulturului, i-a creat capabili
så priveascå direct spre soare în toatå strålucirea lui fårå a fi arµi. Noi am orbi dacå
am privi direct spre soare, înså nu µi vulturul. Prin aceastå imagine putem så ne
închipuim în ce fel Domnul nostru Isus este la sânul Tatålui. Ochii Såi pot privi la
Tatål ceresc fårå a fi orbiøi. El este Fiul lui Dumnezeu µi, din acest motiv, Îl cunoaµte
pe Tatål Såu. „La sânul Tatålui” – aµa este Fiul în Tatål µi Tatål în Fiul. Domnul
nostru Isus locuieµte în Tatål, de aceea Biblia foloseµte cuvântul „sân” pentru a explica
relaøia existentå în cadrul dumnezeirii.

Înså, slåvit så fie Dumnezeu, El nu este singurul Lui Fiu. Conform Bibliei, nu este
bine ca omul så fie singur. Deci, pentru cå nu era bine ca Domnul nostru Isus så fie
singurul Fiu, Tatål, potrivit voii Lui eterne, L-a dat pentru noi pe cruce nu doar ca så
moarå pentru påcatele noastre, ci µi pentru cå, atunci când bobul de grâu cade în påmânt,
aduce mult rod. Când noi Îl primim pe Isus Cristos ca Mântuitor, primim viaøa veµnicå
µi devenim parte a familiei lui Dumnezeu. În Univers viaøa existå într-Unul singur,
într-un singur bob de grâu, dar, întrucât Domnul nostru a murit pentru oameni pe
cruce, El va duce pe muløi fii la slavå. De aceea spune Biblia cå avem viaøå veµnicå.

În evanghelia sa, apostolul Ioan ne reprezintå µi pe noi, de aceea îl gåsim la sânul
Ståpânului såu. Conform Cuvântului, dupå ce suntem mântuiøi, Domnul nostru Isus
devine pentru noi Viøa, noi fiind mlådiøele – adicå suntem pårtaµi ai aceleiaµi vieøi cu
Cristos. Din acest motiv trebuie så råmânem în El. Datoritå acestei råmâneri în Cristos
noi suntem la sânul Såu. Ωi nu doar noi råmânem în Cristos, ci µi El råmâne în noi.
Aceasta este minunata istorie prezentatå în evanghelia dupå Ioan.

Dupå ce parcurgem aceastå carte, ajungem så Îl cunoaµtem pe Domnul nostru nu
doar în mod obiectiv, ci µi într-un mod subiectiv. Descoperim cå, datoritå faptului cå
El ne-a iubit, noi ne aflåm chiar la sânul Såu. Viaøa noastrå este împreunå cu Cristos,
la sânul Såu – aceasta este definiøia vieøii creµtine. Nu vom putea niciodatå tråi o
viaøå creµtinå decât dacå o avem. Dar ce este viaøa creµtinå? Este viaøa cu Cristos la
sânul Såu – o viaøå interioarå, o experienøå låuntricå. Reøineøi cå ea nu este o viaøå
religioaså exterioarå, ci låuntricå. A sta la picioarele Ståpânului nostru asemenea
Mariei - aceasta este viaøa creµtinå; o viaøå cu Cristos, tråitå la sânul Lui, o viaøå cu
Cristos la picioarele Lui.

Dar så låsåm acum Cuvântul lui Dumnezeu så explice Cuvântul lui Dumnezeu.
Ωtim cå viaøa creµtinå nu este ceva abstract, dar cum o putem experimenta? Cum
aratå ea conform Cuvântului lui Dumnezeu? Evanghelia dupå Ioan ne va da un
råspuns exact. Trebuie så citim în Biblie. Nu µtiu exact cât de bine cunoaµteøi
evanghelia dupå Ioan, dar în câteva minute voi putea afla. Daca veøi reacøiona la
ceea ce voi spune, îmi voi da seama cå vå cunoaµteøi Biblia. Dar dacå ochii voµtri vor
privi în gol, înseamnå cå porøiunea aceea nu o cunoaµteøi.
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Ωtiøi cå evanghelia dupå Ioan are douåzeci µi unu de capitole. Pe parcursul cårøii,
Duhul Sfânt a folosit trei cuvinte importante: primul este viaøå, al doilea este luminå,
iar al treilea este dragoste. În englezå, toate încep cu litera L. Dupå ce veøi termina de
citit aceastå evanghelie, så nu uitaøi cele trei cuvinte. Ele sunt folosite de Duhul Sfânt
pe parcursul întregii cårøi, înså, dacå studiem distribuøia lor statisticå, vom descoperi
ceva interesant: de la capitolul unu la capitolul µapte apare predominant cuvântul viaøå.
Desigur, gåsim µi cuvintele luminå µi dragoste, înså în aceastå porøiune din carte, cuvântul
viaøå iese puternic în evidenøå. Apoi, de la capitolul opt la capitolul doisprezece gåsim
cå iese în evidenøå cuvântul luminå, iar în ultima secøiune, de la capitolul treisprezece
pânå la capitolul douåzeci µi unu apare mai des cuvântul dragoste.

Så analizåm deci cu atenøie cele trei secøiuni. În capitolul unu Ioan spune cå viaøa
este în El – în versetul 4: „în El era viaøa”. Numai în Cristos gåsim viaøa. Mai încolo,
în capitolul µapte, întâlnim expresia „râuri de apå vie”. Iatå, deci, cå primele µapte
capitole încep µi se terminå vorbind despre viaøå. Pe de altå parte, în primul capitol
vedem cå viaøa este în El, dar în capitolul patru viaøa este în noi. Dacå bem din acea
Apå Vie, ea va deveni viaøa voastrå veµnicå, viaøa care curge în veµnicie. Observaøi
aici un progres? La început avem ceva obiectiv – viaøa este în Cristos, dar apoi
gåsim viaøa în noi. Întâmplarea din capitolul patru se desfåµoarå lângå un izvor de
apå. Vå amintiøi de femeia samariteanå? Isus vorbea cu aceastå femeie lângå o fântânå.
Acea fântânå era foarte adâncå, dar acolo, în adâncime, se gåsea apå. Domnul nostru
încerca så o înveøe ceva pe femeia samariteanå: „Mai existå o fântânå, chiar în tine.
Dacå crezi în Domnul µi bei din apa vie, ea se va preface în tine într-un izvor”.
Astfel, apar aici douå fântâni: una exterioarå µi alta låuntricå.

Aµadar, în capitolul unu viaøa este în El; în capitolul trei Isus este înåløat µi råstignit
pentru noi pe cruce µi, urmare a acestui fapt, crezând în El primim viaøa veµnicå, iar
în noi va lua naµtere un izvor. Înså acesta este doar temporar un izvor. Când ajungem
la capitolul µapte, nu mai gåsim doar un izvor, ci un râu de apå vie. Observaøi
progresul? Descoperim cå aceastå viaøå care este în El ajunge apoi så fie în noi, iar în
noi aceasta devine un râu de apå vie. Acestea sunt primele µapte capitole.

Så mergem acum mai departe, la capitolul opt. Acesta începe cu afirmaøia
Domnului: „Eu sunt lumina lumii. Cine Må urmeazå pe Mine nicidecum nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieøii”. Deci aceastå secøiune începe cu cuvântul
luminå, iar când ajungem la capitolul doisprezece, vedem cå Domnul vorbeµte despre
fiii luminii. În istoria Bisericii a fost la un moment dat un grup de oameni numiøi
quakeri. Ei întotdeauna vorbeau despre lumina låuntricå. Acea luminå interioarå
este, de fapt, lumina vieøii despre care vorbea Domnul. Lumina pe care o cunoaµtem
noi este o luminå mecanicå, fizicå – nu aceasta este lumina vieøii. Noi asociem lumina
cu electricitatea µi cåldura, înså Domnul nostru a asociat lumina cu viaøa.
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Quakerii se considerau fii ai luminii. Întrucât Cristos este lumina, doar urmându-L
pe El vom obøine lumina vieøii. Ωi dacå urmåm aceastå luminå a vieøii, lumina noastrå
va creµte µi vom fi transformaøi, iar oamenii vor vedea cå suntem fii ai luminii. Doar
când devenim fii ai luminii putem avea un impact mare asupra oamenilor. Probabil
aståzi majoritatea oamenilor nici nu vå cunosc, dar, slåvit så fie Dumnezeu, Cristos
este lumina lumii. Så-L urmåm pe El, iar consecinøa va fi cå vom deveni fii ai luminii.
Aceasta este a doua secøiune a evangheliei dupå Ioan.

Trecem acum la capitolul treisprezece. Vå aduceøi aminte ce este scris acolo:
„iubindu-i pe ai Såi care erau în lume, i-a iubit pânå la capåt (în englezå: în chip
suprem)”. Aceastå dragoste nu are sfârµit. Ωi aceasta este dragostea. Iar când ajungem
la capitolul douåzeci µi unu, vedem cå Domnul l-a întrebat de trei ori pe Petru: „Må
iubeµti mai mult decât aceµtia?”. Aµadar, aceastå parte începe µi se terminå cu dragostea.

În prima parte apare viaøa, în a doua lumina, iar în a treia apare dragostea. Aceasta
este viaøa creµtinå: prima noastrå etapå este etapa vieøii, a doua este a luminii, iar apoi,
când ajungem la al treilea stadiu, acesta este stadiul dragostei. Observåm cå dragostea
apare doar când viaøa atinge maturitatea. Dragostea nu este ceva ce avem în natura
noastrå, dar dacå låsåm viaøa lui Cristos så se maturizeze în noi, urmarea va fi apariøia
dragostei.

Aµadar, observåm cå atunci când tråim viaøa creµtinå, aceastå viaøå este, conform
evangheliei dupå Ioan, spiritualå. Muløi cercetåtori ai Bibliei sunt de acord cå, dintre
cele patru evanghelii, evanghelia dupå Ioan este o evanghelie spiritualå, pentru cå aici
ne este descoperitå o viaøå spiritualå. Dacå må veøi întreba ce este viaøa spiritualå, vå
voi spune cå ea este viaøa Vieøii, viaøa Luminii µi viaøa Dragostei. Aceasta este totodatå
µi calea creµtinå, o cale spiritualå: calea Vieøii, calea Luminii µi calea Dragostei.

Vå amintiøi de chemarea lui Petru: el arunca mreje în mare. Dupå ce a fost chemat
de Domnul, a devenit pescar de oameni. Aµa cum el pescuia când a fost chemat,
slujba sa a devenit mai târziu una de aruncare a mrejelor. În ziua de Rusalii el µi-a
aruncat mreaja µi a prins trei mii de peµti, iar cu o altå ocazie a aruncat altå mreajå µi
a prins cinci mii. Slåvit så fie Dumnezeu, aceasta a fost slujirea lui Petru. În acelaµi
mod, înainte de a fi chemat de Ståpânul såu, apostolul Pavel fåcea corturi, iar dupå
chemarea sa, slujba lui a fost una de zidire. Prin intermediul lui Pavel noi învåøåm
câte ceva despre zidirea Trupului lui Cristos. Ajungem apoi spre sfârµitul primului
secol. Evanghelia era råspânditå, mreaja ei a fost aruncatå în mare, înså, din nefericire,
începea så se rupå. Nu muløi oameni Îl mai cunoµteau pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu
sau, chiar dacå Îl cunoµteau astfel, era doar ceva obiectiv.

Cu adevårat Fiul lui Dumnezeu este obiectul închinårii, dar oamenii amestecå
aceasta cu religia, astfel încât, deµi ei cred cå Isus este Fiul lui Dumnezeu, totuµi, El
este întotdeauna ceva obiectiv pentru ei. El este în cer, este Împåratul împåraøilor µi
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Domnul domnilor – lucru complet adevårat. Mielul lui Dumnezeu este vrednic de
toatå lauda, dar reøineøi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Cristos în voi, este nådejdea
slavei”, nu „Cristos între voi...”.. Ca Fiu al lui Dumnezeu, Cristos este înåløat, înså,
în acelaµi timp, El locuieµte în voi µi în mine, prin Duhul Sfânt. Nu putem vorbi doar
despre Cristos cel înåløat, ci µi despre Cristos din låuntrul nostru; nu doar despre
Cristos cel înåløat la sânul Tatålui, ci µi despre Cristos care locuieµte în noi ca noi så
putem råmâne în El. Când acea mreajå a început så se rupå, Ioan a fost cel care µtia
så o repare pentru cå, iatå, atunci când Isus Cristos l-a chemat, el repara mreje. Isus
µtia cå într-o zi, în ceea ce priveµte Evanghelia, mreaja ei se va rupe, iar Ioan va
trebui så o repare. Vedem aµadar o imagine foarte echilibratå.

Slavå Domnului, noi tråim viaøa creµtinå, viaøa cu Cristos la sânul Tatålui µi
descoperim cå în prima etapå a acesteia lecøia esenøialå de învåøat este viaøa; în a
doua etapå lecøia principalå este lumina, iar în cele din urmå este lecøia dragostei. Nu
am spus cå acestea sunt singurele lecøii, ci cå acestea sunt lecøiile principale. Duhul
Sfânt ne va conduce de la un stadiu la altul.

Este foarte interesant cå în fiecare etapå a experienøei noastre creµtine existå
întotdeauna douå aspecte. De exemplu, dacå citim cu atenøie evanghelia dupå Ioan,
în primele µapte capitole descoperim o revelaøie foarte importantå, µi anume acea cå
Dumnezeu este Duh. Dumnezeu este Duh – o revelaøie foarte importantå, chiar una
din cele mai mari descoperiri din Biblie. Înså aceasta este o descoperire, ceva ce øine
de viziunea noastrå. Noi nu tråim doar din revelaøii, ci, pe baza revelaøiei, începem
så tråim o viaøå conform acesteia. Dumnezeu este Duh, de aceea noi trebuie så ne
închinåm Lui în Duh µi în adevår.

În Vechiul Testament, dacå voiai så te închini lui Dumnezeu, trebuia så mergi
la Ierusalim; dacå erai samaritean, mergeai la celålalt munte. Înså noi, creµtinii de
azi, ne închinåm Lui în duh µi în adevår. Chiar µi azi evreii merg la Ierusalim så se
închine, pentru cå acolo este un zid numit Zidul plângerii, considerat a fi o råmåµiøå
din vechiul templu. Ei cred cå dacå merg acolo µi se roagå, rugåciunea lor va fi
ascultatå. De exemplu, dacå nu ai copii, mergi acolo, te rogi µi vei avea – condiøia
esenøialå este så fii acolo. Astfel, muløi evrei cålåtoresc acolo cu avionul. La un
moment dat înså, dupå inventarea faxului, un om de afaceri isteø din Ierusalim a
trimis peste tot în lume faxuri spunând-le iudeilor: „Nu mai trebuie så veniøi la
Ierusalim så vå rugaøi. Trimiteøi doar prin fax rugåciunea voastrå, iar noi vom cere
cuiva så punå hârtia într-o spårturå a zidului, µi rugåciunea voastrå va fi ascultatå”.
Cred cå în urmå cu doi sau trei ani au gåsit o soluøie chiar mai bunå: au pus un
telefon mobil lângå zid! Deci te rogi ca µi cum ai fi în faøa zidului. Dar Dumnezeu
este Duh. Aståzi, oriunde ai fi în România, de exemplu, aici sau lângå Marea
Neagrå, fie cå te afli într-o perioadå de liniµte sau într-una de suferinøå, persecuøie,
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oriunde ai fi, poøi så te rogi, µtiind cå rugåciunea ta va fi ascultatå. Desigur, trebuie
så ne rugåm în Duh µi în adevår. Dumnezeu este Duh, iar noi trebuie så umblåm în
Duhul. Aµa ne învaøå µi Pavel. Astfel, de la capitolul unu pânå la capitolul µapte, pe
plan obiectiv, Dumnezeu este Duh, iar pe plan subiectiv, noi umblåm în Duhul.
Aceasta este prima etapå.

Când ajungem la a doua etapå, vedem cå µi aceasta este împårøitå în douå. Care
este revelaøia acestor capitole? Dumnezeu este luminå µi, pentru cå El este luminå,
noi trebuie så umblåm în luminå. Vedeøi? Aµa cum umblarea în Duhul este calea
Duhului sau calea Vieøii, umblarea în luminå este calea Luminii care ne transformå
în fii ai Luminii. Iatå din nou ceva obiectiv: Dumnezeu este Luminå. Dar, pe baza
acestei descoperiri, prin Duhul Sfânt, noi suntem capabili så umblåm în luminå µi,
umblând în luminå, sângele Domnului nostru Isus ne curåøå de orice påcat. Pe aceastå
cale suntem purificaøi. În acest fel tråim o viaøå sfântå. Slavå Domnului, ori de câte
ori suntem în Lumina Vieøii, putem så vedem stricåciunea din nou. Atunci ne rugåm
µi cerem Domnului iertare, iar El este drept, µi µtim cå sângele Domnului nostru Isus
ne iartå toate påcatele. Iatå, aceasta nu este ceva obiectiv, ci întotdeauna subiectiv.
Aceasta devine calea noastrå, experienøa noastrå. Aceasta este a doua etapå.

Vå amintiøi cå, atunci când Domnul Isus a murit pe cruce, Ioan a fost acolo. El a
fost cel care a våzut efectiv cum a murit Domnul nostru pentru noi pe cruce. Cam cu
trei ani în urmå, pe când el încå era ucenicul lui Ioan Botezåtorul, l-a auzit pe acesta
declarând: „Iatå Mielul lui Dumnezeu care ridicå påcatul lumii”, µi µtim cå apoi Ioan
µi Andrei au mers împreunå dupå Miel. Nu e de mirare cå în Apocalipsa apare expresia:
„ei Îl urmau pe Miel oriunde mergea”. Ioan µi Andrei au fost primii ucenici ai Mielului.

Dupå aproape trei ani, Ioan a våzut cu ochii såi cum acest Miel a murit pentru noi
pe cruce. Aceastå imagine a påtruns adânc în inima lui µi nu a uitat-o niciodatå, înså
el a avut nevoie de cuvânt så o explice. Cu siguranøå, dupå ce a înaintat în vârstå,
tråind în Cristos, într-o zi descoperirea a venit. El våzuse crucea cu ani în urmå, înså
cum så o explice? În cele din urmå, Ioan a primit marea revelaøie. În epistolele sale,
scrise la båtrâneøe, când avea aproape o sutå de ani, el ne spune cå Dumnezeu este
dragoste. Dacå ni se vor deschide ochii, vom vedea cu adevårat cå Dumnezeu este
dragoste µi cå, datoritå acestui fapt, Isus Cristos care era la sânul Tatålui a fost gata så
vinå aici pe påmânt µi så moarå pentru noi pe cruce. Înainte nimeni nu µtia så defineascå
dragostea, înså când Ioan a înøeles imaginea crucii, pentru prima datå în istoria omenirii
s-a µtiut: Dumnezeu este dragoste. Imaginea crucii în inima lui Ioan – cum så o
descrie? Dumnezeu este dragoste. Aceasta nu este doar ceva obiectiv. Dacå Dumnezeu
este dragoste, noi trebuie så umblåm în dragoste, µi dragostea devine calea noastrå.

Deci calea creµtinå are trei stadii: umblarea în Duhul, care este calea vieøii,
umblarea în luminå, care este calea luminii µi umblarea în dragoste, care este calea
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dragostei. Cu acestea în gând vom parcurge evanghelia dupå Ioan de la primul pânå
la ultimul capitol.

Isus i-a spus lui Filip: „Vino µi urmeazå-Må” Ce înseamnå „urmeazå-Må”? Înseamnå
„vino alåturi de Mine. Eu am o cale – vino så cålåtoreµti cu Mine pe aceastå cale”.
Ucenicul nu mai µtia pe ce cale så meargå, µi, mai devreme sau mai târziu, toøi trebuie
så ajungem aici. Existå o singurå Cale, iar Domnul nostru Isus ne invitå så mergem pe
ea. Acesta este începutul evangheliei dupå Ioan. Domnul a spus: „Urmeazå-Må, fii
ucenicul Meu”. Ce înseamnå aceasta? „Våd cå nu mai ai nicio cale pe care så mergi.
Eu cunosc Calea. Cålåtoreµte împreunå cu Mine, mergi pe aceastå Cale”. Pe de altå
parte, în ultimul capitol al evangheliei dupå Ioan, Domnul nostru i-a spus lui Petru:
„Urmeazå-Må”. El a råspuns: „Dar cu acesta ce va fi?”. Petru era foarte curios cu
privire la viitorul lui Ioan, înså Domnul i-a råspuns nu privitor la viitorul lui Ioan, ci la
viitorul såu: „Eµti tu ståpân pe ziua de mâine? Ai o cale pe care så mergi?”

Domnul a spus: „urmeazå-Må”. De la începutul evangheliei dupå Ioan pânå la
sfârµitul ei, chemarea Domnului Isus este „urmeazå-Må”. Ωi nouå ne este adresatå
azi aceeaµi chemare. Noi nu avem o cale în afara cåii acesteia. Ωi care este aceastå
Cale? În primele µapte capitole este vorba de Calea vieøii, apoi de Calea luminii µi, în
fine, de Calea dragostei. Astfel creµte viaøa spre maturitate. Acesta este modelul
creµterii creµtine: de la stadiul vieøii, prin stadiul luminii, spre stadiul dragostei. Când
viaøa aduce rod, apare dragostea. Când viaøa atinge plinåtatea, ea se poate numi µi
dragoste. Slåvit så fie Dumnezeu cå nu suntem låsaøi în întuneric, ci întreaga
evanghelie dupå Ioan ne descoperå aceastå Cale minunatå!

Desigur, am fost tentat så parcurg pe rând toate cele douåzeci µi unu de capitole,
înså este imposibil. Så încercåm deci så studiem niµte fragmente ale acestei cårøi µi,
în loc så intråm în detaliile celor trei stadii, så punem mai bine o întrebare. Så
presupunem cå µtim cå aceasta este calea, de la un stadiu la altul: viaøå, luminå,
dragoste. Avem aici un model minunat. Dar este cu putinøå så µtim cum så mergem
pe ea? A vedea este una, dar a umbla µi a experimenta este cu totul altceva. Aceasta
a fost o problemå în întreaga istorie. Muløi dintre cei care Îl iubeau pe Domnul au
cunoscut acest model. Dacå citim Noul Testament, peste tot apare acest model pentru
creµterea spre maturitate, înså problema råmâne: Cum putem ajunge acolo?

Când Biserica se afla în perioada ei întunecatå, muløi creµtini au început så se sature
de stricåciunea ei µi, când ea a devenit sinonimå cu lumea, ei au dorit så-L urmeze pe
Domnul. În ce priveµte lumea, eu sunt råstignit faøå de ea µi, în ce må priveµte pe mine,
lumea este råstignitå faøå de mine. Astfel, au ieµit din Bisericå µi s-au råspândit prin
munøi µi în pustie încercând så tråiascå o viaøå ascunså. Efectiv au låsat lumea în urma
lor. Ei doreau o pårtåµie adevåratå cu Domnul, doreau så fie la picioarele Ståpânului
lor. Aceasta este parte din istoria Bisericii. Aceµti oameni au devenit cålugåri. Desigur,
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ei au împrumutat unele obiceiuri de la pågâni: au început så-µi chinuiascå trupul. Primul
cålugår, de exemplu, Anton, a tråit într-un mormânt zece ani. Ei credeau cå dacå îµi
chinuiesc trupul µi sufletul, vor deveni spirituali. Au citit Biblia µi au våzut cå a creµte
înseamnå a fi schimbat în chipul lui Cristos. De exemplu, în Romani, capitolul 8 scrie
cå slava noastå este de a fi transformaøi dupå slava Fiului Såu, iar în 2 Corinteni,
capitolul 3 scrie cå vom fi schimbaøi în chipul Lui, din slavå în slavå – µi voiau så
ajungå acolo, dar credeau cå chinuirea trupului este calea.

Dacå studiem evanghelia dupå Ioan, nu gåsim doar modelul vieøii, ci µi calea de
a ajunge acolo. Sigur cå omul trebuie så facå ceva pentru a termina un proiect, înså
vestea cea bunå, principiul Evangheliei sunå întotdeauna astfel: nu ceea ce faci tu, ci
ceea ce a fost fåcut deja. E prea târziu pentru noi så mai facem ceva. Acesta este
harul. Dumnezeu a fåcut totul pentru noi.

De asemenea, dacå suntem în µcoala lui Cristos, vå întreb: Cine a plåtit taxa de
µcolarizare? Noi, când ne gândim la µcoala lui Cristos, ne gândim cå vom învåøa
suferinøa µi alte lecøii, înså prima întrebare la care ar trebui så µtim så råspundem
este: Cine a plåtit taxa de µcolarizare? Când Isus a murit pentru noi pe cruce, nu a
împlinit doar lucrarea de mântuire, ci atunci, cu propria Sa viaøå, El a plåtit cea mai
mare taxå de µcolarizare din întreaga istorie a omenirii. Dacå vrei så studiezi la
Harvard, poøi så mergi acolo, înså probabil cå va trebui så plåteµti o sutå de mii de
lire doar ca så intri. Dupå ce vei absolvi la Harvard, vei fi, într-un anume sens, un om
perfect. Dar acum noi suntem în µcoala lui Cristos. Så øinem minte cå Domnul nostru
este Cel care a plåtit pentru µcolarizarea noastrå.

Deci cum putem progresa în aceastå viaøå creµtinå de la un stadiu la altul sau care
este secretul creµterii noastre creµtine? Despre acest lucru aµ vrea så vorbesc acum.
Am încercat så reduc totul la o întrebare simplå: Cum putem ajunge acolo? Råspunsul
poate fi dat, pe scurt, astfel: prin minunile lui Cristos.

Reøineøi cå maturizarea creµtinå este un miracol, o minune. Este vorba de minunile
lui Cristos, nu de ceea ce facem noi. Datoritå minunilor lui Cristos putem noi så
creµtem, trecând de la un stadiu la altul, µi så ajungem la maturitate. Dar în cele
douåzeci µi unu de capitole ale evangheliei dupå Ioan întâlnim opt minuni – de ce au
fost consemnate doar acestea opt? Dacå studiem cele patru evanghelii, constatåm cå
Domnul nostru a såvârµit cel puøin treizeci µi cinci de minuni. Totuµi, în evanghelia
dupå Ioan Duhul Sfânt a ales doar opt. Acest lucru nu poate fi la întâmplare. Cu
siguranøå Duhul Sfânt a µtiut exact ce så aleagå.

Mai existå apoi un aspect. Dacå citim celelalte evanghelii, vedem cå uneori este
folosit cuvântul minune, alteori fapte de putere – cuvinte greceµti diferite. În evanghelia
dupå Ioan înså, Biblia foloseµte un cuvânt aparte. Cele opt lucråri sunt, fårå îndoialå,
miracole, înså Ioan nu a folosit cuvântul miracol, ci semn. Ce înseamnå aceasta? Ele
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nu sunt doar niµte minuni, ci existå o lecøie în spatele lor. Când te råtåceµti, cauøi
indicatoare pe drum. Un indicator te îndreaptå spre o direcøie anume. Domnul a
såvârµit treizeci µi cinci de minuni, dar Ioan, în evanghelia lui, foloseµte intenøionat
cuvântul semn în loc de minune. Desigur, se referå la minuni, înså el spune ceva mai
mult: sunt minuni ce conøin lecøii spirituale; minuni ce ne vor da o anumitå direcøie
spiritualå. Cred cå acesta este un lucru foarte important. Prin cele opt semne, Duhul
Sfânt ne aratå calea spre maturizare.

Cum definim o minune? Dacå studiem Vechiul Testament, µi în special cartea
Exod, vedem cå Moise a înfåptuit multe minuni, µi, în cele din urmå, cineva a remarcat:
Acesta este degetul lui Dumnezeu. Aceasta este definiøia minunilor datå de Biblie.
Când Dumnezeu Îµi miµcå degetul, ceva neobiµnuit se întâmplå. Atunci poøi spune:
Eu nu am fost în stare så fac aµa ceva, doar El; eu nu am nici o contribuøie. El doar Ωi-
a miµcat degetul, µi Marea Roµie s-a despårøit în douå, Ωi-a miµcat degetul din nou, µi
a curs apå din stâncå. Deci cuvântul minune în Biblie se referå pur µi simplu la
degetul lui Dumnezeu. Prin aceste opt minuni vom vedea cum Cristos Îµi miµcå
degetul în viaøa noastrå.

Când El Îµi miµcå degetul, noi creµtem. Când El Îµi miµcå degetul, noi trecem
dintr-un stadiu în altul. Dupå ce Domnul Ωi-a miµcat degetul, Ioan a devenit apostolul
dragostei. Ωtiøi cå Domnul l-a numit fiul tunetului. Înainte de a fi apostolul dragostei,
Ioan a fost fiul tunetului. L-aøi auzit vreodatå tunând? Într-o zi, deoarece locuitorii
unui sat samaritean nu au vrut så-L primeascå pe Domnul, Ioan a început så tune
cerându-I så porunceascå så coboare foc din cer µi så-i mistuie. Acel duh era un duh
de violenøå. Vå vine så credeøi? În interiorul lui Ioan exista ceva exploziv. Odatå, o
sorå îi spunea alteia: „Eu îmi pot controla destul de bine firea, înså, uneori, soøul meu
må iritå µi atunci explodez!”. Dacå în noi nu ar fi exploziv, ci fåinå, de exemplu, dacå
am încerca så o aprindem, nu s-ar întâmpla nimic. Înså noi avem un exploziv puternic
în interiorul nostru. Slavå Domnului, datoritå miµcårii degetului lui Cristos, Ioan a
fost transformat din fiul tunetului în apostolul dragostei.

Cred cå putem învåøa o lecøie minunatå din cele opt minuni. Pentru început trebuie
så vedem exact care sunt cele opt minuni, de aceea le voi parcurge acum foarte repede.
Vom reøine mai întâi care sunt ele, apoi ne vom concentra atenøia asupra faptelor descrise
în fiecare µi dupå aceea vom determina caracteristicile acestor fapte, le vom pune
împreunå µi vom cåuta så råspundem la întrebarea: Care este mesajul din spatele celor
opt minuni? Cum sunt ele legate de viaøa µi calea creµtinå? Så le luåm pe rând.

Prima se aflå în capitolul doi, când Domnul Isus a transformat apa în vin. Cred
cå vå aduceøi aminte de întâmplare, nu? Într-o zi Domnul a fost invitat la o nuntå.
La un moment dat s-a descoperit cå nu mai este vin. Acolo Domnul a transformat
apa în vin.
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Urmåtoarea minune se aflå în capitolul patru, începând de la versetul patruzeci µi trei,
unde Isus l-a vindecat pe fiul unui slujbaµ împåråtesc. Un slujbaµ împåråtesc din Capernaum
avea un fiu care era foarte bolnav. A plecat deci în Cana så-L întâlneascå pe Domnul µi L-
a rugat: „Coboarå cu mine så-l vindeci pe fiul meu”. Domnul nu a coborât cu el, înså l-a
vindecat pe fiul lui. Vedeøi? Pe de o parte, Domnul i-a råspuns rugåciunii, dar, pe de altå
parte, nu. Gåsim ceva foarte interesant aici: fiul slujbaµului împåråtesc a fost vindecat,
înså în felul dorit de Cristos, nu de slujbaµ. Uneori, când ne rugåm, vrem ca Domnul så
råspundå conform gândului nostru. Domnul råspunde rugåciunii tale, înså adesea nu
dupå voia ta, nu dupå dorinøa ta. Aceasta este a doua minune.

A treia se aflå în capitolul cinci µi este vindecarea de la scåldåtoare. Acolo ståtea de
treizeci µi opt de ani un om paralizat. Scåldåtoarea se gåseµte µi azi acolo, µi când am
fost la Ierusalim, am vizitat-o. La fundul bazinului se aflå un izvor ascuns din care
øâµneµte apa din când în când, dar oamenii din acea vreme nu puteau explica fenomenul
µi credeau cå un înger se cobora ca så tulbure apa. Cel paralizat cunoµtea o metodå de
vindecare. Mintea lui era foarte limpede. Ωtia cå existå o soluøie: dacå ar intra în apå, ar
fi vindecat, înså de treizeci µi opt de ani era paralizat. Ωtia care era calea, înså nu avea
nicio putere. Aici întâlnim minunata Evanghelie: un singur cuvânt din gura lui Cristos,
µi omul a fost vindecat. A fost în stare så umble. Aceasta a fost a treia minune.

A patra minune se aflå în capitolul µase µi este hrånirea celor cinci mii. Cred cå µtiøi
foarte bine cå cinci peµti µi douå pâini au hrånit cinci mii de oameni. A cincea se aflå în
acelaµi capitol, de la versetul µaisprezece - Isus umblând pe mare. Mai departe, în
capitolul nouå este urmåtoarea minune, vindecarea orbului. Observåm cå acel om era
orb din naµtere. Ucenicii au încercat så descopere motivul pentru care era orb: din
cauza påcatului såu sau al pårinøilor såi, înså în mod minunat Domnul nostru Isus l-a
vindecat; efectiv a deschis ochii unui om orb din naµtere. Urmåtoarea minune se aflå în
capitolul unsprezece: vå amintiøi de moartea lui Lazår µi de felul în care acesta a fost
înviat din morøi.

Ultima minune se aflå în capitolul douåzeci µi unu µi este pescuirea minunatå.
Ωtiøi cå ucenicii au plecat la Marea Galileei ca så prindå peµti. Ei erau experøi în
domeniul pescuitului. Marea Galileii era locul unde îµi practicau ei meseria. Cu
câøiva ani înainte au renunøat la lume pentru a-L urma pe Ståpânul lor. Ei au påråsit
lumea µi L-au urmat pe Domnul, înså au ajuns cumva så se întoarcå înapoi, din
cauza descurajårii. Când au dorit så prindå peµti în acelaµi loc, în acea zonå bine
cunoscutå, aceµti oameni, care cunoµteau meµteµugul pescuitului, au experimentat
ceva foarte diferit. Înainte, ei au påråsit lumea, înså, de data aceasta, lumea i-a påråsit
pe ei. Nu au prins nimic toatå noaptea. În dimineaøa urmåtoare, când Domnul, aflat
pe øårm, i-a întrebat: „Copii, aveøi ceva de mâncare?”, cu câtå dezamågire au spus
„Nu!”. Voiau peµte, dar nu au prins nimic. Un singur cuvânt al Domnului – El Ωi-a
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miµcat degetul – µi ucenicii au prins o sutå cincizeci µi trei de peµti! O sutå cincizeci
µi trei de peµti! Acesta este într-adevår o minune. Este singura minune såvârµitå de
Domnul dupå învierea Sa.

Acestea sunt cele opt minuni. Så le recapitulåm: prima este transformarea apei în
vin, a doua este vindecarea fiului unui slujbaµ împåråtesc, a treia este vindecarea
omului paralizat, a patra este hrånirea celor cinci mii, a cincea este umblarea pe
mare, urmåtoarea este vindecarea orbului din naµtere, apoi învierea lui Lazår µi, în
fine, pescuirea celor o sutå cincizeci µi trei de peµti. Trebuie mai întâi så vedem
faptele realizate ca så putem påtrunde apoi în lecøiile lor spirituale.

Un lucru interesant cu privire la aceste opt minuni: le putem aµeza în patru grupe.
Când privim cele opt minuni, ele aratå ca un lampadar evreiesc, dar cu opt braøe,
proiectat în felul urmåtor: primul µi ultimul braø pornesc de la aceeaµi înåløime, apoi
al doilea µi al µaptelea pornesc puøin de mai sus, apoi al treilea µi al µaselea braø
pornesc µi mai de sus, iar în cele din urmå sunt braøele patru µi cinci. Cu alte cuvinte
prima µi ultima minune formeazå o grupå, a doua µi a µaptea alcåtuiesc o altå grupå,
apoi a treia µi a µasea µi apoi a patra µi a cincea. Aµadar, existå o simetrie între ele.

Cum putem µti dacå ceva este frumos? Când Dumnezeu a creat frumuseøea, a dat
µi metoda de a o måsura. Este vorba de simetrie. Dacå privim la un „Fåt-frumos”, de
ce este el frumos µi atrågåtor? Deoarece, atunci când l-a creat, Dumnezeu a folosit
simetria. Aceastå simetrie folositå se numeµte simetrie în oglindå sau simetrie centralå.
De exemplu, dacå vå uitaøi la mine, puteøi så vå închipuiøi cå prin mijlocul meu ar
trece o linie verticalå: în partea stângå am un ochi µi la fel în partea dreaptå, la
distanøå egalå de linie, iar dacå îmi schimbaøi ochii între ei, nu se modificå nimic din
cum aråt – µi nu doar ochii sunt aµa. Vedeøi cå am douå mâini, douå urechi, douå
picioare – aµa i-a creat Dumnezeu pe Adam µi pe Eva.

De unde µtim cå noi suntem capodoperele lui Dumnezeu? De unde µtim cå suntem
frumoµi? Din cauza simetriei în oglindå, care ne caracterizeazå: ambii ochi, nårile, la
fel µi dinøii - sunt dispuµi simetric, pe aceeaµi linie –, cele douå urechi, cele douå mâini,
cele douå picioare; e ca µi cum am avea o oglindå verticalå puså la mijloc. Aceasta este
simetria în oglindå. În felul acesta, te poøi uita la Fåt-frumos fie de la stânga la dreapta,
fie de la dreapta la stânga. Dacå te uiøi de la stânga la dreapta, probabil o så vezi mai
întâi mâna µi apoi piciorul – înså lucrurile våzute de la stânga la dreapta sunt identice
cu cele våzute de la dreapta la stânga. Aceasta este simetria în oglindå.

Så vå mai dau un exemplu pentru o mai bunå înøelegere a lucrurilor. Så presupunem
cå avem urmåtoarea frazå: Isaac o iubea pe Rebeca la fel de mult cum Rebeca îl
iubea pe Isaac (în englezå: Isaac loved Rebeca as much as Rebeca loved Isaac).
Vedeøi? Avem Isaac în stânga µi în dreapta la aceeaµi distanøå, iubea este aµezat la fel,
apoi Rebeca µi, în fine, „la fel de mult cum” este în centru. Aceasta este simetria în
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oglindå. Putem citi de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, cåci rezultatul
va fi acelaµi.

Cele opt minuni ale lui Cristos din evanghelia dupå Ioan sunt alese µi aµezate în
aµa fel, încât reprezintå o minunatå simetrie în oglindå. Din acest motiv trebuie så
citim minunile cu atenøie. Trebuie så studiem prima µi ultima minune împreunå µi så
gåsim asemånårile dintre ele. Duhul Sfânt le-a pus într-o singurå bucatå, încercând
så ne înveøe niµte lecøii foarte importante.

Prima minune este schimbarea apei în vin, iar ultima este prinderea celor o sutå
cincizeci µi trei de peµti. Dacå citim cu atenøie contextul în care s-au petrecut cele
douå minuni, gåsim cå în primul caz nu mai era vin, iar în urmåtorul nu mai erau
peµti – în ambele situaøii s-a ajuns la capåtul resurselor naturale: nu mai era vin, µi
Domnul nostru a transformat apa în vin, µi nu mai erau peµti, dar, la un singur cuvânt
al Domnului, au prins o sutå cincizeci µi trei de peµti.

Prima minune a avut loc în Cana, iar la ultima minune apare µi cuvântul Cana. De
ce Cana? Cana înseamnå trestie. Este o plantå foarte înaltå care creµte lângå apå. Privitå
din exterior, este înaltå, aratå foarte bine, înså este foarte uµor de rupt. De ce este uµor
de rupt? Pentru ca în interior este goalå. Dacå o rupi, constaøi cå este goalå în interior.
Biblia comparå întotdeauna trestia cu omul. În exterior aråtåm bine, suntem înaløi, înså
în interior suntem întotdeauna foarte fragili. Putem fi råniøi uµor. Cât de des suntem
råniøi pe parcursul unei zile de lucru? Deci, în ambele relatåri întâlnim cuvântul Cana.

Când punem alåturi cele douå minuni, ne putem întreba ce lecøie avem de învåøat
de aici. Så recapitulåm: în primul caz nu a fost vin, iar în ultimul nu a fost peµte. Asta
înseamnå cå începem de la zero µi sfârµim la zero. Întreaga viaøå creµtinå este ca o
serie de minuni. Cum începem viaøa creµtinå? Începem cu zero, înså apoi ne închipuim
cå dupå ce am fost mântuiøi, vom avea din ce în ce mai mult, cå nu vom råmâne la
zero. Înså rezultatul miµcårii degetului lui Dumnezeu este acela cå noi råmânem
mereu la zero. În Biblie vinul vorbeµte despre bucurie. Deci când dai cuiva vin,
înseamnå cå el primeµte ceva ce îi aduce bucurie. Aceasta vorbeµte despre starea
sufleteascå. Înså în ultima situaøie este vorba despre peµti, µi aceasta vorbeµte de
faptul de a fi folositor. Când Domnul l-a chemat pe Petru, i-a spus cå îl va face pescar
de oameni; dar dacå nu sunt peµti, înseamnå cå Petru nu mai este folositor. Când
suntem mântuiøi, noi pornim de la zero, apoi Domnul începe så ne foloseascå µi noi
suntem tentaøi så ne consideråm folositori. Înså, mai devreme sau mai târziu, vom fi
aduµi în locul unde vom constata cå nu mai sunt peµti µi cå e nevoie de o minune a
Domnului nostru pentru a putea prinde o sutå cincizeci µi trei de peµti.

În Isaia, capitolul 40, versetul 17 existå un fragment în care suntem evaluaøi ca
fiinøe omeneµti. În ochii lui Dumnezeu, potrivit estimårii Lui, noi nu suntem nimic,
ba chiar mai puøin decât nimic. Dupå estimarea Domnului, noi suntem zero. Aceasta
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înseamnå cå înainte de a fi mântuiøi, suntem mai puøin decât zero, iar în ziua în care
suntem mântuiøi devenim zero. În Israel este o mare numitå Marea Moartå, aflatå la
patru sute de metri sub nivelul mårii. Este o ilustraøie foarte potrivitå a omului dupå
cådere: suntem mai puøin decât zero. Dar slavå, Domnului, datoritå mântuirii Sale,
Crucea este ca semnul plus. Când suntem mântuiøi, suntem ridicaøi, prin cruce, de la
patru sute de metri sub nivelul mårii pânå la nivelul zero.

Acesta este începutul vieøii creµtine. Eram mai puøin decât zero înainte de a fi
mântuiøi, dar, prin harul Såu, am ajuns în cele din urmå så fim zero. Aceasta este
conform celor scrise în Isaia. Aceasta este evaluarea omului în ochii lui Dumnezeu.
Noi nu prea înøelegem acest lucru, înså, de fapt, aceasta este Evanghelia. Så vå dau un
exemplu. Când se naµte un copil, care este coeficientul såu de inteligenøå? Oamenii de
µtiinøå o så vå råspundå cå acest coeficient este zero. Dacå înså måsuråm coeficientul
de inteligenøå al unui viøel, descoperim cå în nici un caz nu este zero, pentru cå, din
prima lui zi de viaøå, viøelul a putut så stea în picioare µi så sugå lapte de la mama lui.
Este evident cå inteligenøa lui e mai mare în momentul naµterii. Vå puteøi imagina un
bebeluµ stând în picioare din prima zi în påtuøul såu? Mama lui ar leµina daca ar vedea
asta! Sau så luåm puiul de rechin: acesta, când se naµte, are deja dinøi; dar îl vedeøi pe
noul nåscut având dinøi? Nu. De ce? Pentru cå, din prima lui zi de viaøå, rechinul este
låsat singur în mare. Cum poate supravieøui? Se naµte având deja dinøi. Înså inteligenøa
noului nåscut omenesc este întotdeauna zero, pentru cå el nu este nimic, este zero. De
aceea, când îi este foame, nu poate face altceva decât så plângå. A plânge înseamnå a
spune pur µi simplu pårinøilor cå el nu este nimic. El nu poate tråi prin sine însuµi. Viaøa
lui este o viaøå de dependenøå. El depinde de pårinøii såi. Orice copil, la naµtere, trebuie
så µtie så plângå. Dacå nu plânge, nu poate supravieøui. De aceea, doctorii, dacå noul
nåscut nu plânge, îl întorc cu capul în jos µi îl lovesc pentru a-l determina så plângå.
Plânsul este rugåciunea noastrå dupå ce suntem mântuiøi.

Aµa creµtem. Viaøa noastrå este o viaøå de dependenøå. Noi începem de la zero, de
la nimic, dar, slåvit så fie Dumnezeu, dupå cinci ani lucrurile stau cu totul altfel.
Încercaøi så aduceøi aici o maimuøå µi så o comparaøi cu copiii voµtri de cinci ani.
Puneøi douå gråmezi de alune pe maså: maimuøa va realiza doar cå o gråmadå conøine
mai multe decât alta, înså copiii vor µti exact cå într-un gråmadå sunt cincisprezece
alune, iar în alta, treisprezece. Acesta este secretul creµterii: pornim de la zero µi,
deoarece este zero, înseamnå cå este uµor de modelat. În acest fel creµtem.

Într-o zi am fost în cea mai mare librårie din lume. Am gåsit acolo o carte foarte
interesantå. Pe copertå scria: Aceastå carte este bunå pentru asistente medicale, pentru
ingineri, pentru secretare, pentru generali, pentru profesori, pentru croitori, pentru
bucåtari, pentru soøiile casnice. M-am gândit cå e o carte minunatå, întrucât oricine
o poate folosi. Costa doar doi dolari µi cincisprezece cenøi, aµa cå am cumpårat una.
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Apoi am observat mai bine titlul cårøii: Cartea despre nimic. Când am deschis-o, nu
am gåsit nimic – nu era nici un cuvânt acolo, fiecare paginå era goalå. Am înøeles în
cele din urmå cå oricine putea scrie în ea.

Înøelegeøi acum de ce minunile lui Cristos au început cu zero? Aµa creµtem. Astfel
Duhul Sfânt poate så-Ωi foloseascå cerneala ca så scrie orice în noi. De aceea gåsim
aici µi un principiu: Dumnezeu ne va aduce mereu la zero. Nici o persoanå mândrå
nu poate fi mântuitå. Doar când ne umilim putem striga dupå Domnul Isus. Când
suntem în cel mai de jos punct din viaøa noastrå, atunci suntem mântuiøi. Acela este
totodatå µi cel mai înalt punct din viaøå. Înainte eram ca Marea Moartå – la patru sute
de metri sub nivelul mårii –, dar slavå Domnului, El ne-a mântuit. Când suntem
mântuiøi, ajungem la zero.

Voia lui Dumnezeu este ca atunci când ajungem capåtul vieøii, dupå ce am trecut
nu printr-o singurå minune, ci prin opt, så descoperim urmåtorul lucru: cå începem
de la zero µi sfârµim tot la zero. De ce zero? Domnul a spus cå nu putem face nimic
despårøiøi de El. Viaøa noastrå este o viaøå dependentå; acesta este pomul vieøii. Celålalt
pom, al cunoµtinøei binelui µi råului, reprezintå viaøa independentå, viaøa viøelului
sau a puiului de rechin. Înøelegeøi? Când am crezut în Domnul Isus, am ales, de fapt,
rodul pomului vieøii. Må veøi întreba: Cum? Foarte simplu. Citiøi evanghelia dupå
Ioan. Domnul nostru a fost råstignit într-o grådinå. Conform epistolelor lui Petru,
Isus a murit pentru noi pe lemn, ceea ce înseamnå cå în grådina descriså de Ioan a
existat un pom. Isus a murit pentru tine µi pentru mine. Pentru noi, acesta este pomul
vieøii. Când credem în Cristos µi în lucrarea Sa de pe cruce, noi alegem pomul vieøii.
Pomul vieøii reprezintå viaøa dependentå. Viaøa este în El, în Fiul lui Dumnezeu. În
Ioan, capitolul cinci, Domnul Isus spune cå El întotdeauna priveµte la Tatål. Cum
face Tatål, întocmai aµa face µi El. Fiul nu poate face nimic fårå Tatål. Domnul
nostru S-a golit de Sine Însuµi µi a tråit o viaøå dependentå. Dacå suntem transformaøi
în chipul lui Cristos, viaøa noastrå este zero. Când suntem zero, genunchii noµtri
devin foarte moi – atunci începem så ne rugåm, så plângem µi så creµtem. În acest fel
creµtem: de la zero la zero.

Deci care este semnificaøia Crucii? Crucea este menitå så ne facå så råmânem
mereu la zero. Noi întotdeauna dorim så fim cineva. Nu vrem så råmânem la zero,
dar crucea întotdeauna ne întoarce acolo. Când vrei så te cântåreµti, trebuie doar så
stai pe un cântar. Înså acesta te poate înµela. Poøi chiar så fixezi cântarul ca så arate
mereu greutatea care-øi convine. Dar, în mod normal, înainte de a te cântåri, trebuie
så fixezi cântarul ca så indice zero. Cred cå acelaµi lucru încearcå Duhul Sfânt
întotdeauna så facå în vieøile noastre.

Putem vedea cå secretul creµterii creµtine se aflå în minunile lui Cristos; nu în
efortul nostru µi nici în ceea ce putem noi face, ci în ceea ce a fåcut El la Cruce µi în
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ceea ce face El acum în noi prin Duhul Sfânt. Prima lucrare este istoricå, cealaltå
este realizatå aståzi în noi prin Duhul Sfânt: El ne reduce pe toøi la zero. Tiparul
creµterii creµtine este de la zero la zero. Domnul så vorbeascå inimilor noastre.

Transformarea apei în vin
µi pescuirea minunatå

Så citim de la Galateni 2:20: „Am fost råstignit împreunå cu Cristos µi tråiesc,
dar nu mai tråiesc eu, ci Cristos tråieµte în mine. Ωi viaøa pe care o tråiesc acum în
trup o tråiesc în credinøa Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit µi S-a dat pe Sine Însuµi
pentru mine”. Cred cå acesta este cel mai bun verset din Biblie care defineµte viaøa
creµtinå. Ce este viaøa creµtinå? „Nu mai tråiesc eu, ci Cristos tråieµte în mine”; eu nu
sunt nimic, iar El e totul. Dar viaøa creµtinå are ca temelie credinøa creµtinå. De aceea
a spus Pavel: „tråiesc în credinøa Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit µi S-a dat pe
Sine Însuµi pentru mine”.

Så vedem acum în detaliu prima minune, µi anume transformarea apei în vin.
Aceasta a fost prima minune såvârµitå de Cristos când a fost pe påmânt, iar în

Biblie gåsim un principiu în legåturå cu prima menøionare a ceva: aceastå minune
conøine cheia tuturor celorlalte minuni. Cred cå cunoaµteøi întâmplarea foarte bine:
Isus µi ucenicii au fost invitaøi la o nuntå unde dintr-o datå s-a întâmplat ceva: nu mai
era vin. Au ajuns la capåtul resurselor lor naturale. Atunci mama lui Isus a venit la El µi
I-a spus ce s-a întâmplat, iar Domnul a schimbat apa în vin. Întâmplarea este foarte
cunoscutå, înså întrebarea care se pune este: Cum a schimbat Domnul apa în vin?

Cum putem defini o minune într-o lume a µtiinøei? Este ceva petrecut împotriva
legilor naturii? Dar Dumnezeu este Creatorul acestor legi. Dacå minunile sunt
împotriva legilor naturii, aceasta ar însemna cå Dumnezeu Se neagå pe Sine Însuµi.
Or, Dumnezeu niciodatå nu Se neagå pe Sine Însuµi. Biblia este plinå de minuni. Eu
am studiat Biblia µi, de asemenea, m-am ocupat µi cu cercetåri µtiinøifice µi pot mårturisi
înaintea voastrå cå nu am gåsit nici o minune în Biblie care så fie împotriva legilor
naturii. Cunosc oameni care nu cred în Domnul, pentru cå nu cred în minuni. Existå
chiar unii teologi liberali care nu cred în minuni, pentru cå, dupå definiøia lor, minunile
se petrec împotriva legilor naturii µi de aceea ei nu pot crede în ele.

Se ridicå înså o altå întrebare. Când cineva spune despre o minune cå este împotriva
legilor naturii, înseamnå automat cå el cunoaµte toate legile naturii existente. Dar dacå
suntem sinceri, poate cineva så declare cå cunoaµte toate legile naturii? Niciun om de
µtiinøå nu este calificat så spunå aµa ceva, deci nimeni nu are dreptul så nege existenøa
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minunilor. Dimpotrivå, cine este cel mai mare dintre noi? Cel care µtie cât de puøine
lucruri cunoaµte. Acela este cel mai mare, acela este cu adevårat un om învåøat. Så nu
vå închipuiøi cå un om care are un doctorat cunoaµte totul – este imposibil. Doctoratul
înseamnå doar cå el începe så realizeze cât de puøin µtie de fapt.

Aµadar, reøineøi: prima minune nu a fost împotriva legilor naturii. Ωi atunci cum
o explicåm? Trebuie så interpretåm Cuvântul lui Dumnezeu folosind Cuvântul lui
Dumnezeu. În evanghelia dupå Ioan gåsim explicaøia primei minuni. Domnul Isus a
spus: „Eu sunt adevårata Viøå”. Aceasta este cheia primei minuni. Dacå Domnul a
spus: „Eu sunt adevårata Viøå”, nu înseamnå cå toate celelalte viøe sunt false. În
greacå existå douå cuvinte pentru cuvântul „adevårat”: unul este în sensul comparaøiei
adevårului cu falsitatea, iar celålalt înseamnå pur µi simplu realitate, opusul såu fiind
umbrå sau copie. De exemplu, dacå avem o copie a unui obiect, ea nu este originalul,
ci doar o umbrå a originalului. Deci când Domnul spune: „Eu sunt adevårata Viøå”,
nu înseamnå cå toate celelalte viøe create de Dumnezeu sunt false, ci înseamnå cå
atunci când El a creat toate viøele din lume, a avut un model în minte. Ωi acel model
este Cristos Însuµi ca adevåratå Viøå. Toate viøele din lume sunt doar copii ale
originalului, sunt o reprezentare a originalului.

Când Rusia era încå imperiu, a fost o împåråteaså numitå Ecaterina a II-a. Dacå îi
vizitai palatul, era acolo o camerå numitå Sala frumuseøii. Artistul care a realizat camera
voia så arate lumii ce este frumuseøea: veniøi în camera mea µi, privind galeria, veøi
cunoaµte frumuseøea. A cutreierat întreaga øarå cåutând un model potrivit pentru a
picta. Galeria conøine, dacå îmi aduc bine aminte, douå sute cincizeci de picturi. Fiecare
tablou reprezintå o fatå, deci în întreaga galerie sunt pictate douå sute cincizeci de fete.
Dar dacå te uiøi cu atenøie, fiecare picturå îøi aduce aminte de cineva, µi anume de
Ecaterina a II-a. Când te uiøi la o picturå, îøi aminteµti de felul în care Ecaterina obiµnuia
så stea jos, alta îøi aminteµte de felul în care ea ståtea în picioare – toate aceste frumuseøi
se refereau la o singurå persoanå. Aµa putem înøelege în ce sens a spus Isus cå El este
adevårata Viøå. Dacå mergeøi în Statele Unite ale Americii, veøi gåsi viøå de vie. În
Brazilia veøi vedea acelaµi lucru. În România – acelaµi lucru. Dar, oriunde aøi merge,
viøa de vie se referå la o singurå persoanå. Isus a spus: „Eu sunt adevårata Viøå”.

Care este istoria viøei? Viøa are nevoie cam de patru luni ca så atingå maturitatea. În
procesul creµterii ea absoarbe apå din aer µi din påmânt, µi, în cele din urmå, rodul ei este
copt. Înså lucrurile nu se terminå aici. Dupå cum scrie în Judecåtori 9, scopul lui Dumnezeu
pentru viøå nu este doar ca ea så dea roade, ci, când El a creat-o, a avut în vedere vinul.
Când toøi strugurii erau copøi, evreii mergeau la vie, culegeau ciorchinii µi îi puneau în
teascuri, apoi se descåløau µi începeau så calce strugurii în picioare pentru a obøine vin.
Momentul culminant în viaøa viøei era atunci când rodul ei atingea maturitatea. Când
strugurii sunt copøi, ei devin modele pentru artiµti datoritå frumuseøii culorii lor roµiatice,
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înså dupå ce sunt cålcaøi în picioare, aceµti struguri sunt desfiguraøi µi zdrobiøi. Dar deµi
înfåøiµarea lor glorioaså s-a pierdut, sucul lor curge din teasc în vase µi devine vin.

Viøa trebuie så parcurgå acest proces lung de patru luni pentru a transforma apa
din påmânt µi din aer în vin. Deci istoria viøei este istoria transformårii apei în vin.
Aceasta este o lege a naturii. Aµa se petrec lucrurile în Univers. Când adevårata Viøå
a venit pe påmânt, El nu a fåcut ceva nou. El nu a încålcat legile naturii. Înøelegeøi?
Deoarece El este adevårata Viøå, e firesc så transforme apa în vin. Dar El este totodatå
µi Fiul lui Dumnezeu. Ωi când Îµi miµcå degetul, procesul lent ce dureazå patru luni
este scurtat la o milisecundå. Aceasta este prima minune: Domnul nostru a transformat
în mod glorios apa în vin – El nu S-a negat cu niciun chip pe Sine. Dupå ce Dumnezeu
a creat Universul, El a spus cå e foarte bine. În prima zi a fost bine, a doua zi la fel,
dar când a terminat, totul era foarte bun. Ωi în ce priveµte legile naturii, acestea au
fost foarte bune. Dumnezeu nu S-a negat pe Sine niciodatå.

Aceasta este prima minune a lui Cristos. Înså mai trebuie subliniat ceva. Când
Domnul a vorbit cu mama Sa, a spus: „N-a sosit încå ceasul Meu”. Ce înseamnå
aceasta? Înseamnå cå misiunea pentru care venise Domnul pe påmânt era så schimbe
apa în vin, dar timpul acela nu sosise încå. El aµtepta momentul potrivit. În capitolul
doisprezece, vedem cå Filip îi spune Domnului Isus cå au venit niµte greci så Îl vadå.
Aceµtia spuseserå: „Am vrea så-L vedem pe Isus”. Când grecii doresc så-L vadå pe
Isus, înseamnå cå lumea nu mai are vin. Mari filosofi ca Socrate, Aristotel sau Platon
s-au trudit så construiascå raiul pe påmânt. Au dorit så zideascå un paradis aici pe
påmânt. Dupå peste cinci sute de ani de încercåri, în cele din urmå au venit niµte
greci: „Am vrea så Îl vedem pe Isus. Nu mai avem vin”. Atunci Domnul a spus:
„Acum a sosit ceasul ca Fiul omului så fie glorificat” – acela era momentul în care
Domnul nostru putea schimba apa în vin. Nici cei mai buni filosofi greci nu vor
putea vreodatå schimba lumea. Domnul a aµteptat acel moment. Când cineva a spus:
„Nu mai este vin pentru lumea aceasta”, acela a fost momentul ca Domnul nostru så
fie råstignit pe Cruce pentru noi. Crucea este un teasc.

Vå aduceøi aminte de întâmplarea de pe muntele Schimbårii la faøå. Acolo Petru
a spus: „Så facem trei corturi”. A spus aceasta pentru cå se apropia sårbåtoarea
corturilor. Sårbåtoarea corturilor se øinea chiar în sezonul când måslinele µi strugurii
erau copøi. Domnul nostru S-a nåscut într-o iesle, a crescut, iar acum, pe muntele
Schimbårii la faøå, nu doar viaøa Lui, ci µi lucrarea Lui L-au muløumit atât de mult pe
Tatål, încât din cer s-a auzit acel glas: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi
gåsesc toatå plåcerea”. Aceasta înseamnå cå atunci când Domnul nostru a ajuns pe
muntele Schimbårii la faøå, El era asemenea strugurilor complet copøi. Atunci s-a
aråtat în El gloria Fiului omului. Îi vedem acolo pe Moise µi pe Ilie vorbind cu
Domnul despre plecarea Lui. Cu alte cuvinte, Domnul Isus ar fi putut så Se înaløe la
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cer de pe acel munte, dar nu a fåcut-o. De dragul tåu µi al meu, a coborât de pe acel
munte jos, tot mai jos, pânå la muntele Golgota. Acolo, adevårata Viøå, adevåraøii
struguri au fost trecuøi prin teasc. Acela a fost adevåratul moment în care Domnul a
transformat apa în vin. Istoria Crucii este istoria teascului.

Deci aceasta este prima minune. De ce avem noi vinul mai bun? De ce avem o
viaøå plinå de semnificaøie? Pentru cå am fost aduµi la zero, la capåtul puterilor noastre.
Acum depindem de lucrarea Domnului nostru de la Cruce. Acesta este începutul nostru.
De aceea, fiecare dintre noi poate mårturisi cå vinul mai bun a råmas pânå aståzi. Aµa
ne începem viaøa creµtinå. Apoi începem så creµtem de la zero la zero. Mai devreme
sau mai târziu vom realiza cå nu mai avem peµti. Tendinøa noastrå este så lucråm µi så
ne trudim. Noi ne gândim cå, pentru creµterea spiritualå, trebuie så facem ceva, cå
trebuie så ne muµcåm limba ca så råmânem råbdåtori µi cå trebuie så transpiråm µi så
vårsåm lacrimi ca så ajungem undeva, dar nu e aµa. Aceastå cale ne påstreazå la zero
pânå la capåt. Aceastå viaøå este viaøa la zero. Domnul så vorbeascå inimilor noastre.

Så citim acum din evanghelia dupå Ioan, capitolul 21, versetul 1: „Dupå acestea
Isus S-a aråtat din nou ucenicilor la Marea Tiberiadei. Ωi S-a aråtat astfel: erau împreunå
Simon Petru, Toma cel numit Geamån, Natanael cel din Cana Galileei, fii lui Zebedei
µi aløi doi dintre ucenicii Såi. Simon Petru le-a spus: må duc så pescuiesc. Ei i-au spus:
venim µi noi cu tine. Au ieµit µi s-au suit în corabie, dar în noaptea aceea nu au prins
nimic. Fåcându-se dimineaøå, Isus a stat pe øårm. Totuµi ucenicii nu µtiau cå este Isus.
Isus deci le-a spus: copilaµilor, aveøi ceva de mâncare? Ei I-au råspuns: nu. El le-a
spus: aruncaøi mrejele în partea dreaptå a coråbiei µi veøi gåsi. Au aruncat deci µi nu o
mai puteau trage de muløimea peµtilor”. Ωi versetul 11: „Simon Petru s-a suit în corabie
µi a tras plasa la mal plinå cu peµti mari, o sutå cincizeci µi trei”.

Aceasta este ultima minune a lui Cristos, singura såvârµitå dupå învierea Sa. Petru
împreunå cu aløi µase ucenici s-au întors la Marea Galileei så pescuiascå. Petru a iniøiat
totul. El spusese: Må duc så pescuiesc. Vå aduceøi aminte ce se întâmplase cu Petru. El
se lepådase de Ståpânul såu de trei ori µi, deµi Domnul S-a întâlnit cu el µi l-a îmbårbåtat,
totuµi el a råmas într-o oarecare depresie. Ωi este evident cå nu doar Petru era în aceastå
stare, ci µi ceilaløi ucenici. Într-un fel este de înøeles. Gândiøi-vå ce declarase Petru
înaintea Ståpânului såu: „Nu må voi lepåda niciodatå de Tine. Dacå va trebui, voi muri
pentru Tine”. Nu doar Petru a spus aceasta, ci toøi ceilaløi ucenici. Înså µtiøi apoi ce s-a
întâmplat. Toøi au fugit, inclusiv Ioan. Cumva înså, Ioan a fost restabilit, el fiind singurul
care a stat sub umbra crucii µi a devenit martor ocular al råstignirii Domnului. El a
încercat så descrie cele våzute, µi, într-o zi, a fost påtruns de cuvântul acesta: Dumnezeu
este dragoste. Înaintea de råstignirea Domnului, lumea nu µtia cum så defineascå
dragostea. Acum, privind la acea imagine, singura explicaøie posibilå era aceea cå
Dumnezeu este dragoste.
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Vå imaginaøi cum majoritatea ucenicilor µi-au cålcat cuvântul. Ei doreau så fie
niµte eroi ai lui Cristos, dar au sfârµit prin a se împråµtia ca niµte µobolani. Dupå
aceea, chiar fiind încurajaøi de Domnul, puteøi så vå imaginaøi depresia în care au
cåzut: „Chiar dacå dragostea Domnului este atât de mare, suntem noi vrednici så
mergem mai departe cu El aµa?”. Biblia nu spune exact ce era în inima lor, înså
capitolul douåzeci µi unu al evangheliei dupå Ioan ne oferå anumite sugestii. Aflat
într-o stare de descurajare, Petru a spus: Må duc så pescuiesc, declanµând astfel
întoarcerea ucenicilor la vechea lor profesie.

Cu câøiva ani în urmå Domnul îi adresase lui Petru chemarea: „Vino dupå Mine.
Te voi face pescar de oameni”. El a fost separat de lumea lui, scos din ea µi, pentru el,
vechea lui profesie nu mai exista. A fost un lucru minunat så-L urmeze pe Domnul.
A învåøat foarte multe lecøii, dar, treptat, a descoperit cå nu este calificat pentru
aceasta. Petru Îl iubea pe Domnul, dar, în acelaµi timp, avea µi foarte multe defecte.
De exemplu, vorbea prea mult. De aceea, Domnul a trebuit så-l treacå prin mai
multe lecøii. Iar cea mai dificilå lecøie a fost atunci când a descoperit cå poate ajunge
pânå acolo, încât se lepede de Domnul såu. A fost într-adevår o experienøå µocantå.
Când Domnul i-a spus: „Te vei lepåda de mine de trei ori”, Petru a spus: „Nu. E
imposibil”, pentru cå nu se cunoµtea încå pe sine. Înså a sosit ziua în care Petru a
cåzut în mod îngrozitor. Atunci a înøeles cå în natura lui exista o piedicå ce nu-l låsa
cu nici un chip så devinå un ucenic adevårat µi credincios.

Acum deci îl gåsim pe Petru, împreunå cu aløi µase ucenici, mergând la pescuit.
Se aflau în aceeaµi zonå de pescuit, aceeaµi Mare a Galileii. Ei erau µi acum experøi
în pescuit. Ωi totuµi, puteøi så vå imaginaøi cå s-au trudit o noapte întreagå fårå så
prindå nimic? Acea Mare a Galileii reprezintå lumea. Ei påråsiserå lumea ca så-L
urmeze pe Domnul, µi vreau så accentuez cå au procedat într-un mod foarte eroic.
Dupå cåderea lor, au încercat så revinå la ceea ce påråsiserå, înså nu au prins nimic
toatå noaptea. Atunci li s-au deschis ochii µi au înøeles: lumea le întorcea spatele.

Dimineaøa, Domnul Isus ståtea pe øårm. (În acele vremuri erau muløi comercianøi
dimineaøa pe øårm, care vindeau hranå pentru micul dejun.) Când Domnul i-a întrebat:
„Aveøi ceva de mâncare?”, ei au råspuns „Nu”. În ziua în care a înviat, Domnul îi
întrebase acelaµi lucru pe ucenici: „Aveøi ceva de mâncare?”. Atunci înså ei au spus:
„Da” µi I-au dat Domnului un peµte. Un peµte – aveau ceva så-I dea. Erau în Ierusalim.
Ascultaserå de cuvântul Domnului de a råmâne în Ierusalim. Înøelegeøi? Pentru cå
au råmas în Ierusalim, ei au råmas în voia Domnului µi, indiferent în ce condiøii ar fi
fost, au avut ceva så dea Domnului, chiar dacå era numai un peµte, iar Domnul a
mâncat înaintea lor. Nu este nicio consacrare din partea noastrå pe care Domnul så
nu o accepte, indiferent cât de micå ar fi. Ei au avut doar un peµte, dar au avut ceva
så dea.
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Acum înså, aceµti oameni nu mai erau în Ierusalim, ci se întorseserå la Marea
Galileei. Aceeaµi întrebare: „Aveøi ceva de mâncare?”, dar de aceastå datå råspunsul
a fost: „Nu”. Bineînøeles cå nu. Uitaøi-vå la starea lor spiritualå. Aceeaµi întrebare,
înså un råspuns diferit. Cu alte cuvinte, s-au trudit întreaga noapte, iar rezultatul a
fost zero. Este o ruµine pentru niµte experøi. Este o ruµine pentru niµte profesioniµti.
Din partea lor nu se aµteaptå doar zero. Înså aceasta s-a întâmplat.

Un cuvânt din partea lui Cristos: „Aruncaøi mreaja în partea dreaptå a coråbiei µi
veøi gåsi”. Întreaga noapte Petru µi însoøitorii såi au încercat din toate pårøile: din
faøa, spatele, laturile coråbiei; au apelat la întreaga lor pricepere µi experienøå
profesionalå µi totuµi, nu au prins nimic. Dar un singur cuvânt din partea Domnului
înviat, µi au prins o sutå cincizeci µi trei de peµti! Aceasta este încå o minune. Când
suntem aduµi la zero µi mårturisim cå suntem neputincioµi, un singur cuvânt din
partea Domnului, o simplå miµcare a degetului Såu este suficientå så aducå o sutå
cincizeci µi trei de peµti mari. Nu orice fel de peµti, ci peµti mari. Cunoaµteøi apoi
restul întâmplårii. Nu avem timp, de aceea voi menøiona doar câteva lucruri.

Când erau în Ierusalim µi Domnul i-a întrebat dacå au ceva de mâncare, ucenicii
au spus „da” µi I-au dat Domnului un peµte. De aceastå datå înså, råspunsul a fost
„nu”, iar Cristos, prin acea minune, le-a dat ucenicilor o sutå cincizeci µi trei de peµti.
Un peµte este ceva råmas de la maså. Ei tocmai mâncaserå µi le-a råmas o bucatå de
peµte. I-au dat-o Domnului, µi El a primit-o. Înså acum, când ei au fost reduµi la zero,
Domnul este Cel care le då o sutå cincizeci µi trei de peµti. Acest fapt este legat de
moartea µi învierea Domnului nostru, deoarece minunea s-a petrecut dupå învierea
Lui. El le-a dåruit acel cadou minunat, o sutå cincizeci µi trei de peµti. Ce înseamnå
aceasta? Dacå citim cele patru evanghelii, descoperim cå Domnul este cel mai mare
pescar de oameni. El îi spusese lui Petru: „Te voi face pescar de oameni. Tu eµti un
expert pe Marea Galileii, dar Eu sunt un expert în aceastå lume. În aceastå lume sunt
muløi peµti, iar tu va trebui så îi prinzi”. Aceasta a fost misiunea încredinøatå lui Petru
µi celorlaløi ucenici. Ei trebuiau så fie pescari de oameni. Dar întrebarea este: Cum
pot ei prinde peµti? Care este secretul? Dacå sunt chemaøi så fie pescari de oameni,
cum se poate måsura lucrarea lor? Cum se poate calcula succesul sau eµecul lor?
Zero peµti înseamnå eµec. O sutå cincizeci µi trei de peµti înseamnå succes.

Când suntem chemaøi de Domnul så fim pescari de oameni, nu suntem sortiøi
eµecului – în noi înµine, da, înså nu uitaøi cå Isus Cristos este marele pescar de oameni.
Citiøi cele patru evanghelii ca så vedeøi cu câøi oameni a intrat Isus Cristos în contact.
Numårul lor este o sutå cincizeci µi trei. Nu este timp så intru în detalii. Aceasta ar
putea fi tema unei alte conferinøe. Înså dacå citiøi cele patru evanghelii, o så constataøi
cå, pe parcursul vieøii Lui pe påmânt, Domnul nostru S-a ocupat în mod personal de
o sutå cincizeci µi trei de suflete. Deci cei o sutå cincizeci µi trei de peµti reprezintå
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consecinøa contactului viu al lui Cristos cu oamenii. Iar acum, aceµti o sutå cincizeci
µi trei au devenit darul Såu pentru aceµti pescari de oameni.

Cu alte cuvinte, pentru noi este imposibil så devenim vestitori eficienøi ai
Evangheliei, înså secretul nostru este acesta: Cristos este cel mai mare pescar de
oameni. Aceµti o sutå cincizeci µi trei reprezintå succesul Celui mai mare pescar de
oameni din istorie. Dar dacå noi suntem pårtaµi la acelaµi succes, aceasta se datoreazå
numai morøii µi învierii Sale. El nu doar a murit pentru noi, ci a µi înviat pentru noi,
astfel cå în noi existå o putere a învierii. Cu aceastå putere a învierii se vor produce
minuni nu doar prin Cristos, ci µi prin Biserica Lui. Deci, indiferent unde ne-am afla,
indiferent cât de dificilå ar fi situaøia noastrå, reøineøi cå noi am fost chemaøi så fim
pescari de oameni. Prin noi înµine nu putem prinde nimic. Numårul peµtilor prinµi de
noi va fi mereu zero. Înså un singur cuvânt al lui Cristos este suficient ca rezultatul så
fie o sutå cincizeci µi trei de peµti.

Acest numår este un numår foarte deosebit. El nu poate fi interpretat decât prin
prisma scrierilor apostolului Ioan. În Apocalipsa el a mai consemnat un numår: µase
sute µaizeci µi µase. Dacå alåturåm cele douå numere, vom vedea cå ele reprezintå
ceva unic pentru slujirea lui Ioan. Nicidecum nu sunt accidentale. Cele douå numere,
o sutå cincizeci µi trei µi µase sute µaizeci µi µase aparøin aceleiaµi clase. Aceasta øine
de matematicå. Dar Ioan era un simplu pescar. De unde µtia el cå cele douå numere
aparøin aceleiaµi clase?

Dacå te pricepi la matematicå, vei constata, spre surprinderea ta, cå numerele
sunt „triunghiulare”. Nu am de gând så øin acum o lecøie de matematicå, ci doar voi
încerca så explic lucrurile cât mai simplu. De exemplu, numårul µase este un numår
triunghiular în sensul cå putem forma un triunghi din unitåøile sale. Adicå, punând
pe o maså µase peµti, de exemplu, aceµtia pot forma un triunghi astfel: punem un
peµte, sub el doi, iar apoi mai jos ceilaløi trei. Am aranjat cei µase peµti într-un triunghi.
De aceea, µase se numeµte numår triunghiular. Exact în acelaµi mod putem proceda
µi cu numårul o sutå cincizeci µi trei. Putem aranja o sutå cincizeci µi trei de peµti într-un
triunghi: sus punem un peµte, sub el doi, apoi trei, mai jos patru µi tot aµa panå la al
µaptesprezecelea rând. Adunând peµtii de pe toate rândurile rezultå o sutå cincizeci
µi trei. Astfel avem un triunghi de peµti. Dar ce semnificå atunci numårul
µaptesprezece? Dacå citim cele patru evanghelii, descoperim cå de µaptesprezece ori
apare cuvântul peµte. Deci pânå aici avem o sutå cincizeci µi trei de peµti – un numår
triunghiular format din µaptesprezece rânduri.

Ei bine, exact acelaµi lucru se întâmplå cu µase sute µaizeci µi µase, înså acolo nu
avem peµti, ci fiare, pentru cå µase sute µaizeci µi µase este numårul fiarei – o referire
la anticrist. Dar de ce µase sute µaizeci µi µase? Deoarece cuvântul fiarå apare în
Apocalipsa de treizeci µi µase de ori. Deci så ne gândim. Vom avea nevoie de o maså
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mai mare. Începem µi punem sus de tot o fiarå, apoi douå sub aceasta, trei mai jos,
apoi patru pe rândul urmåtor µi tot aµa pânå avem treizeci µi µase de rânduri. Astfel,
triunghiul are pe fiecare laturå treizeci µi µase de fiare. Aceasta este în Apocalipsa. În
evanghelia dupå Ioan avem o sutå cincizeci µi trei de peµti care pot fi aranjaøi într-un
triunghi ce are pe fiecare laturå µaptesprezece peµti. Tot în aceastå evanghelie dupå
Ioan cuvântul peµte apare de µaptesprezece ori. La fel se întâmplå µi în Apocalipsa.
Acolo cuvântul fiarå apare de treizeci µi µase de ori. Deci putem forma un triunghi
uriaµ cu câte treizeci µi µase de fiare pe fiecare laturå. Observaøi consecvenøa
principiului? Aceste numere sunt specifice scrierilor lui Ioan.

Deci de ce µaptesprezece? În Biblie, numårul paisprezece ne aminteµte mereu de
istoria Paµtelui, pentru cå mielul de Paµte era jertfit în a paisprezecea zi. Când Domnul
Isus a fost råstignit, numårând de la ziua anului nou paisprezece zile, în acea zi, de la
ora douåsprezece pânå la ora trei dupå-masa, în timp ce preoøii jertfeau mielul de
paµte la templu, Domnul nostru a strigat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru
ce M-ai påråsit?”. Iar apoi la ora trei dupå-masa, Domnul a murit pentru noi pe
Cruce. Oare de ce gåsim scris paisprezece generaøii, paisprezece generaøii, paisprezece
generaøii pânå la naµterea lui Isus Cristos? Pentru cå paisprezece întotdeauna ne
aduce aminte de Cruce. Dupå trei zile Domnul nostru a înviat, deci în Biblie, numårul
µaptesprezece ne aduce mereu aminte de moarte µi înviere. Aµadar µi o sutå cincizeci
µi trei se referå la moarte µi înviere. Noi întotdeauna suntem aduµi la capåtul resurselor
noastre – aceasta este moartea, dupå care Domnul preia controlul, iar rezultatul este
o sutå cincizeci µi trei de peµti.

Aceasta este ultima minune. Cum poate atinge mårturia lui Cristos lumea? Prin noi
nu se ajunge la niciun rezultat, înså, slåvit så fie Domnul, o sutå cincizeci µi trei de peµti
reprezintå o recoltå bogatå. Doar Domnul nostru este în stare så prindå o sutå cincizeci
µi trei de peµti. Dar atunci când intråm în contact cu Cristos, recolta Lui devine recolta
noastrå. Deci, slåvit så fie Domnul, calea noastrå creµtinå este de la zero la zero. Noi
credem cå, dupå un progres, nu ar trebui så råmânem la zero, dar principiul morøii µi al
învierii este întotdeauna prezent. În Domnul lucra moartea, ca viaøa så poatå lucra în
noi. Pe baza acestui principiu vom obøine noi o recoltå minunatå: o sutå cincizeci µi
trei. Aceasta este recolta lui Cristos, dar Domnul a spus cå Biserica va face la fel, µi
chiar mai mult – înså principiul råmâne întotdeauna acelaµi: o sutå cincizeci µi trei.

Înainte de a termina cu aceastå minune, så vå reamintesc un lucru. Nu avem timp
så citim acum, vå voi spune doar. Vå aduceøi aminte cå în Ezechiel, capitolul 47
existå un râu care curge de sub pragul templului. La început era doar un mic izvor
care apoi a început så creascå, iar dupå o mie de coøi apa a devenit mai adâncå, tot
mai adâncå, µi dupå patru måsuri a devenit un râu de apå vie ce nu putea fi trecut. El
a curs spre Marea Moartå µi când a atins apele ei, ceva s-a întâmplat: totul a fost adus
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la viaøå. Eu am fost de multe ori la Marea Moartå. Acolo nu existå peµti. Concentraøia
sårii de acolo este de zece ori mai mare decât în Marea Mediteranå, de aceea peµtii
nu pot tråi acolo. De asemenea, în preajma ei nu existå niciun pom, nicio urmå de
viaøå. E ca un deµert. Când vizitezi Marea Moartå, pare a fi un loc blestemat. Va fi
înså o minune acolo. Într-o zi, Marea Moartå va fi transformatå µi va fi întocmai ca
Marea Galileii. Biblia spune cå pe oriunde va curge râul, va råsåri viaøa. Aståzi sunt
mii de pescari pe Marea Galileii, dar nici måcar unul la Marea Moartå. Înså într-o zi
Marea Moartå va fi ca µi Marea Galileii: pomi µi peµti pretutindeni, iar pescarii îµi
vor arunca mrejele în apele ei.

În capitolul 1 din evanghelia dupå Ioan scrie cå viaøa este în El. În capitolul patru
scrie cå oricine crede în Domnul Isus, întocmai ca µi femeia samariteanå, va avea în
el un izvor de apå vie. Deci, în primul capitol, viaøa este în El, iar în capitolul patru,
viaøa este în noi. De ce? Deoarece în capitolul trei scrie cå „atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea”, cå L-a dat pe singurul Lui Fiu så moarå pe Cruce pentru noi. De
atunci, oricine crede în El are viaøa veµnicå. Viaøa din El a devenit viaøå în noi. În
capitolul patru vedem un izvor de apå vie ce øâµneµte spre veµnicie. Aståzi acea viaøå
existå în noi, înså ea trebuie så creascå. Prin lucrarea Crucii, prin apåsarea ei, cu
fiecare måsuråtoare se va vedea cå râul devine tot mai adânc. Astfel, când ajungem
la capitolul µapte, gåsim un râu de apå vie.

În cele din urmå ajungem la sfârµitul evangheliei dupå Ioan, unde întâlnim acest
numår: o sutå cincizeci µi trei µi deci µi numårul µaptesprezece – adicå viaøa trebuie
så ajungå la punctul culminant. Când viaøa noastrå se maturizeazå, rezultatul este
dragostea. Dorim så vedem situaøia finalå, sfârµitul acestor lucruri. În Ezechiel,
capitolul 47 gåsim cheia. Så citim ultima frazå a versetului µase: „M-a luat µi m-a
adus înapoi pe malul râului. Când m-a adus înapoi, iatå cå pe malul râului erau o
muløime de copaci pe amândouå pårøile. El mi-a zis: apa aceasta duce spre øinutul de
råsårit, se coboarå în câmpie µi se varså în mare (adicå în Marea Moartå). Ωi vårsându-
se în mare, apele mårii se vor vindeca. Orice fåpturå vie care se miµcå va tråi
pretutindeni pe unde va curge râul. Ωi vor fi o muløime de peµti, cåci oriunde va
ajunge apa aceasta, apele se vor face sånåtoase µi pretutindeni pe unde va ajunge râul
acesta va fi viaøå”.

Så privim cu atenøie versetul zece: „Pescarii vor sta pe malurile lui de la En-
Ghedi pânå la En-Eglaim µi vor întinde mrejele. Vor fi peµti de felurite feluri, ca
peµtii mårii cele mari”. Cum este descriså aici recolta de peµti? Aceasta este recolta
vieøii. Întâlnim aici o expresie: „pescarii vor sta pe malurile lui de la En-Ghedi pânå
la En-Eglaim”. En înseamnå izvor. Deci „de la izvorul Ghedi pânå la izvorul Eglaim”,
pretutindeni va fi o recoltå mare de peµti. Existå un fapt interesant aici. Ghedi µi
Eglaim sunt douå cuvinte evreieµti.
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Cuvintele evreieµti sunt, desigur, formate din litere, înså la evrei literele reprezintå
totodatå µi numere. În ebraicå existå douåzeci µi douå de litere. Astfel, cifra unu în
ebraicå este de fapt litera alef – prima lor literå. Cifra doi este a doua lor literå. Deci
primele zece litere reprezintå µi primele zece cifre. Nu este nevoie de unsprezece,
deoarece se pun alåturi prima µi a zecea literå în acest sens. Astfel, a unsprezecea
literå din alfabet reprezintå numårul douåzeci. Urmåtoarea treizeci, apoi patruzeci µi
tot aµa pânå la o sutå. Apoi urmeazå douå sute, trei sute µi în cele din urmå patru sute
– ultima literå ebraicå. De aceea se poate calcula numårul unui cuvânt.

Revenind la En-Ghedi µi En-Eglaim, dacå vom calcula valoarea numericå a
cuvântului Ghedi µi, de asemenea, a cuvântului Eglaim, vom gåsi douå numere:
Ghedi ne va da numårul µaptesprezece, iar Eglaim va da o sutå cincizeci µi trei. Când
încercåm så descriem recolta de peµte, calea este reprezentatå de douå numere:
µaptesprezece µi o sutå cincizeci µi trei. Cu alte cuvinte, când citim o sutå cincizeci µi
trei, înseamnå cå intråm în plinåtatea binecuvântårii lui Cristos. Iar binecuvântarea
Sa respectå întotdeauna principiul morøii µi al învierii: în ce ne priveµte pe noi,
întotdeauna eµuåm, înså prin Domnul nostru întotdeauna obøinem recoltå. Deci când
ajungem la sfârµitul evangheliei dupå Ioan, vedem cå în spatele relatårii din acel
capitol se aflå de fapt imaginea din Ezechiel 47. În felul acesta putem vedea cum
Cristos, prin miµcarea degetului Såu, realizeazå ceva în viaøa noastrå.

Începem de la zero µi sfârµim la zero. Pe tot drumul, Crucea, prin apåsarea ei, ne va
øine la zero. În acest fel I Se oferå Duhului Sfânt posibilitatea så lucreze în noi. Noi ne
întrebåm: Cum vom putea supravieøui? Nu suntem nimic. Cum vom putea tråi? Slåvit
så fie Dumnezeu, tocmai pentru cå suntem nimic, strigåm, plângem din ce în ce mai
tare declarându-ne neputinøa. Fårå Cristos nu putem face nimic. Astfel, plânsul nostru
devine rugåciunea noastrå. Aµa tråim. Aµa supravieøuim µi aµa creµtem. Dacå noul
nåscut nu plânge, nu va creµte. De aceea doctorul, dacå noul nåscut nu plânge, îl va
întoarce cu capul în jos µi îl va lovi, ca så plângå. Noi începem la zero µi sfârµim la zero.
Începem plângând µi sfârµim plângând. Plânsul nostru este rugåciunea noastrå.

Vindecarea fiului slujitorului împåråtesc
µi învierea lui Lazår

Ajungem acum la a doua µi la a µaptea minune. Ambele sunt legate în întregime de
rugåciune. Fiul unui slujbaµ împåråtesc este pe cale de a muri. Datoritå unei rugåciuni,
fiul såu s-a vindecat. Domnul a råspuns rugåciunii. În a µaptea minune înså, vå amintiøi
cå Maria µi Marta au trimis vorbå Domnului: „Cel pe care îl iubeµti e bolnav”. Ωtiau cå
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Domnul îl iubea pe Lazår foarte mult, de aceea au considerat cå acest mesaj scurt era
suficient. Era o rugåciune scurtå, înså ele erau convinse cå Domnul o va asculta. Totuµi,
spre surprinderea lor, Domnul nostru a zåbovit intenøionat încå douå zile. Când a ajuns
în cele din urmå în sat, Lazår era deja în mormânt. Era prea târziu. Domnul nu a
råspuns rugåciunii lor. Dacå dorim så creµtem înaintea Domnului, trebuie så învåøåm
arta rugåciunii. Rugåciunea nu e altceva decât un plânset.

Cum putem deci creµte? Doar atunci când plânge este hrånit bebeluµul de mama
lui. Când ne rugåm, creµtem. Nu prin ceea ce facem noi, ci prin aceste douå minuni
în care Cristos Ωi-a miµcat degetul. Rugåciunea este cea mai simplå lecøie de învåøat,
dar µi cea mai dificilå. Este o lecøie de bazå, dar în acelaµi timp cea mai profundå.
Prin aceste douå minuni vom învåøa så creµtem. Cu alte cuvinte, vom învåøa cum så
ne predåm. Viaøa creµtinå este o viaøå de predare. Înøelegeøi? Când plângem, când ne
rugåm – aceasta înseamnå cå am fost aduµi la nimic. Dar, slavå Domnului, prin
rugåciunea noastrå creµtem. Deci a doua µi a µaptea minune ne aratå cå viaøa noastrå
este o viaøå de rugåciune. Modelul creµterii în viaøa creµtinå este de la rugåciune la
rugåciune. La început este de la zero la zero. Dacå creµtem cu adevårat, ajungem så
mergem din predare în predare. În felul acesta creµtem spre maturitate.

Så citim acum din evanghelia dupå Ioan, de la capitolul 4, începând cu versetul
43: „Dar dupå cele douå zile, El a ieµit de acolo µi a plecat în Galileea pentru cå Isus
Însuµi mårturisea cå un profet nu este onorat în patria lui. Când a venit deci în Galileea,
L-au primit galileenii, cei care våzuserå tot ce fåcuse în Ierusalim în timpul sårbåtorii,
pentru cå µi ei veniserå la sårbåtoare. El a venit deci din nou în Cana Galileii unde
fåcuse apa vin. Ωi era un slujitor împåråtesc al cårui fiu era bolnav în Capernaum. El,
auzind cå Isus venise din Iudeea în Galileea, a mers la El µi L-a rugat så coboare µi
så-l vindece pe fiul såu pentru cå era pe moarte. Isus deci i-a zis: Dacå nu vedeøi
semne µi minuni, nicidecum nu credeøi. Slujitorul împåråtesc I-a zis: Doamne, coboarå
mai înainte de a muri copilul meu. Isus i-a spus: Mergi, fiul tåu tråieµte. Ωi omul a
crezut cuvântul pe care i l-a spus Isus µi a plecat. Dar deja pe când cobora el, robii lui
l-au întâmpinat µi i-au adus vestea, spunând: Fiul tåu tråieµte. El cåuta deci så afle de
la ei ceasul în care i-a fost mai bine. Ωi ei i-au spus: Ieri, la ceasul al µaptelea l-a låsat
febra. Tatål a cunoscut deci cå în ceasul acela Isus îi spusese: Fiul tåu tråieµte. Ωi a
crezut el µi toatå casa lui”.

Så citim acum µi din capitolul 11, de la versetul 1: „Ωi era un oarecare om bolnav,
Lazår din Betania, din satul Mariei µi al Martei, sora ei. Maria era aceea care L-a uns
pe Domnul cu mir µi I-a µters picioarele cu pårul capului ei, al cårei frate, Lazår, era
bolnav. Surorile deci au trimis la El spunând: Doamne, iatå, acela pe care-l iubeµti
este bolnav. Ωi Isus când a auzit, a spus: Boala aceasta nu este spre moarte, ci pentru
gloria lui Dumnezeu, ca så fie glorificat Fiul lui Dumnezeu prin ea. Ωi Isus iubea pe
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Marta µi pe sora ei µi pe Lazår. Când a auzit deci cå el este bolnav, atunci a råmas
douå zile în locul în care era”.

Deocamdatå acestea sunt versetele de care ne folosim. Prin harul lui Dumnezeu
vom discuta în continuare despre a doua µi a µaptea minune. Deja am spus cå prima
µi ultima minune formeazå o pereche, având elemente similare: nu a mai fost vin µi
nu au mai fost peµti, iar la urmå vedem vinul mai bun µi cei o sutå cincizeci µi trei de
peµti. Când ajungem la a doua pereche de minuni ale lui Cristos, gåsim din nou niµte
asemånåri. În ambele cazuri situaøia de rezolvat era urgentå: fiul unui slujbaµ
împåråtesc era pe moarte, µi, în a µaptea minune, Lazår era foarte bolnav. În ambele
situaøii întâlnim o rugåciune: rugåciunea slujbaµului împåråtesc µi cea a surorilor lui
Lazår care I-au trimis vorbå la Isus spunându-i: „Cel pe care-l iubeµti este bolnav”.
Ele µtiau cå nu trebuie så mai adauge ceva, cåci, dupå cum ne spune Biblia „Isus
iubea pe Marta µi pe sora ei µi pe Lazår”.

În limba greacå, cuvântul folosit se referå la o dragoste mai profundå µi nu face
parte din greaca clasicå. Dacå i-am fi întrebat pe Socrate, Aristotel sau Platon, ei ar fi
avut o oarecare idee despre acest cuvânt, înså nu µtiau mai mult. Ei cunoµteau în schimb
alte douå cuvinte: eros, cuvânt legat de trupul nostru fizic, µi fileo, legat de sufletul
nostru. Acestea erau cele douå cuvinte, bine cunoscute în lumea greacå, care înseamnå
dragoste. Mai era înså un cuvânt, agape, nu prea folosit pe vremea aceea, care înseamnå
dragoste adâncå – o dragoste în spatele cåreia se aflå un principiu µi care nu are de-a
face atât cu sentimentele noastre, ci mai degrabå cu voinøa noastrå. Mai mult, este o
dragoste în acøiune. Duhul Sfânt a folosit intenøionat în Noul Testament acest cuvânt
necunoscut tocmai pentru cå în lume nu gåsim acest fel de dragoste. Când Ioan a spus:
„Dumnezeu este dragoste”, a folosit acest cuvânt. Dar, întrucât cuvântul este folosit,
practic, doar în Noul Testament, pentru a µti ce sensuri are trebuie så parcurgem întregul
Nou Testament. Trebuie så vedem cum foloseµte Duhul Sfânt acest cuvânt.

Nu µtiu cum este la voi, dar, cel puøin în Statele Unite ale Americii, tinerilor le
place så foloseascå des cuvântul „påtrat”, desigur nu în sensul unei forme geometrice.
La ce se referå ei când spun: „tatål meu este foarte påtrat”? Ca så înøelegem trebuie
så adunåm mai multe date privind felul în care e folosit cuvântul. În dicøionar scrie
cå påtratul este o formå geometricå, dar dacå doreµti så cunoµti înøelesul atribuit de
tineri, trebuie så vezi cum folosesc ei acest cuvânt. Astfel descoperim cå ei se referå
la faptul cå tatål lor este cam demodat. Dacå nu eµti demodat, probabil poøi så porøi
o cåmaµå fårå prea muløi nasturi. Înså tatål meu este demodat. El poartå chiar µi
cravatå. Deci din felul în care e folosit un cuvânt, putem extrage înøelesurile sale.
Mai µtiu un exemplu din limba englezå: cuvântul „cool”. Ce însemnå de fapt cuvântul
„cool”? Când scade temperatura, noi spunem cå e frig (cool în engl.). Dar dacå îi
întrebåm pe tineri, pentru ei totul este „cool”. Deci la ce se referå? La ceva minunat,
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extraordinar, grozav – înså acum ei spun „cool”. Acelaµi principiu se aplicå µi
cuvintelor din Noul Testament µi, slåvit så fie Domnul, cuvântul agape a fost folosit
foarte des de Duhul Sfânt µi µtim cå a fost folosit în legåturå cu duhul nostru. El
semnificå dragostea profundå, în spatele cåreia stå un principiu

Biblia spune cå „Isus iubea pe Marta, pe sora ei µi pe Lazår”. Domnul într-adevår
îi iubea, ceea ce nouå ne spune cå El ar fi trebuit så Se gråbeascå så ajungå la Lazår.
Înså Biblia spune cå tocmai pentru cå i-a iubit, El a mai råmas douå zile în locul în
care era. Putem numi aceasta dragoste? Rugåciunea lor a fost: „Cel pe care îl iubeµti
este bolnav”. Ei aveau încredere în dragostea lui Isus. Nu a fost nevoie så mai adauge
ceva la rugåciune. Erau convinµi cå Domnul Se va gråbi. Înså, spre surprinderea
noastrå, Domnul a mai zåbovit douå zile. Aceasta este dragostea. Aceasta este lecøia
ce o avem de învåøat cu privire la rugåciunea noastrå.

Aµadar, în ambele situaøii a apårut o urgenøå µi rugåciunea a fost rostitå. În ambele
cazuri, pe de o parte, rugåciunea a fost ascultatå – fiul slujbaµului împåråtesc a fost
vindecat µi Lazår, chiar dacå murise, a fost înviat, spre slava lui Dumnezeu, înså, pe
de altå parte, rugåciunea nu a primit råspuns. Vedeøi cum cele douå minuni alcåtuiesc
cu adevårat o pereche? Ce lecøie avem de învåøat de aici? Deja am spus cå, întrucât
noi începem viaøa creµtinå de la zero, începem neavând nimic. Cum putem tråi?
Cum putem supravieøui? Nu putem face nimic decât så plângem, dar plânsul nostru
este rugåciunea noastrå. Acesta este modul în care noi creµtem în Cristos. Viaøa
noastrå creµtinå este de la zero la zero, de la rugåciune la rugåciune, de la predare la
predare. Acesta este înøelesul acestei perechi de minuni.

Dorim så påtrundem acum mai adânc în aceste lucruri. Dacå studiem cele douå
relatåri cu atenøie, vedem cå cele douå minuni sunt ca douå oglinzi – într-o oglindå
ne putem vedea pe noi înµine. Noi suntem exact ca slujbaµul împåråtesc sau ca
Maria µi Marta. Dar, slåvit så fie Dumnezeu, chiar dacå uneori noi credem cå
rugåciunea este doar o rugåciune, în realitate fiecare rugåciune îi oferå lui Dumnezeu
o ocazie deosebitå de a-Ωi miµca degetul µi de a acøiona în vieøile noastre.

Fiul slujbaµului împåråtesc era foarte bolnav. Puteøi så vå imaginaøi ce se petrecea
în inima tatålui såu. Cât de mult dorea el ca fiul lui så fie vindecat, înså toate
împrejurårile îi ståteau împotrivå. Trebuia så schimbe cumva situaøia, dar totul mergea
spre inevitabilul final. El a µtiut cå Cineva poate så întoarcå lucrurile spre bine, så
transforme totul din ceva negativ în ceva pozitiv; a µtiut cå întreaga speranøå se aflå
la Domnul Isus, aµa cå a stråbåtut tot drumul de la Capernaum la Cana pentru a-L
gåsi. Så vå spun poziøia geograficå a acestor localitåøi. Marea Såratå este la patru
sute treizeci de metri sub nivelul mårii. Marea Galileii se aflå la douå sute de metri
sub nivelul mårii µi este cea mai mare mare cu apå dulce aflatå sub nivelul mårii, iar
Capernaum este chiar lângå ea. Cana este tocmai la nivelul mårii. Deci pentru a



29

ajunge din Capernaum la Cana trebuie så urci. Niciodatå nu eµti atât de conµtient de
limitårile propriului trup ca atunci când urci: cu cât ai mai multe kilograme în plus,
cu atât urcuµul este mai dificil. Înså acel slujbaµ împåråtesc a fost gata så facå acest
efort pentru a ajunge la Domnul Isus.

Desigur, el voia ca Domnul så-i vindece fiul. Våzuse înainte cum Domnul fåcuse
minuni în Capernaum, våzuse cum la o singurå atingere a Sa, oamenii erau vindecaøi,
aµa cå, în mintea lui, soluøia era ca Domnul så parcurgå întreg drumul de la Cana la
Capernaum – de aceea rugåciunea lui a fost: „Doamne, coboarå înainte de a muri
copilul meu”. Înøelegeøi? Ne aflåm la nivelul mårii, deci rugåciunea a fost: „Coboarå la
douå sute de metri sub nivelul mårii. Dacå vei fi lângå patul de moarte al fiului meu, el
se va vindeca”. Acest slujbaµ împåråtesc nu are absolut nicio problemå så creadå în
puterea Domnului Isus, înså el a gåsit o soluøie µi dorea ca rugåciunea lui så fie ascultatå
conform acesteia. Nu avea nicio temere privitor la puterea Domnului de a vindeca. Ωi
noi avem mereu o astfel de problemå. Lecøia este: Credem noi în înøelepciunea Lui?

Uneori când ne rugåm, credem cå Domnul ar face mai bine så råspundå conform
înøelepciunii noastre: „Dacå Domnul ar coborî din Cana la Capernaum, cu siguranøå
fiul meu ar fi vindecat”. Înøelegeøi de ce Domnul a rostit acea mustrare la modul
general, „dacå nu vedeøi semne µi minuni, nicidecum nu credeøi”? Vreøi så vedeøi!
Vreøi så Må vedeøi venit la Capernaum. Aceasta este calea voastrå, metoda voastrå,
înøelepciunea voastrå. Aµadar, ce avem de fåcut cu privire la o anumitå situaøie?
Trebuie så credem, atât în Cristos, cât µi în înøelepciunea Sa, iar aici avem întotdeauna
probleme. Era foarte simplu ca Domnul så coboare cu slujbaµul împåråtesc la
Capernaum µi så-i vindece fiul, rugåmintea lui fiind astfel ascultatå. Înså atunci
slujbaµul împåråtesc nu ar fi fost schimbat.

De ce ne rugåm noi? Ne rugåm pentru cå dorim så schimbåm condiøiile în care
ne aflåm. Cu alte cuvinte, dorim, într-un fel, så-L schimbåm pe Domnul. Dacå
Dumnezeu ar accepta så fie schimbat, dacå Cristos ar coborî la Capernaum, problema
noastrå ar fi rezolvatå. De fiecare datå când ne rugåm, ne aµteptåm så punem cumva
în miµcare acea mânå care poate schimba totul. Nu ståm nicio clipå så ne gândim cå
atunci când Domnul råspunde rugåciunii noastre, El doreµte, de asemenea, så-Ωi
miµte degetul µi în vieøile noastre. Strict vorbind, ar fi mult mai uµor pentru Domnul
så ne schimbe împrejurårile. Dar e nevoie de o minune ca noi så fim schimbaøi.

Cunoaµteøi istoria lui Iona. Când Iona a pornit tocmai în direcøia opuså chemårii
sale, a fost uµor pentru Domnul så-l opreascå: a trimis un vânt de råsårit, µi Iona a
naufragiat, fiind aruncat din corabie. A fost uµor pentru Domnul så pregåteascå un
peµte uriaµ în care Iona så stea trei zile µi trei nopøi. Mai târziu, a fost uµor pentru
Domnul så pregåteascå o plantå care så-l protejeze pe Iona de soare µi så-i uµureze
durerea. Apoi tot Domnul a fost cel care a trimis o insectå care så distrugå planta µi
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så-l lase pe Iona descoperit. în arµiøa soarelui. Iona a spus: „Vreau så mor. Vreau mai
bine så mor decât så tråiesc”. În aceastå întâmplare vedem cå a fost uµor pentru
Dumnezeu så schimbe toate situaøiile în care se afla Iona. Vântul de råsårit a ascultat
de porunca lui Dumnezeu, peµtele a ascultat de porunca lui Dumnezeu, dar nu µi
Iona. Când Dumnezeu i-a spus: „Du-te la Ninive” adicå spre est, el a mers spre vest,
spre Spania de azi. Înøelegeøi? Ninive se aflå în Orientul Mijlociu. Când Dumnezeu
i-a spus: „Du-te spre råsårit”, el a mers spre apus.

Când primul meu nåscut era încå foarte mic, dacå îi spuneam så meargå spre
råsårit, întotdeauna mergea spre apus. Nu mai µtiam ce så facem cu el. Avea o voinøå
foarte puternicå. Aµa cå, în cele din urmå, ne-am învåøat lecøia. Data urmåtoare când
am dorit ca el så meargå spre råsårit, i-am spus så meargå spre apus – µi exact aµa a
fåcut. Ωi noi suntem asemenea lui Iona. Iona a fugit spre Tars dintr-un motiv foarte
nobil din punctul lui de vedere, de aceea nici nu l-a mustrat conµtiinøa. Înså Dumnezeu
trebuia så lucreze ceva în el. În primele douå capitole îl vedem pe Iona în pântecele
peµtelui. Aceasta este o minune. În ultimele douå capitole din cartea lui Iona, el
însuµi devine o minune. Pe când traversa cetatea Ninive, toøi se uitau la el ca la unul
ieµit dintr-un peµte. Avea cicatrici pe tot trupul, din cauzå cå a fost în interiorul
peµtelui. Când locuitorii din Ninive l-au våzut pe Iona, ei au våzut o minune. Ωtiøi de
ce? Pentru cå ei se închinau peµtelui ca unui zeu. Au spus: „Iatå unul care a ieµit
dintr-un peµte µi care predicå Evanghelia”. Nu e de mirare cå întreaga cetate, de la
cel mai mic pânå la cel mai mare, s-a pocåit. Dar ce lecøie a avut Iona de învåøat? De
la minunea de a fi în pântecele peµtelui pânå la a deveni el însuµi o minune. Aceasta
este lucrarea Crucii în viaøa noastrå. Nici nu ne dåm seama cât de des suntem ca
Iona. Iona a fost o persoanå foarte dificilå. Nici måcar peµtele nu l-a putut suporta!
De aceea, dupå trei zile µi trei nopøi a trebuit så-l dea afarå. Cât de dificilå era aceastå
persoanå! Dar Domnul a putut så-l schimbe, µi El poate så ne schimbe µi pe noi.

Când ne rugåm, noi formulåm o cerere, înså, fårå så ne dåm seama, Îi oferim
Domnului prilejul så-Ωi miµte degetul în viaøa noastrå pentru a fi schimbaøi în chipul
Lui, din slavå în slavå. Råspunsul la rugåciune este mai mic decât råsplata rugåciunii.
E minunat când primim råspuns la rugåciuni, înså nu uitaøi cå existå o råsplatå în
spatele rugåciunii, µi anume aceea de a fi schimbaøi. Rugându-ne, aµteptåm ca
Dumnezeu så facå ceva, så facå un lucru minunat; aµteptåm ca Dumnezeu så Se
schimbe, în timp ce eul nostru refuzå så fie schimbat. Din acest motiv Domnul
nostru trebuie så facå ceva.

În acest caz, Domnul voia så-l schimbe pe slujbaµul împåråtesc. Acesta avea
nevoie de o lecøie. Noi trebuie så credem nu doar în puterea lui Cristos, ci µi în
înøelepciunea Lui. Putem spune cå, în cele din urmå, într-un sens Domnul a råspuns
rugåciunii lui, µi totuµi, într-alt sens, nu i-a råspuns. Domnul nu a coborât la
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Capernaum. Rugåciunea slujbaµului a fost: „Coboarå, µi fiul meu va fi vindecat”.
Domnul i-a råspuns rugåciunii în sensul cå fiul lui a fost vindecat. În acelaµi timp
înså, nu i-a råspuns, în sensul cå nu a coborât cu el. Aceasta este slava Domnului
nostru. Aceasta este înøelepciunea Domnului nostru. Când învåøåm lecøia rugåciunii,
trebuie så øinem minte cå suntem datori så ne predåm înaintea Lui, så recunoaµtem
cå nu suntem nimic, cå suntem pur µi simplu neînøelepøi. Dacå Domnul råspunde
rugåciunilor noastre, aceasta este întotdeauna potrivit cåii Lui, iar calea Lui este
urmåtoarea: „Du-te, fiul tåu tråieµte”. Când Domnul a spus aceste cuvinte, nu se afla
în Capernaum. Dar, deµi El era în Cana, un simplu cuvânt din partea Lui - „fiul tåu
tråieµte” - a fost suficient ca fiul slujbaµului så se vindece chiar în clipa aceea. Slujbaµul
împåråtesc nu a µtiut nimic la început, înså mai târziu a înøeles secretul. Astfel a
învåøat lecøia minunatå a rugåciunii, a învåøat ceva ce pânå atunci nu µtiuse.

Întotdeauna când ne rugåm, învåøåm o lecøie nouå. De fiecare datå când ne rugåm,
avem ocazia så spunem: „Am experimentat ceva ce nu am mai experimentat pânå
acum”. A fost odatå o misionarå din Marea Britanie care a lucrat în India Se numea
Amy Carmichael. Când era încå micå – avea vreo µase ani –, s-a rugat Domnului så
îi facå ochii albaµtri. Avea ochi cåprui µi voia så aibå ochi albaµtri.(Aståzi nu mai este
nevoie de rugåciune pentru aµa ceva! Ωtiøi cum se fac ochii albaµtri. Chiar µi pårul
poate fi vopsit în orice culoare.) Amy Carmichael înså a trebuit så se roage pentru
aceasta. „Doamne, schimbå în albastru culoarea ochilor mei”. Spre surpriza ei,
Domnul nu i-a råspuns rugåciunii. Nici nu µi-a dat seama atunci ce lecøie avea de
învåøat din aceasta. A råmas cu o mâhnire în inima ei: de ce nu îmi råspunde Domnul
la rugåciune? Pânå când, într-o zi, a înøeles. Ea a ajuns så lucreze ca misionarå între
fetele vândute la templu ca prostituate, având o dorinøå puternicå så le elibereze de
acolo. Astfel, când mergea la templu, se îmbråca asemenea femeilor indiene, ca
nimeni så nu-µi dea seama cå ea este stråinå. Aråta ca oricare altå indiancå. Atunci µi-
a dat seama cå a fost spre binele ei cå Dumnezeu nu i-a råspuns rugåciunii, pentru
cå, dacå ar fi avut ochi albaµtri, oamenii µi-ar fi dat imediat seama cå nu e din India.
Vedem deci cå Domnul nu a råspuns rugåciunii lui Amy Carmichael pentru cå ea
avea nevoie de ochi cåprui, ca så facå o lucrare dupå voia lui Dumnezeu.

Lecøia continuå: slujbaµul împåråtesc a auzit cuvântul Domnului, înså a aflat
despre vindecarea fiului såu doar mai târziu. Drumul parcurs din Cana pânå la
Capernaum a fost un drum special. El nu a våzut cu ochii lui pe fiul såu vindecat.
Dacå ar fi våzut pe loc cå fiul såu este vindecat, lucrurile ar fi fost sigure. Dar reøineøi,
înainte de a-µi vedea rugåciunea, el a avut doar cuvântul Domnului. Ωi a plecat din
Cana având doar acel cuvânt. Acesta este un tablou deosebit: drumul din Cana pânå
în Capernaum este drumul credinøei. Dacå vrem så învåøåm cum sunt ascultate
rugåciunile noastre, secretul este credinøa.
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Så vå dau un exemplu. Må rog ca Domnul så îmi dea un ceas. Så presupunem cå
sâmbåta aceasta må rog, iar sâmbåta viitoare primesc ceasul. Dacå nu am învåøat
niciodatå lecøia credinøei, în tot acest proces eu våd doar douå puncte: primul punct
este când må rog, iar al doilea este sâmbåta urmåtoare, când våd ceasul µi muløumesc
Domnului cå mi-a råspuns rugåciunii. Dar, în calitatea noastrå de creµtini, noi trebuie
så învåøåm o lecøie mai profundå. În procesul rugåciunii nu existå doar douå puncte, ci
trei. Cu alte cuvinte, între sâmbåta aceasta µi sâmbåta viitoare eu continui så må rog µi
poate marøi (încå nu am primit ceasul), în timp ce stau în prezenøa Domnului µi citesc
din Biblie sau må aflu în pårtåµie cu fraøii, Domnul îmi vorbeµte µi cunosc foarte clar în
adâncul meu cå El deja mi-a råspuns la rugåciune. Ei bine, de marøi pânå sâmbåta
urmåtoare - aceea este calea credinøei.

Muløi oameni nu µtiu ce este credinøa. Când ei spun „credinøå”, de fapt se referå la
speranøå: „Domnul må va vindeca”. Dar credinøa este: „Domnul a spus” – Te bazezi pe
cuvântul Lui, µi, în cele din urmå, obøii ce ai cerut. Când Watchman Nee avea aproape
douåzeci µi cinci de ani, a ajuns så fie foarte bolnav. Doctorul i-a spus: „Mergi acaså, nu
mai are rost så-mi plåteµti”. Aµa cå el a mers acaså µi a zåcut pe patul de moarte. Mama lui
deja îi pregåtise pantofii cu care så fie îngropat. Dar, pe când se afla pe patul de moarte, a
primit de la Domnul trei cuvinte. Primul a fost: „Ωezi”, la care Watchman Nee a început
så se târguiascå cu Domnul. „Dacå tot e så mor, måcar så nu mor în aceastå poziøie”.
Atunci a primit cuvântul: „Stai în picioare”. Era tot transpirat. (De fapt, aceste cuvinte se
aflå în epistola cåtre efeseni.) Apoi a primit cuvântul: „Umblå”. A început så umble µi a
coborât de la mansardå la primul etaj. A båtut la uµa camerei unde niµte surori se rugau
pentru el. Ele nu s-au aµteptat niciodatå ca Domnul så-l vindece. Înså din clipa aceea,
boala lui de plåmâni a fost vindecatå. A murit de abia la µaizeci µi nouå de ani.

Aµadar, aståzi am zåbovit asupra lecøiei credinøei. E o lecøie foarte importantå. Ce
este credinøa? „Domnul a spus.” Ωtiøi cå, odatå, Domnul le-a cerut ucenicilor så treacå
de cealaltå parte a unui lac. El a spus: „Så trecem de partea cealaltå”. Pe când se aflau
ei încå pe mare, s-a stârnit o furtunå puternicå µi, desigur, ucenicii au intrat în panicå.
Uneori, când cålåtoresc cu avionul, se întâmplå så trecem prin vreo turbulenøå
atmosfericå. Atunci aµtept doar så vinå stewardesele: dacå ele zâmbesc, înseamnå cå
totul este în regulå, dar dacå sunt agitate, înseamnå cå ne aflåm în primejdie.

Petru era un marinar profesionist. Domnul dormea foarte bine acolo în corabie.
S-au dus µi L-au trezit pe Domnul – vå daøi seama, nu Domnul era profesionistul, ci ei!
Iar când Domnul S-a trezit, le-a spus: „Puøin credincioµilor”. Ce este credinøa? Domnul
le-a spus: „Så trecem de partea cealaltå”, nu „Så mergem la fundul lacului”. Dacå
Domnul a spus så trecem pe partea cealaltå, înseamnå cå acolo vom µi ajunge. Deci
când învåøåm så ne rugåm, lecøia este foarte clarå: înainte de a vedea råspunsul la
rugåciune trebuie så avem un cuvânt, iar când primim cuvântul, putem începe så-I



33

muløumim Domnului. Aceasta este calea credinøei. Slujbaµul împåråtesc a pornit la
drum având doar cuvântul Domnului: „Fiul tåu va tråi”, µi, cu toate cå nu a våzut în
acel moment împlinirea minunii, la urmå a aflat cå fiul såu a fost vindecat.

Acest slujbaµ a învåøat o lecøie importantå. În primul rând, el I-a dat voie Domnului
så facå o lucrare de transformare, I-a dat voie Domnului så-Ωi miµte degetul în viaøa
lui; în acelaµi timp, a învåøat ceva ce nu mai µtiuse pânå atunci, o lecøie foarte simplå:
lecøia credinøei. A început så cunoascå ce este calea credinøei. Eu cred cå aceasta este
o lecøie foarte importantå.

Så citim acum din capitolul 11 al evangheliei dupå Ioan, de la versetul 35: „Isus
plângea. Iudeii deci spuneau: „Iatå cât îl iubea!” Iar unii dintre ei spuneau: „Nu putea
oare Acesta, care a deschis ochii orbului, så facå aµa ca µi acesta så nu moarå? Isus deci,
suspinând din nou în Sine, a venit la mormânt. Ωi era o peµterå µi o piatrå era aµezatå
peste ea. Isus a spus: ridicaøi piatra. Marta, sora celui mort, I-a spus: Doamne, deja
miroase greu, pentru cå este mort de patru zile”. Ωi de la versetul 41: „Au ridicat deci
piatra. Ωi Isus a ridicat ochii în sus µi a spus: „Tatå, Îøi muløumesc cå M-ai ascultat. Eu
µtiam cå întotdeauna må asculøi, înså pentru muløimea care stå împrejur am spus, ca så
creadå cå Tu M-ai trimis”. Ωi spunând acestea, a strigat cu glas tare: „Lazåre, vino
afarå!” Ωi mortul a ieµit, legat la picioare µi la mâini cu fâµii de pânzå, µi faøa îi era
înfåµuratå cu un µtergar. Isus le-a spus: „Dezlegaøi-l µi låsaøi-l så meargå”.

Ajungem acum la a µaptea minune, care formeazå o pereche împreunå cu cea de-a
doua. Ele ne oferå mai multe lecøii legate de rugåciune. Am menøionat deja unele
lucruri despre acestei întâmplåri. Era o situaøie stringentå, pentru cå Lazår era foarte
bolnav. Surorile lui au trimis vorbå la Isus spunându-I: „Cel pe care-l iubeµti este
bolnav”. Aµa cum am mai spus, deoarece surorile cunoµteau dragostea Domnului
lor, erau sigure cå El le va asculta. Au µtiut cå nu era cazul så spunå mai multe
cuvinte. Uneori în rugåciunile noastre spunem multe cuvinte, din cauzå cå nu Îl
cunoaµtem pe Domnul nostru. Ne gândim cå dacå folosim multe cuvinte, Domnul
trebuie så ne asculte. Dar acest lucru nu este adevårat. Dacå Îl cunoµti pe Domnul,
dacå µtii cu adevårat cât de mult te iubeµte El, rugåciunea ta va deveni foarte scurtå.
Întocmai ca aceastå rugåciune. Nici nu au trebuit så-I reaminteascå Domnului, pentru
cå erau foarte sigure cå El îl va vindeca repede pe fratele lor. În acea vreme Domnul
se afla în Betania. Maria, Lazår µi Marta erau de asemenea în Betania. Dar sunt douå
localitåøi cu numele Betania: una este chiar lângå Ierusalim, iar cealaltå se aflå dincolo
de râul Iordan. Drumul de la o Betanie la cealaltå dureazå patru zile. Betania de
dincolo de Iordan este de fapt un oraµ în sudul Siriei de azi. Vå amintiøi când Dumnezeu
l-a ascuns pe Ilie la pârâul Cherit? La acel pârâu se afla Betania de dincolo de Iordan.

Surorile I-au spus: „Cel pe care-l iubeµti este bolnav”, µi aceastå scurtå rugåciune a
lor ne dovedeµte cå aveau încredere în dragostea Domnului. Dacå Ståpânul îl iubea cu
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adevårat pe Lazår, fårå îndoialå cå va veni acolo imediat. Duhul Sfânt a mai introdus
apoi un verset: „Isus iubea pe Marta, pe sora ei µi pe Lazår. Când a auzit deci cå el este
bolnav, a mai råmas douå zile în locul în care era”. Domnul Isus a zåbovit în mod
intenøionat încå douå zile. Noi ne-am gândi cå dacå Domnul îl iubea pe Lazår, ar fi
trebuit så meargå imediat – dar nu, ci tocmai pentru cå îl iubea pe Lazår, tocmai pentru
cå le iubea pe Marta µi pe Maria, a mai zåbovit douå zile. Iar aceste douå zile au adus
o încercare foarte mare în viaøa Martei µi a Mariei. Ele s-au aµteptat ca rugåciunea lor
så fie ascultatå. Când au våzut înså cå Ståpânul lor nu soseµte µi cå se face ziua a patra
µi fratele lor era deja în mormânt, vå puteøi imagina cå cele douå zile în care Domnul a
zåbovit au aruncat o umbrå în viaøa celor douå surori.

În gândirea lor, dacå Domnul îl iubea pe Lazår, acesta nu trebuia så moarå. De
altfel, când Isus a plâns, niµte evrei au µi remarcat: „Iatå cât îl iubea. Nu putea oare
Acesta, care a deschis ochii orbului så facå aµa, ca µi acesta så nu moarå?”. Dacå
Domnul l-ar fi påzit pe Lazår de moarte, prin aceasta Ωi-ar fi dovedit dragostea – µi
exact aµa gândeau µi Maria µi Marta. Dar când lucrurile s-au întâmplat contra dorinøei
µi aµteptårilor lor, vå puteøi imagina prin ce suferinøe µi încercåri au trecut cele douå
surori. Înså reøineøi: tocmai pentru cå Domnul le iubea, de aceea au trecut ele prin
aceastå încercare.

În cele din urmå Domnul a ajuns în satul lor, înså cu o întârziere de patru zile.
Potrivit tradiøiei evreieµti, când cineva moare, duhul µi sufletul lui plutesc o vreme
deasupra mormântului, fiind posibil så intre înapoi în trup µi omul så învie. Orice
evreu µtia cå dacå trec mai mult de patru zile, atunci nu mai este nici o speranøå,
omul fiind mort pentru totdeauna. Acea moarte trecuse de orice posibilitate de
întoarcere. Dupå patru zile nu mai råmânea decât disperarea. Uneori disperarea noastrå
nu este realå. Lecøia prin care trebuiau så treacå cele douå surori era aceea cå fratele
lor era mort, mort cu adevårat. Deci, când Domnul a spus: „Daøi piatra la o parte”,
µtiøi cine a încercat så-L împiedice så facå aceasta? Nu vå vine så credeøi: Marta! Ea
a spus: „Nu faceøi asta. E deja mort. Este mort cu adevårat. Nu mai are nici un rost så
se facå ceva”. În ochii celor douå surori, dacå Ståpânul lor l-ar fi iubit pe fratele lor,
trebuia så vinå mai devreme. Dacå Domnul ar fi fost acolo mai devreme, fratele lor
nu ar fi murit. De aceea ele s-au µi plâns înaintea Domnului. Marta s-a plâns, Maria
s-a plâns – ca µi cum I-ar fi spus Domnului: „Ai venit prea târziu. Dacå l-ai iubit pe
Lazår, de ce nu ai venit mai devreme?”.

Vedem cå Marta s-a plâns, µi la fel µi Maria, înså existå o diferenøå între cele
douå. Când Maria s-a plâns, ea s-a plâns la picioarele Domnului. Postura Mariei a
fost întotdeauna una de prosternare la picioarele Domnului. Aceasta era viaøa ei. Ea
a turnat untdelemn pe picioarele lui Isus µi a stat la picioarele Lui, ascultând cuvântul
Lui. Acum, exact în acelaµi loc, la picioarele Lui, ea îµi vårsa plângerea. Problema
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noastrå este cå înainte ca Domnul så ne audå plângerea, o aude lumea. Oricum, a ne
plânge nu este un lucru bun, înså cel puøin Maria s-a plâns înaintea Domnului, la
picioarele Lui: „Doamne, dacå ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu”. Cu alte
cuvinte: „Dacå l-ai fi iubit cu adevårat pe fratele meu, ai fi venit aici mai repede”.
Domnul nu a råspuns rugåciunii lor. A venit prea târziu. Dar nu, Domnul a ajuns
acolo tocmai la timpul potrivit, iar Maria µi Marta au avut ocazia så descopere cât de
mult erau guvernate de eul lor. Vedem clar cå, deµi Îl cunoµteau foarte bine pe Domnul
µi erau prieteni buni, viaøa eului era foarte puternicå în cele douå surori. „O, dacå
Domnul l-ar fi vindecat pe fratele meu! Chiar dacå nu I-am spus så vinå mai repede,
trebuia så fie aici mai devreme” – µi pentru cå El nu a fåcut asta, Marta chiar a
încercat så-L opreascå så mai acøioneze: „Nu mai få nimic. E prea târziu”.

Slåvit så fie Domnul, dupå aceastå lecøie a rugåciunii, când Marta µi Maria au privit
înapoi, au realizat ce puternicå era viaøa eului lor. Din acest motiv Domnul nostru Ωi-a
întârziat venirea. În felul acesta a adus la luminå viaøa eului din cele douå surori. Ele au
trebuit så înveøe o lecøie ca µi fratele lor. Domnul a aµteptat pânå când moartea a devenit
ireversibilå, pentru cå Maria µi Marta trebuiau så moarå faøå de ele însele, trebuiau så
moarå faøå de propria lor pårere µi så øinå minte cå Învåøåtorul lor este Ståpânul.
Dumnezeu a fost glorificat prin aceastå întârziere intenøionatå. Când Maria µi Marta au
considerat cå lucrurile au mers atât de departe, încât au atins ireversibilul, Domnul a
strigat cu glas tare: „Lazåre, vino afarå”. Domnul nu a spus doar: „Vino afarå”. Dacå ar
fi spus doar atât, atunci ar fi venit afarå toøi morøii. Domnul a fost foarte atent. Numai
Lazår trebuia så iaså. Aceastå experienøå era una personalå. Lazår ajunsese în punctul
morøii depline, ireversibile; moartea lui era adevåratå, realå. Potrivit cu ceea ce a spus
Domnul nostru, morøii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Deci, când Lazår a auzit
acel glas: „Lazåre, vino afarå”, a ieµit, într-adevår, prin înviere.

Rugåciunea surorilor a fost ascultatå într-un mod glorios. Noi ne gândim: „Dacå
Domnul vrea så îmi råspundå la rugåciune, fratele meu nu ar trebui så moarå. Ar trebui så
vinå mai devreme”. Dar nu. Domnul nostru a ajuns acolo la timp. El nu greµeµte niciodatå.
Domnul nu S-a scuzat niciodatå faøå de cele douå surori. La fel, Domnul nu Se va scuza
niciodatå nici faøå de noi. În felul Såu minunat de a lucra cu noi, din dragoste, totul este
måsurat cu atenøie, pânå când vom realiza cât de mult se împotriveµte voia noastrå voii
lui Dumnezeu µi cât de dominaøi suntem de eul nostru. Dupå aceste lucruri, când Maria
µi Marta se uitau înapoi la cele întâmplate, se puteau închina Ståpânului lor. El nu greµise
nimic. Aceasta este dragostea: El a întârziat pentru cå le-a iubit. El nu mi-a råspuns
conform dorinøei mele, dar må iubeµte atât de mult. Din dragoste, El Îµi va miµca degetul,
µi acea dragoste ne va cuceri. Atunci acel loc va deveni Betania.

Ωtiøi ce s-a întâmplat dupå ce Maria µi Marta au învåøat aceastå lecøie? În ultima
såptåmânå a Domnului nostru pe påmânt, deµi, conform Cuvântului, Templul lui
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Dumnezeu era casa Lui, totuµi, în fiecare searå, El Se retrågea în Betania, pentru cå în
Ierusalim nu-Ωi mai putea gåsi odihna. De ce a devenit Betania locul unde putea El
gåsi odihnå? Deoarece Maria µi Marta nu mai erau aceleaµi Maria µi Marta. Uneori,
când noi ne dedicåm Domnului, existå un amestec al eului nostru. Uneori noi slujim
Domnului asemenea Martei. Da, Îi slujim, înså atât de amesteca!. Înainte, aceste douå
surori fåceau mult prea mult zgomot în urechile Ståpânului lor, dar prin aceastå lecøie
minunatå ele nu doar au învåøat cum så se roage, ci au µi descoperit cå trebuie så fie
asemenea fratelui lor: la fel cum Domnul l-a adus pe fratele lor în moarte, la fel le va
aduce µi pe cele douå surori. „Am fost råstignit împreunå cu Cristos µi nu mai tråiesc
eu, ci Cristos tråieµte în mine.”

Aceasta este lecøia pe care o învåøåm din rugåciune. Rugåciunea nu are atât de mult a
face cu råspunsul primit. E mult mai mult decât atât. Aceste douå surori au fost schimbate
în chipul Lui, din slavå în slavå. De aceea Betania a devenit un loc atât de plåcut. Cred cå
este foarte clar cå aceste lucruri suntem învåøaøi de a doua µi a µaptea minune.

Vindecarea paraliticului de 38 de ani
µi vindecarea orbului din naµtere

În a treia minune întâlnim un om paralizat. Timp de treizeci µi opt de ani el a
încercat så ajungå în scåldåtoare ca så se vindece. Iatå deci un om paralizat, complet
neputincios – aceasta este a treia minune; iar în a µasea minune întâlnim un orb din
naµtere. Aici sunt douå asemånåri. Bolile celor doi erau foarte vechi: primul era paralizat
de treizeci µi opt de ani, iar al doilea era orb din naµtere. Înså, când Cristos Ωi-a miµcat
degetul, omul paralizat a putut så se ridice µi så-µi ia patul, iar orbului din naµtere i s-au
deschis ochii. Aceasta este prima legåturå dintre cele douå minuni, înså mai este ceva:
ambele evenimente s-au întâmplat într-o zi de sabat. Totuµi, deµi era o zi de odihnå,
omul paralizat nu a avut parte de odihnå pânå nu a putut umbla µi nici orbul din naµtere
pânå nu a putut vedea.

Ce lecøie putem noi învåøa din aceste douå minuni? Gåsim aici niµte asemånåri. Nu
este timp så intråm în detalii. Aøi putea så alcåtuiøi un tabel în care så treceøi primele douå
minuni µi så le comparaøi, apoi så procedaøi la fel cu a doua pereche de minuni, iar acum,
când ajungem la a treia, avem de comparat omul paralizat cu cel orb din naµtere: unul nu
poate så umble, iar celålalt nu poate så vadå. Înainte de începutul acestei strângeri, o sorå
m-a întrebat cum ne poate fi måritå credinøa. În a doua pereche de minuni vedem cå, prin
lecøia rugåciunii, noi ne exersåm de fapt credinøa, dar cum poate deveni aceasta din ce în
ce mai puternicå? Avem nevoie de încå o pereche de minuni.
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Din nou Cristos Ωi-a miµcat degetul, µi µtiøi ce s-a întâmplat. Scåldåtoarea din Betesda
se gåseµte µi aståzi acolo. În vremea Domnului Isus era un izvor ascuns sub acea scåldåtoare
µi, periodic, din el øâµnea apå cu putere. Iudeii din vremea aceea credeau cå un înger se
coboarå µi tulburå din când în când apa. Ei credeau cå dacå intrå cineva în scåldåtoare în
acel moment, este vindecat de orice boalå. Potrivit cercetårilor oamenilor de µtiinøå, s-a
ajuns la concluzia cå acel izvor ascuns avea proprietåøi vindecåtoare. Indiferent care ar fi
realitatea, acest om paralizat a privit treizeci µi opt de ani cum îngerul tulbura apa. A våzut
cu ochii lui cå oamenii erau vindecaøi µi dorea µi el så ajungå acolo. Cunoµtea calea, µtia
soluøia, cunoµtea leacul, dar nu avea putere. Timp de treizeci µi opt de ani nu a fost în stare
så se miµte niciun centimetru. Cât de frustrat trebuie så se fi simøit el în toøi acei ani! Au
trecut peste el treizeci µi opt de ierni µi treizeci µi opt de primåveri, µi el era tot acolo. Când
era foarte deprimat, a auzit un cuvânt din partea Domnului: „Ridicå-øi patul µi umblå”, µi
s-a întâmplat o minune. Doar un singur cuvânt, µi omul acela a putut så umble! De atunci,
de fiecare datå când umbla, el µtia cå face aceasta nu prin puterea lui, ci prin cuvântul
Domnului. Pentru fiecare pas pe care îl fåcea se baza pe cuvântul lui Cristos. Acel cuvânt
l-a fåcut în stare så umble.

De ce treizeci µi opt de ani? Este un motiv pentru aceasta. Ωtiøi cå fiii lui Israel au
pribegit prin pustie timp de treizeci µi opt de ani. Acest om este un reprezentant al
poporului Israel. Ei aveau legea, aveau soluøia, calea, dar nu au reuµit niciodatå så
înainteze nici måcar un centimetru. Într-o zi, unul dintre ei ce se afla pe drum spre
Damasc s-a întâlnit cu Ståpânul lui, cu Domul cel înviat – acesta a fost Pavel. Potrivit
propriilor lui spuse, Pavel era fariseu dintre farisei, evreu dintre evrei; în ce priveµte
dreptatea datå de lege era fårå vinå. Dar ascultaøi ce spune el: „În mine, adicå în carnea
mea, nu locuieµte nimic bun. Cât de mult doresc så fac binele, dar carnea mea se
împotriveµte! Cine må poate izbåvi de acest trup de moarte?”. Pavel era întocmai ca
omul paralizat de treizeci µi opt de ani. Înså, pe drum spre Damasc, el a început cu
adevårat så umble.

Aceasta este o minune deosebitå. Acum omul paralizat poate så umble. Umblarea
este doar o parte a vieøii noastre. O altå parte este aceea de a vedea. În primele
minuni am våzut cå mergem de la zero la zero. Apoi a doua etapå este umblarea din
rugåciune în rugåciune. Aceasta este perioada copilåriei. Când suntem copilaµi,
plângem, înså dupå ce creµtem µi ajungem la perioada adolescenøei, suntem aduµi în
µcoala lui Cristos. Ce învåøåm noi în µcoala lui Cristos? Douå lecøii: învåøåm så
umblåm µi învåøåm så vedem. Ne-am nåscut orbi µi am fost paralizaøi timp de treizeci
µi opt de ani, ca µi israeliøii. În µcoala lui Cristos învåøåm så umblåm µi så vedem.
Umblåm pe aceastå cale creµtinå. Dar calea creµtinå se bazeazå pe credinøa creµtinå.
Trebuie så vedem. Experienøa noastrå derivå din credinøa noastrå. În µcoala lui Cristos,
prin cuvântul lui Dumnezeu începem så umblåm µi så vedem. Pe de o parte avem
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experienøa, pe de altå parte avem credinøa sau viziunea. Pavel a putut spune: Nu am
fost neascultåtor faøå de viziunea cereascå.

În µcoala lui Cristos învåøåm aceastå lecøie minunatå. Cum putem umbla? Avem
nevoie de un cuvânt din partea lui Cristos. Domnul a spus: „Cuvintele pe care vi le
spun Eu sunt duh µi viaøå”. În limba greacå sunt douå cuvinte pentru cuvântul lui
Dumnezeu: logos µi rhema. Logos-ul se referå la cuvântul lui Dumnezeu din Geneza
pânå în Apocalipsa. Se referå la cuvântul spus de Dumnezeu pe parcursul istoriei. El
a suflat Duhul Lui în Biblie, µi acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, din scoarøå-n
scoarøå. Aceasta înseamnå logos. Înså ce este rhema? Conform evangheliei dupå
Ioan, când suntem mântuiøi, Duhul Sfânt vine så locuiascå în duhul nostru µi El ne va
cålåuzi în tot adevårul. Ba mai mult, Domnul spune cå Duhul Sfânt ne va aduce
aminte de cuvintele Lui. Domnul spune cuvintele Lui aici, înså atunci când studiezi
Cuvântul, Duhul Sfânt lucreazå în tine µi îøi vorbeµte din nou. Cuvântul lui Dumnezeu
vorbeµte µi aståzi prin Duhul Sfânt. Când citeµti un anumit fragment din Cuvântul
lui Dumnezeu, el poate deveni foarte real, viu, plin de ungere – acesta este rhema.
Rhema este cuvântul viu. Rhema este cuvântul scris uns de Duhul Sfânt. Duhul
Sfânt îl rosteµte iaråµi. Acel cuvânt devine personal, este pentru aståzi, îøi då energie
µi putere µi astfel eµti în stare så umbli.

Muløumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru Cuvânt, înså nu uitaøi cå noi tråim aici
pe påmânt prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Acel cuvânt este
rhema, cuvântul viu, cuvântul prin Duhul Sfânt – e ceva subiectiv. Så vå dau un
exemplu. Så presupunem cå Maria, mama Domnului nostru, a citit Isaia 7, versetul
14: „fecioara va naµte”. Probabil a citit acel verset de foarte multe ori. Acela era
logos, Cuvântul lui Dumnezeu, µi Cuvântul acela urma så fie împlinit. Deci de fiecare
datå când Maria citea acel pasaj, era ceva cu caracter general. Acesta este logos-ul.
Dar într-o zi Maria a auzit un glas: „Tu vei naµte un fiu. Tu”. Înøelegeøi? Acelaµi
cuvânt din Isaia – dar acum Duhul Sfânt i-l spune direct Mariei, printr-un înger. Acel
cuvânt a devenit personal. Înså ea a råmas nedumeritå: cum se poate aµa ceva, cåci
nu sunt cåsåtoritå? Ca acest cuvânt så devinå real în viaøa Mariei, ce preø mare a
trebuit ea så plåteascå! Vå puteøi imagina lupta duså în inima ei. Dar vedem din acel
pasaj cå Maria, în final, s-a supus Duhului Sfânt. A spus: „Sunt gata så se împlineascå
în viaøa mea cuvântul Tåu”. Ωi acel cuvânt, în greacå, este rhema. Dumnezeu a
vorbit o singurå datå în Biblie – acela este logos. Dar Duhul Sfânt care locuieµte în
noi va vorbi din nou µi acel cuvânt va deveni viu, va deveni tåria noastrå.

Så vå spun o întâmplare. Unei tinere îi era fricå de întuneric, aµa cå în fiecare
searå, înainte de culcare, îµi punea Biblia sub pernå, pentru cå aµa se simøea în
siguranøå. Cunoaµteøi cântarea „Stând pe promisiunile Domnului” – aceastå fatå
dormea pe promisiunile lui Dumnezeu µi atunci nu se mai temea! Într-o zi, înså când
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a studiat Cuvântul, Domnul i-a vorbit în mod personal: „Nu te teme”. Lumina a
strålucit asupra ei µi µi-a spus: „Ia så våd de câte ori apare acest cuvânt în Biblie -
„Nu te teme?”. Ωi-a cumpårat o concordanøå µi a cåutat toate locurile unde så gåseµte
acest cuvânt în Biblie µi le-a numårat. De trei sute µaizeci µi cinci de ori apare în
Biblie. Atunci i s-au deschis ochii µi a spus: „Pentru fiecare zi am acest îndemn”. Din
ziua aceea nu µi-a mai pus Biblia sub pernå, deoarece Cuvântul era deja în låuntrul
ei. Ωtia cå în fiecare zi îµi poate însuµi acel cuvânt: „Nu te teme”. Aceasta a fost lecøia
învåøatå de o sorå tânårå.

Mai cunosc o întâmplare realå care a avut loc în China. Un slujitor al lui Dumnezeu
a suferit foarte mult în închisoare din cauza credinøei lui. A trecut prin experienøe
foarte dureroase. Acest frate era considerat un erou printre creµtini. În timpul råzboiului
dintre China µi Japonia el nu s-a plecat niciodatå în faøa japonezilor, ci µi-a påstrat
credinøa. Cu toøii µtiau cå este un erou. Mai târziu, când a ajuns în închisoare, toatå
lumea credea cå va proceda la fel. Avea o voinøå foarte puternicå, de fier. Putea fi
considerat un erou. El avea de fapt o mare încredere în sine însuµi. Spre surprinderea
lui, a cåzut. Dupå ce a fost eliberat, era mereu tulburat în cugetul lui. Se considera un
Petru. În fiecare zi când se ruga, se ruga în faøa unui tablou cu un cocoµ. În cele din
urmå nu a mai putut rezista µi a spus: „Mai bine må duc înapoi în închisoare”. S-a
dus înapoi, µi credinøa lui a fost restabilitå. Dupå ce a fost eliberat, s-a întâlnit cu
Stephen Kaung, care se afla în Shanghai. Stephen l-a întrebat: „Frate, în anii care au
trecut cred cå ai învåøat multe lecøii preøioase”. El a råspuns: „Da”. Fratele Stephen l-a
mai întrebat: „Poøi rezuma într-o frazå tot ce ai învåøat?”. A spus doar trei cuvinte:
„Nu te teme”. Putem så ne imaginåm prin ce lucruri îngrozitoare a trecut fratele
nostru. Dar cât de mult l-a mângâiat acest cuvânt: „Nu te teme”! Aceasta este rhema.
Aceasta a fåcut ca fratele nostru så poatå umbla iaråµi. El a început så înveøe lecøia
asemenea lui Petru. A spus: „Înainte oamenii må considerau atât de bun, dar nu eram
nici pe departe aµa. Acum oamenii îmi spun cå sunt atât de råu!” Dar el µi-a învåøat
lecøia. Înainte încercase prin propria voinøå så reziste la toate atacurile vråjmaµului,
uitând cå nu era decât un om neputincios. Ωi el avea nevoie de cuvântul lui Cristos:
„Ridicå-øi patul µi umblå”.

Dacå aståzi putem umbla pe calea îngustå a Crucii, fiecare pas pe care îl facem
este prin cuvântul Lui. Noi tråim prin cuvântul Lui, pentru cå acest cuvânt este duh
µi viaøå. Putem învåøa despre Duhul Sfânt în µcoli teologice, dar asta nu ne asigurå
bogåøia în rhema. Slåvit så fie Dumnezeu cå în fiecare zi când ne hrånim cu Cuvântul
Såu, rhema creµte în noi µi, cu siguranøå, µi credinøa noastrå creµte. Aceasta este
calea. Înså din nou spun, aceasta este doar jumåtate din întreg. Unii oameni se bazeazå
mult pe experienøele lor. Ei doresc doar så aibå parte de experienøe ale Duhului
Sfânt. Aståzi foarte muløi oameni pot vorbi despre un singur lucru, µi anume despre
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experienøele lor cu Duhul Sfânt. Înså toate experienøele noastre trebuie så derive din
viziunea noastrå µi så o confirme.

Problema noastrå este cå la început nu µtim cum så umblåm. Înså, pe de altå
parte, noi suntem orbi din naµtere. Doar în µcoala lui Cristos învåøåm så umblåm µi
så vedem. Ωtim cum a deschis Domnul ochii orbului Dar så vå pun o întrebare: De
ce au fost atât de speriaøi fariseii când orbul a fost vindecat? Existå un motiv întemeiat
pentru aceasta. Fariseii au fost atât de tulburaøi, atât de neliniµtiøi, încât nu au mers
doar la orbul vindecat, ci au mers µi la pårinøii lui. Au dorit neapårat så facå o cercetare
cât mai preciså, µtiinøificå, voiau så µtie fårå nicio urmå de îndoialå dacå cele auzite
au avut sau nu loc, anume cå un om orb din naµtere a fost vindecat. Ce înseamnå
acest lucru? Dacå veøi citi întreaga Biblie, veøi înøelege. În Vechiul Testament întâlnim
multe minuni: despårøirea Mårii Roµii, scoaterea apei din stâncå, învieri – multe
minuni. Înså vreau så vå întreb: În tot Vechiul Testament, a fost vreodatå vindecat
vreun orb? Întâlnim acolo tot felul de minuni, în afarå de aceasta. De ce? Pentru cå
aceastå minune era rezervatå lui Mesia. De unde se putea µti cå a venit Mesia? Dupå
o minune puteai så-øi dai seama dacå persoana respectivå este sau nu Mesia. Când va
veni Mesia, El va deschide ochii orbilor. Din acest motiv, în Vechiul Testament
gåsim doar expresii care vorbesc de deschiderea ochilor, µi aceasta doar în profeøii.
Nu s-a întâmplat niciodatå în Vechiul Testament aµa ceva. Aceastå minune a fost
rezervatå pentru ziua în care va veni Mesia. Când ochii cuiva erau deschiµi, nu mai
era nicio îndoialå. Acela trebuia så fie Mesia.

Înøelegem, aµadar, de ce fariseii erau atât de preocupaøi µi de tulburaøi. Ei voiau så se
asigure cå nu a avut loc acea minune. Totuµi minunea era adevåratå, pentru cå Cristos a
venit. Isus este Cristosul, Isus este Mântuitorul omenirii, Isus este Mesia care a fost
prezis în Vechiul Testament. Cu adevårat acesta era un lucru måreø, care s-a întâmplat:
Domnul nostru într-adevår a deschis ochii orbului. Care este lecøia spiritualå din spatele
acestei minuni? În ce constå måreøia faptului cå Domnul Isus a deschis ochii unui orb?
Când am fost creaøi, noi am fost creaøi trup, suflet µi duh. Dumnezeu l-a prevenit pe
Adam: „În ziua în care vei mânca din pomul interzis, vei muri”. Dar dupå ce Adam a
mâncat din acel pom interzis, a mai tråit încå nouå sute de ani. Credeøi cå a fost exact
cuvântul lui Dumnezeu? Desigur, cuvântul lui Dumnezeu este exact. Cunosc o întâmplare
cu o femeie din Statele Unite ale Americii. E a mers cu copiii ei în pådure µi a cules niµte
ciuperci sålbatice. Nu le cunoµtea, aµa cå nu a µtiut cå ciupercile erau otråvitoare. În
câteva clipe, rinichii ei au fost atacaøi de otravå, iar apoi, dupå o såptåmânå, tot trupul i-
a fost afectat. Rinichii sunt doar un organ din trupul nostru. Dumnezeu a spus: „În ziua
în care vei mânca din pomul interzis, vei muri” – în acea zi duhul lor a murit. Biblia ne
spune cå în clipa aceea ochii lor au fost deschiµi. Ωi când li s-au deschis ochii, ce fel de
ochi aveau? Niµte ochi cu ajutorul cårora au descoperit cå sunt goi. Ωi înainte erau goi,
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dar nu erau conµtienøi de goliciunea lor, pentru cå nu aveau acea conµtiinøå de sine.
Când au luat din pomul cunoµtinøei binelui µi råului, ceva din organul sufletului lor a
fost activat µi s-au descoperit pe ei înµiµi, au devenit foarte conµtienøi de sine. Ochii
despre care este vorba acolo sunt ochii sufletului lor. Desigur, ochii lor fizici erau aceiaµi.
De atunci încolo, sufletul µi trupul lui Adam au mai tråit încå nouå sute de ani. Ochii
trupului lor µi ochii sufletului lor erau foarte ageri, dar duhul era mort. Aµa am ajuns så
fim orbi din naµtere. Prin intermediul trupului, noi suntem conµtienøi de lumea în care
tråim. Prin intermediul sentimentelor, al gândirii µi al voinøei noastre, suntem conµtienøi
de noi înµine. Prin organul duhului suntem conµtienøi de Dumnezeu. La ce ne referim
când spunem „orb din naµtere”? E foarte simplu. Dupå cåderea omului, noi am devenit
orbi faøå de Dumnezeu. Nu mai suntem conµtienøi de Dumnezeu. Unii oameni chiar
sugereazå cå nu este Dumnezeu. Aløii spun cå Dumnezeu e mort. Aceasta este dovada
orbirii noastre. Dar, slåvit så fie Domnul, una din marile misiuni ale lui Mesia a fost
aceea de a ne deschide ochii. Când ochii noµtri interiori sunt deschiµi, putem så Îl vedem
pe Dumnezeu. Înså înainte de aceasta, suntem cu toøii orbi.

Când a venit Mesia, El nu doar a murit pentru noi pe Cruce. Slåvit så fie Dumnezeu
pentru aceastå lucrare minunatå de mântuire. Dar, lucru µi mai plin de putere, El ne-a
deschis ochii. Cum a fåcut aceasta? Da, în cazul acelui om nåscut orb, minunea lui
Cristos a fost cå i-a deschis ochii, înså cum stau lucrurile cu noi? Ωi noi suntem niµte
oameni orbi din naµtere. Så vå spun mai întâi o întâmplare. Este o întâmplare frumoaså,
dar nu se terminå chiar aµa de frumos. A fost odatå un Fåt-frumos. Într-o zi el a vizitat
o vale foarte adâncå µi a descoperit cå acolo toøi locuitorii erau orbi. Dupå câteva zile s-a
îndrågostit de o fatå µi a iubit-o atât de mult, încât a cerut-o în cåsåtorie. Reøineøi cå toøi
de acolo erau orbi în afarå de prinø. Deci orbii se considerau normali, iar pe prinø îl
vedeau ca fiind anormal. Pentru a se putea cåsåtori cu acea fatå, trebuia så devinå µi el
normal. Deci condiøia cåsåtoriei a fost aceasta: „Trebuie så øi se scoatå ochii. Trebuie
så fii µi tu la fel de orb ca noi. Doar atunci må voi cåsåtori cu tine”. Asta ar fi o poveste
de dragoste. Ωi care a fost sfârµitul? Dupå multe calcule, prinøul a ajuns la concluzia cå
trebuie så se întoarcå la locul såu. Nu a vrut så i se scoatå ochii. Deci, într-un sens este
o poveste frumoaså, dar la sfârµit nu este chiar aµa de frumoaså.

Dar så vå spun acum o întâmplare adevåratå. Cu douå mii de ani în urmå, când
Domnul Isus a venit în aceastå lume, a descoperit în valea acestei planete numai
oameni orbi din naµtere. El ne-a iubit atât de mult, încât a vrut så fie într-o unitate
minunatå cu noi. Dar noi eram påcåtoµi în timp ce El era sfânt. În El nu era deloc
påcat. De aceea, noi am cåutat mereu så Îl aducem µi pe El la standardele noastre.
Aceasta s-a întâmplat în istoria omenirii. Oamenii întotdeauna au cåutat så Îl aducå
pe Domnul la standardul lor. Înså Domnul ne-a iubit atât de mult. Potrivit estimårii
noaste, ne-am fi aµteptat ca Domnul så fie la fel de orb ca µi noi. Dar Domnul, când
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era pe Cruce, nu doar a luat locul nostru, nu doar a realizat lucrarea de råscumpårare,
ci, când a trecut prin suferinøele Crucii, a spus: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu
pentru ce M-ai påråsit?”. De la bun început El a fost mereu Fiul aflat la sânul Tatålui.
Dulcea lor pårtåµie nu fusese niciodatå întreruptå. Cu ochii Lui asemenea ochilor
vulturului, Domnul nostru putea så priveascå la Tatål, iar faøa zâmbitoare a Tatålui
devenea mângâierea Lui. Când a fost torturat µi pus pe cruce, El a fost în stare så
spunå: „Tatå, iartå-i, cåci nu µtiu ce fac”. Deci El S-a rugat în acest mod, dar reøineøi,
cum ne-ar putea Dumnezeu ierta fårå niciun motiv? Dacå Dumnezeu ne-ar ierta fårå
niciun motiv, aceasta ar fi aråtarea dragostei Lui, dar unde ar fi dreptatea Lui? Aµadar,
pentru a fi drept, a trebuit ca Tatål nostru ceresc så lase ca Fiul Lui så fie råstignit. Ωi
El a devenit Mântuitorul nostru, luând toate påcatele noastre asupra Lui. Când Tatål
a våzut toate påcatele noastre întunecate aflate asupra Lui, Ωi-a întors faøa de la El.
Poate doar pentru o fracøiune de secundå påcatul nostru a fåcut ca faøa Tatålui så nu
mai priveascå la Fiul Såu. De ce? Pentru cå în acea clipå Domnul Isus a împlinit
lucrarea cea minunatå. Dupå ce Ωi-a terminat lucrarea, El a spus: „Tatå, în mâinile
Tale îmi încredinøez duhul”. Acea pårtåµie dintre ei a fost restabilitå. Înså pentru noi,
timp de mai puøin de o fracøiune de secundå, Domnul nostru a fost orb – pentru voi
µi pentru mine –, cu un singur scop: ca så ne deschidå ochii. Ce este nåscut din Duh
este duh. Slåvit så fie Dumnezeu, aceasta a fost misiunea lui Mesia.

Aµadar, pe Cruce El a fåcut o lucrare minunatå pentru voi µi pentru mine. El a luat
locul nostru. Ωi, timp de mai puøin de o fracøiune de secundå, Mântuitorul nostru nu a
våzut faøa Tatålui. Datoritå lucrårii Lui minunate, ochii noµtri au fost deschiµi. Siloam
înseamnå „trimis”. Noi suntem trimiµi la acea scåldåtoare, µi aceasta înseamnå ascultare.
Când credem în Isus Cristos ca Mântuitor al nostru, la acea scåldåtoare din Siloam ochii
noµtri sunt deschiµi. Suntem nåscuøi din nou, duhul nostru este înviat. Acum suntem
conµtienøi de Dumnezeu. Înainte eram orbi, dar acum vedem. Ce lucrare, ce minune!
Acum, în µcoala lui Cristos, nu învåøåm doar så umblåm, ci µi så vedem cu ochii noµtri
interiori. Pentru cå ochii noµtri interiori au fost deschiµi. Reøineøi cå pe drumul spre Damasc,
acea luminå a fost atât de puternicå, încât Pavel a orbit. Înså ochii såi interiori au fost
deschiµi, µi el L-a våzut pe Domnul cel înviat. Aceasta a fost viziunea lui µi aceastå
viziune i-a guvernat întreaga viaøå. Pavel a fost ca µi noi în scåldåtoarea Siloam; el a putut
spune: „Nu am fost neascultåtor faøå de viziunea cereascå”.

Revenim acum la Galateni 2:20: „Am fost råstignit împreunå cu Cristos µi tråiesc,
dar nu mai tråiesc Eu, ci Cristos tråieµte în mine. Ωi viaøa pe care o tråiesc acum în
trup o tråiesc în credinøa Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit µi S-a dat pe Sine Însuµi
pentru mine”. Cum umblåm pe calea creµtinå? „Nu eu, ci Cristos.” Dar umblarea
noastrå se bazeazå pe vederea noastrå, de aceea Pavel continuå µi spune: „Ωi viaøa pe
care o tråiesc acum în trup o tråiesc în credinøa Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit µi
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S-a dat pe Sine Însuµi pentru mine”. Aµa a învåøat Pavel în µcoala lui Cristos. De la
zero la perioada adolescenøei, când suntem în µcoala lui Cristos µi învåøåm a umbla
µi a vedea. A umbla este o minune, iar a vedea este o minune la fel de mare. Ωi totul
se datoreazå faptului cå Cristos Ωi-a miµcat degetul în vieøile noastre. Creµtem trecând
prin prima etapå, apoi prin a doua µi apoi prin a treia. Întâlnim o lecøie minunatå aici.
Care este calea spre creµterea creµtinului? Prin minunile lui Cristos.

Înmuløirea pâinilor
µi umblarea Domnului Isus pe apå

„Ωi când s-au såturat, le-a spus ucenicilor Såi: Strângeøi prisosul de firimituri ca
så nu se piardå ceva. Le-au strâns deci µi au umplut douåsprezece coµniøe cu firimituri
care au prisosit din cele cinci pâini de orz de la cei care mâncaserå. Oamenii deci,
våzând semnul pe care l-a fåcut Isus, spuneau: Acesta este cu adevårat Profetul
care vine în lume. Isus deci, cunoscând cå au de gând så vinå µi så-L ia ca så-L facå
împårat, S-a retras din nou în munte, El singur. Dar când s-a fåcut searå, ucenicii
Såi au coborât la mare µi intrând în corabie, treceau marea spre Capernaum. Ωi se
fåcuse deja întuneric µi Isus încå nu venise la ei µi marea era agitatå de un vânt
puternic care sufla. Dupå ce au vâslit deci cam douåzeci µi cinci sau treizeci de
stadii, Îl zåresc pe Isus umblând pe mare µi apropiindu-Se de corabie µi s-au temut.
Dar El le-a spus: Eu sunt, nu vå temeøi!” (Ioan 6:12-21).

Acestea sunt versetele asupra cårora vom zåbovi deocamdatå. Prin harul lui Dumnezeu
vom vorbi aståzi despre ultima pereche din cele opt minuni ale lui Cristos. Dupå cum
µtiøi, pânå acum ne-am ocupat de cele opt minuni ale lui Cristos. În contextul evangheliei
dupå Ioan, aceste opt minuni încearcå de fapt så ne înveøe o lecøie foarte importantå.
Întreaga evanghelie dupå Ioan este o evanghelie spiritualå, car vorbeµte despre viaøa
creµtinå µi despre creµterea creµtinå: de la etapa vieøii la etapa luminii µi, în final, la etapa
dragostei. Ωi am pus întrebarea: Cum putem ajunge acolo? Cum putem creµte ca så
ajungem la maturitate? Råspunsul este: prin minunile lui Cristos. Am våzut deja simetria
în oglindå în care sunt aµezate cele opt minuni. Prima minune corespunde cu a opta, a
doua cu a µaptea µi aµa mai departe. Cred cå la sfârµitul acestor strângeri veøi putea aprecia
frumuseøea acestor minuni.

Så ne îndreptåm deci atenøia asupra celei de-a patra minuni. Este minunea hrånirii
celor cinci mii de oameni, singura minune consemnatå în toate cele patru evanghelii, din
cele treizeci µi cinci såvârµite de Domnul nostru cât a fost pe påmânt. Este evident cå
Duhul Sfânt doreµte så ne atragå atenøia asupra acestei minuni, fiindcå aceasta este singura
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minune la care cei doisprezece ucenici au fost participanøi. În cazul celorlalte minuni,
Cristos le-a såvârµit în timp ce ucenicii erau simpli spectatori. Ei au privit slava lui
Dumnezeu, L-au privit pe Ståpânul lor såvârµind acele minuni, înså pentru ei era ceva
obiectiv. Au våzut cum slava lui Dumnezeu se manifesta prin Ståpânul lor. Dar aceasta
este singura minune la care Ståpânul i-a invitat pe toøi cei doisprezece så participe. Nu a
mai fost doar ceva obiectiv, ci ei au devenit parte a acelei minuni, au avut µi ei o contribuøie.
Pentru ei a fost ceva foarte înåløåtor cå au putut participa. Nu doar Cristos Ωi-a miµcat
degetul, ci µi ei au avut o parte de îndeplinit – de fapt, ei nu au fåcut nimic, ci doar au dat
mai departe. Într-un anume sens, au primit cinci pâini µi doi peµti de la Domnul, dupå
care doar au dat mai departe. Apoi au mai primit de la Ståpânul lor µi au dat din nou mai
departe. Sursa proviziei a fost acele cinci pâini µi doi peµti. Ucenicii nu au fåcut nimic, ci
doar au dat mai departe binecuvântarea – de la surså la ceilaløi. Sursa a oferit cele cinci
pâini µi doi peµti. Dacå recipientul ar fi fost o singurå persoanå, totul ar fi fost uµor µi
normal de înøeles, pentru cå cele cinci pâini µi doi peµti reprezentau o porøie modestå de
mâncare pentru un tânår pe o zi. Deci dacå ucenicii ar fi primit de la Domnul cinci pâini
µi doi peµti µi i-ar fi dat mai departe unei singure persoane, ar fi fost ceva normal.

Andrei a fost cel care a descoperit cå printre cei cinci mii de oameni se afla un tânår
care avea la el coµul cu mâncare. Ni se spune cå pâinile erau din orz. Pâinea din orz era
pâinea såracilor, deci probabil cå acel tânår era sårac. De asemenea, el mai avea doi peµti.
Ne-am gândi cå au fost niµte peµti mari. În realitate erau niµte sardine. Aøi mâncat vreodatå
sardine? Sunt niµte peµti foarte mici µi în mod intenøionat oamenii îi såreazå foarte mult,
pentru cå altfel nu prea au niciun gust. Deci, în realitate, cele cinci pâini µi doi peµti erau
doar prânzul pentru un båiat.

Gândiøi-vå la urmåtorul lucru: când cei doisprezece ucenici au primit cele cinci
pâini µi doi peµti de la Ståpânul lor, responsabilitatea lor a fost doar de a da mai
departe. Ei nu cunoµteau secretul din spatele celor cinci pâini µi doi peµti, aµa cå nu
puteau decât så distribuie cu credincioµie cele primite de la Domnul - de la surså la
destinaøie. Acum înså µi-au dat seama cå nevoia era mare: cinci mii de bårbaøi, fårå a
numåra femeile µi copiii. Când ucenicii au primit pâinile µi peµtii de la Domnul, dacå
acea binecuvântare ar fi fost pentru o singurå persoanå, lucrurile ar fi fost simple:
unul din cei cinci mii de oameni ar fi fost hrånit, o persoanå ar fi fost såturatå, misiunea
lor ar fi fost încheiatå. Dar nu, ei au continuat så serveascå, så distribuie pânå când
toøi cei cinci mii au fost såturaøi. E ceva uimitor.

De ce au fost invitaøi ucenicii så participe de data aceasta? Existå un motiv foarte
important. Care este semnificaøia hrånirii celor cinci mii? Când poporul lui Dumnezeu
se afla în pustie, în fiecare zi cobora din cer mana. În fiecare zi ei primeau hranå din
cer. Uneori Domnul le-a oferit chiar µi carne. Timp de patruzeci de ani copiii lui
Israel au fost hråniøi cu manå cereascå – erau mai mult de douå milioane de oameni.
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Când ei au umblat prin pustie, au fost såturaøi în fiecare zi. Dacå studiem Vechiul
Testament, întâlnim o expresie: „Dumnezeu a întins o maså în pustie”. În pustie,
Dumnezeu i-a invitat pur µi simplu pe toøi copii lui Israel så månânce. În pustie. Este
vreo greµealå aici? Dumnezeu ar fi trebuit så le întindå o maså în Egipt, pentru cå acolo
erau resurse din belµug. Dar ce se poate gåsi în pustie? Slåvit så fie Dumnezeu, chiar µi
în pustie El i-a întins o maså poporului Såu. A fost ca un banchet, ca o sårbåtoare. Ce s-
a întâmplat cu ocazia hrånirii celor cinci mii? Acelaµi Dumnezeu al lui Israel a întins o
altå maså în pustie, pentru o generaøie mai tânårå. De data aceasta nu pentru douå
milioane de oameni, ci pentru mai mult de cinci mii.

Faptul cå poporul lui Israel a supravieøuit în pustie a fost o minune, înså acum s-a
întâmplat acelaµi lucru. De aceastå datå, acelaµi Dumnezeu al lui Israel, care S-a fåcut
trup µi S-a smerit, Isus, a fost Cel care a întins masa în pustie. Nu este, aµadar, de mirare
cå aceasta este cea mai importantå minune dintre cele treizeci µi cinci. Pentru cå ea ne
spune cå Domnul nostru este, într-adevår, mana cereascå. Ωi minunea s-a petrecut în
faøa multor oameni. În vremurile de demult, în familiile mari, când cei bogaøi îµi invitau
prietenii la o petrecere, erau acolo muløi slujitori care slujeau la mese. Cu cât erau mai
muløi slujitori la mese, cu atât se µtia cât de bogat era ståpânul casei. Ωi de unde se µtia
cât de bogatå a fost masa? Când slujitorii îµi încheiau slujirea µi mergeau acaså, luau cu
ei toate resturile de la maså. Deci, dacå voiai så µtii cât de mare a fost petrecerea, nu
aveai decât så aµtepøi ca så vezi câte resturi se strângeau de la maså.

Astfel putem înøelege rolul pe care l-au avut ucenicii în aceastå minune. Vedem cå
slujitorii de la acest banchet au fost pårtaµi la gloria Ståpânului lor. Fiecare minune este
legatå de gloria lui Dumnezeu. Vå puteøi imagina cât de încântaøi erau aceµti ucenici?
Niciodatå pânå atunci în viaøa lor nu au mai experimentat ceva atât de glorios. Au avut µi
ei o parte în minunea lui Cristos, în lucrarea Lui. Cristos este mana cereascå. Când El Ωi-
a miµcat degetul, au fost hråniøi µi såturaøi foarte muløi oameni. Ωi cum putem µti cât de
bogatå a fost masa? Aµteptåm så vedem câte coµuri cu resturi de mâncare vor fi la sfârµit.

Reøineøi: aici ucenicii au ajuns în faza în care erau pregåtiøi så slujeascå. Erau gata
så participe la minunile lui Cristos. Viaøa lor se maturizase. Atenøia lor nu se mai
îndrepta doar asupra lor înµiµi. Când copilul este mic, de unde îøi dai seama cå e un
copilaµ? Cum îøi dai seama cå e foarte mic? Pentru cå toatå atenøia lui este îndreptatå
asupra lui: când îi este foame, vrea så i se dea de mâncare, fårå så facå vreo deosebire
între amiazå µi miezul nopøii. Mama lui trebuie så se trezeascå chiar µi la miezul nopøii,
deoarece întreaga lume se învârte în jurul acestui copilaµ. La început, când am fost
mântuiøi, I-am muløumit Domnului pentru mântuirea pe care ne-a dat-o. Isus a murit
pe Cruce pentru mine. Chiar dacå aµ fi fost singurul påcåtos de pe påmânt, Isus tot ar fi
venit så moarå pe Cruce pentru mine. Sau, când vii la strângere, de unde îøi dai seama
dacå a fost bunå sau nu? Dacå primiøi ceva, înseamnå cå strângerea a fost bunå; dacå
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nu ai primit nimic, înseamnå cå strângerea a fost moartå. Nici nu ne dåm seama uneori
cå judecåm în felul acesta. Tu consideri unele strângeri ca fiind moarte în timp ce unii
tineri poate au fost atinµi de mesaj. Cum îndråzneµti så socoteµti o strângere ca fiind
moartå? Aceasta este o dovadå cå încå ne aflåm în stadiul de copii. Suntem foarte
copilåroµi chiar µi în chestiuni spirituale – tot ce ne dorim este så ajungem cumva så
fim spirituali.

Dar, slåvit så fie Dumnezeu, într-o zi vom creµte. Toate fetele, cât sunt încå în casa
pårinteascå, sunt egoiste. Dar imaginaøi-vå o astfel de tânårå dupå ce se cåsåtoreµte µi devine
mamå – înainte de a se fi cåsåtorit ea era perla familiei, dar acum, dupå ce a devenit mamå,
când îi plânge copilaµul la miezul nopøii, ea este gata så se trezeascå. De unde îøi dai seama
cå aceastå tânårå s-a maturizat? Cum putem måsura gradul ei de maturitate? Prin faptul cå
ea nu mai este concentratå asupra ei însåµi. În timpul nopøii, se trezeµte foarte uµor la nevoia
copilaµului ei µi începe så slujeascå . Iar când slujeµte copilaµului ei, de fapt ea se aflå la
picioarele lui. Toate mamele, când slujesc copilaµilor lor, sunt la picioarele lor – toatå mizeria
trece pe lângå acele picioruµe, înså ele sunt gata så devinå cele mai umile slujitoare ale
copilaµilor lor. Prin aceasta îøi poøi da seama cå tânåra a ajuns la maturitate.

Deci cum putem cunoaµte dacå suntem maturi în Cristos? Un lucru ne va aråta
aceasta: le slujeµti fraøilor tåi? Da, tu stai întotdeauna la picioarele Ståpânului tåu – e
un lucru minunat; e minunat så fii în unitate µi pårtåµie cu Cristos. Dar dacå într-adevår
te-ai maturizat, atunci te vei gåsi la picioarele fraøilor tåi. Este mult mai uµor pentru
noi så fim la picioarele Ståpânului nostru, dar când slujeµti fraøilor, te afli la picioarele
lor µi cu adevårat le speli picioarele, întocmai cum Ståpânul le spalå pe ale tale.
Puteøi så vi-L imaginaøi pe Domnul nostru Isus la picioarele lui Petru? Sau chiar la
picioarele lui Iuda? Aµa înøelegem ce este dragostea.

Din minunea cu hrånirea celor cinci mii de oameni vedem deci cå suntem chemaøi
la slujire. În ce constå slujirea noastrå? Nu în faptul de a merge µi a lucra. Tendinøa
noastrå este så fim ca µi Marta: vrem så slujim Ståpânului nostru, pentru cå Ståpânul
nostru este Împåratul împåraøilor µi Domnul domnilor µi este vrednic de a I Se aduce
cea mai bunå slujire. Apoi, inconµtient, ne ridicåm standardul, uitând cå resursele
noastre naturale sunt limitate. Noi vrem så folosim zelul nostru natural ca så slujim
Domnului, dar atunci ne tulburåm în inima noastrå; ajungem så fim tulburaøi din
cauza multor lucruri. Ne gândim cå pentru a sluji, trebui så fim ocupaøi cu foarte
multe lucruri. O, suntem atât de ocupaøi! Dar uitåm cå, potrivit cuvintelor Domnului,
un singur lucru trebuie. Suntem prea ocupaøi, în timp ce Domnul nostru are nevoie
de un singur lucru, µi Maria µi-a ales partea cea bunå.

A fost odatå o sorå cåreia tocmai îi murise mama µi µtia cå tatål ei se simøea foarte
singur. De aceea, dupå serviciu, îµi dådea întotdeauna silinøa så ajungå repede acaså ca så
poatå lua cina cu tatål ei. În felul acesta inima tatålui era mângâiatå. Într-o zi, cred cå mai
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erau vreo zece zile pânå la Cråciun, fiica aceasta a dispårut. Ea pregåtise cina pentru tatål
ei, dar l-a låsat så månânce singur. Atunci tatål a fost foarte nedumerit: oare ce se întâmplase
cu fiica lui? În cele din urmå, în ziua de Cråciun fiica lui a revenit µi i-a dat tatålui un
cadou. A avut nevoie de zece zile ca så facå o hainå pentru tatål ei. I-a spus atunci tatålui:
„În cele zece zile cât am lipsit am lucrat så-øi fac aceastå hainå”. Desigur, tatål ei a fost
foarte miµcat de aceasta, înså i-a spus: „Dacå mi-ai fi cunoscut cu adevårat inima, ai fi
µtiut cå cinci minute petrecute cu tine aici sunt mult mai valoroase decât aceastå hainå
minunatå”. Înøelegem deci de ce Domnul a spus cå Maria µi-a ales partea mai bunå. A
sluji deci nu înseamnå a ne folosi zelul nostru natural pentru a-L muløumi pe Domnul.

Ce este slujirea noastrå? Noi suntem invitaøi så fim pårtaµi la minunile Lui. Noi nu
putem face absolut nimic. Ωi, în timp ce participåm la minunile Lui, ne bucuråm de prezenøa
Lui, µi Ståpânul nostru nu dispare niciodatå dinaintea ochilor noµtri – aceasta este slujirea
noastrå. Este un privilegiu pentru fiecare dintre noi så participåm la minunile Lui. Când nu
mai avem atenøia îndreptatå doar asupra noastrå, atunci este momentul så slujim. Vedem
aµadar ce s-a întâmplat cu ocazia hrånirii celor cinci mii. Muløi nu înøeleg cum a fost posibil
ca cinci pâini µi doi peµti så hråneascå mai mult de cinci mii de oameni, µi sunt chiar unii
teologi liberali care nu cred lucrul acesta µi cautå alte explicaøii.

La o nevoie atât de mare, aceea de a hråni cinci mii de oameni, ucenicii Domnului au
venit cu soluøia cea mai simplå. I-au spus Domnului: „Så îi låsåm så plece” – problema ar
fi fost rezolvatå. „Vor merge prin sate µi îµi vor cumpåra de mâncare.” Dar Domnul a
spus: „Nu. Daøi-le voi så månânce”. Vedeøi? În acest fel i-a învåøat Domnul pe ucenici.
Când apare aici, în România, o nevoie, µi µtiøi cå nevoia este mare, dincolo de capacitatea
voastrå de a o rezolva, soluøia cea mai bunå pare a fi: „Så îi låsåm så plece” – µi atunci e
ca µi când problema nici nu a existat. Dar noi suntem chemaøi så participåm alåturi de El.
Domnul a spus: „Daøi-le voi de mâncare”. Vedeøi? Acest lucru este mai presus de puterile
omeneµti. Cum poøi så împlineµti nevoia a cinci mii de oameni?

Reøineøi cå Domnul a iniøiat totul: „Dacå au nevoie de ceva, daøi-le voi så månânce”.
Noi suntem chemaøi så slujim. În slujirea noastrå dåm de multe probleme. Întâmpinåm
greutåøi, aµa cum a fost µi în cazul hrånirii celor cinci mii. Filip avea o minte de
matematician. El a calculat repede µi a spus: „Chiar dacå am folosi salariul pe opt luni ca
så cumpåråm de mâncare, tot nu ar fi de ajuns”. Deci care este soluøia? Teologii liberali
au soluøia lor. Ei spun cå, întrucât Domnul era între ei µi întrucât predica i-a atins atât de
mult, toøi au pus în comun câte cinci pâini µi doi peµti µi astfel au fost såturaøi cu toøii. Dar
nu aµa a fost. Andrei era fratele lui Petru. Petru era foarte vorbåreø, înså Andrei era un om
tåcut. El avea un foarte dezvoltat simø al observaøiei: deµi erau acolo mai mult de cinci mii
de oameni, el a reuµit så descopere cå un båiat avea cinci pâini µi doi peµti. A µtiut înså cå
aceasta nu ajutå la nimic. Nu era suficient nici måcar pentru sine. Dar care a fost secretul?
Domnul a spus: „Aduceøi-le la mine”. Cinci pâini µi doi peµti în mâna ta nu pot så te
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sature nici måcar pe tine, înså Domnul spune: „Aduceøi-le la mine”. Apoi, dacå acestea
ajung în mâinile Domnului, lucrurile se schimbå complet. Domnul a binecuvântat pâinile.
Noi suntem såturaøi doar datoritå binecuvântårii din cer. Trebuie så învåøåm så aµteptåm
binecuvântarea din cer. De ce? Pentru cå mana cereascå venea din cer.

În vechime, când Dumnezeu a întins o maså în pustie, în fiecare zi copiii lui Israel se
aµteptau så primeascå mâncarea din cer. Acum Domnul urma så facå din nou întocmai
cum a fåcut mai demult în pustie. A binecuvântat pâinile µi le-a rupt. A greµit oare? Când
rupi o pâine, ea devine mai micå. Dar dacå vrei cu adevårat binecuvântare, dacå vrei cu
adevårat så fii hrånit, da, e drept cå pâinea devine mai micå, da, pâinea aceea a fost ruptå
în bucåøi, dar în urma ruperii a rezultat o mare binecuvântare. Deci, ce a însemnat când
Domnul a frânt pâinea? Matematic vorbind, El a folosit operaøia de scådere sau de împårøire,
dar rezultatul a fost exact opusul. Când Domnul foloseµte scåderea, care înseamnå o
descreµtere, rezultatul este creµterea. Când Domnul foloseµte împårøirea – gândiøi-vå
numai, cinci pâini împårøite la cinci mii de oameni, fiecare bucåøicå devenind din ce în ce
mai micå –, rezultatul este înmuløirea. „Dacå bobul de grâu nu cade în påmânt µi nu
moare” – a muri înseamnå a fi împårøit. A muri înseamnå, într-un anume sens, a dispårea
în întuneric prin scådere µi împårøire, înså rezultatul este rod îmbelµugat.

Domnul nu a fåcut ceva contrar legilor naturii. Dacå bobul de grâu nu cade în påmânt,
el råmâne singur, dar când cade în påmânt µi coaja sa începe så disparå, totul scade µi nu
mai råmâne nimic: gloria acelui bob a dispårut. Ceva a fost pus în påmânt, urmând så
treacå printr-o noapte întunecatå – aceasta este operaøia de scådere µi împårøire. Dar care
sunt urmårile acestei aritmetici spirituale? Micµorându-ne, creµtem µi fiind frânøi, ne
înmuløim. Aceasta este slujirea noastrå. Nu doar Domnul nostru este un bob de grâu. El
a murit pentru noi pe Cruce µi a adus mult rod, dar a spus: „Unde voi fi Eu, acolo vor fi µi
cei care Må urmeazå”. Dacå aceasta este calea prin care Domnul a obøinut recoltå înseamnå
cå µi noi va trebui så mergem pe aceeaµi cale µi så parcurgem acelaµi proces. Crucea este
calea spre recoltå, µi noi acum suntem participanøi la acea glorioaså minune a lui Cristos.

Când Domnul a dat ucenicilor cele cinci pâini µi doi peµti, aceµtia le-au dat mai
departe muløimii fårå så înøeleagå exact ce se petrece. Cu cât dådeau mai mult, cu atât
primeau mai mult. Deveneau mai bogaøi pe måsurå ce slujeau. A sluji înseamnå a da, înså
oare înseamnå a-øi turna viaøa, devenind din ce în ce mai sårac? Nu. În acest gen de
experienøå, cu cât slujeµti mai mult, cu atât devii mai bogat. Acesta este un paradox.
Minunile sunt niµte paradoxuri. Când noi ne micµoråm, El creµte. „Nu mai tråiesc eu, ci
Cristos tråieµte în mine.” Când noi suntem reduµi la zero, Domnul înmuløeµte µi avem
suficientå hranå pentru muløi fraøi, dar noi nu putem spune decât: „Nu µtiu ce s-a
întâmplat. Ωtiu doar cå sunt co-lucråtor împreunå cu Cristos. Am o parte în aceastå
lucrare a lui Cristos µi, cu toate cå trudesc din greu µi ar trebui så fiu din ce în ce mai
obosit, nu aµa se întâmplå”.
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Îmi aduc aminte de fiecare vizitå a mea în Brazilia. Timpul pe care îl petreceam
acolo era foarte scurt – o såptåmânå –, deci aveam puøin timp pentru studiu. Începeam
seara la ora µapte µi, timpul fiind aµa de scurt, iar cuvântul Domnului aµa de bogat,
uneori trebuia så vorbesc pânå la miezul nopøii. În general, eu nu aveam nicio problemå,
înså cel care må traducea era frânt. Unii fraøi må întrebau: „Eµti obosit?”, iar eu
råspundeam: „Nu, nu sunt obosit. Dacå aµ vorbi fårå ungere, atunci aµ fi foarte obosit”.
Când vorbeµti fårå så ai parte de prezenøa lui Dumnezeu, un minut øi se pare un an, înså
în prezenøa lui Dumnezeu o orå pare cinci minute. În mod firesc, cu cât munceµti mai
mult, cu atât ar trebui så fii mai epuizat, dar, în pe tårâmul realitåøii spirituale, datoritå
ungerii din tine, cu cât dai mai mult, cu atât eµti mai îmbogåøit de Domnul. Într-adevår,
ungerea este asupra ta µi îøi împrospåteazå întreaga fiinøå. Trebuie så mårturisesc cå îmi
place foarte mult så împart altora. Înainte må gândeam cå voi ajunge epuizat, dar nu a
fost aµa, ci cu cât dau mai mult, cu atât devin mai bogat. Aceasta este råsplata slujirii
noastre. Sigur cå într-o zi ne va aµtepta o cununå, dar prezenøa Domnului este deja
acum o råsplatå. Bineînøeles, dupå câte o såptåmânå petrecutå în Brazilia, când ajungeam
acaså trebuia, la rândul meu, så dorm o såptåmânå!

Dacå într-adevår slujeµti Domnului, uiøi de tine însuøi. Nu te mai gândeµti decât la
nevoile fraøilor µi surorilor. Primeµti un telefon µi eµti gata. Uneori suntem ca medicii
obstetricieni. Aceµtia trebuie så fie gata în orice clipå så asiste la vreo naµtere. Dacå
devenim cu adevårat participanøi la minunile lui Cristos, vom învåøa aceastå lecøie.

De cât belµug au avut parte cei doisprezece ucenici? Biblia ne spune cå ei au avut
douåsprezece coµuri pline. Câøi slujitori erau? Doisprezece. Fiecare a primit un coµ plin.
Am spus deja cå dacå voiai så µtii cât de bogat este ståpânul unei case µi cât de multå
mâncare a fost la banchet, aµteptai så vezi cât de multe resturi duceau acaså slujitorii. Noi
nu µtim cât de îmbelµugatå a fost masa pentru hrånirea celor cinci mii, dar un lucru µtim:
fiecare din aceµti doisprezece slujitori ai lui Cristos a purtat cu el câte un coµ plin.

Uneori, când mergi la piaøå så cumperi ceva, duci cu tine un coµ. De aceea, când
ne gândim la un coµ, ne vine în minte coµul pentru cumpåråturi cu care mergem la
piaøå µi suntem tentaøi så credem cå µi ucenicii au avut asemenea coµuri. Dar nu a
fost aµa. Coµul despre care este vorba aici era, de fapt, sacul lor de dormit. Întotdeauna
când cålåtoreau, iudeii cåutau så se påzeascå de întinare, aµa cå nu dormeau oriunde.
De aceea îµi puneau paiele µi multe alte lucruri în sacul de dormit. Astfel, fiecare sac
de dormit, sau coµ cum i se spune în text, era de mårimea fiecårui ucenic.

Ne-am aµtepta ca, dupå hrånirea celor cinci mii, så nu mai fi råmas firimituri. Ωi
dacå n- ar fi råmas nicio firimiturå, tot ar fi fost vorba de o minune, pentru cå cinci pâini
s-au împårøit la cinci mii de oameni. Dar au fost resturi. Fiecare ucenic a putut duce
acaså un coµ plin. Dacå µi-ar fi reøinut cele cinci pâini µi doi peµti, nu µi-ar fi putut potoli
nici måcar propria lor foame. Dar acum, cu cât au slujit mai mult, cu atât mai bogaøi au
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devenit. În felul acesta putem så ne bucuråm de bogåøiile de nepåtruns ale lui Cristos.
Dacå citim cårøile lui T. Austin-Sparks, suntem impresionaøi de cuvintele mari folosite
de el: plinåtatea lui Cristos, bogåøiile de nepåtruns ale lui Cristos – acestea sunt, într-
adevår, cuvinte mari, înså pentru Sparks ele erau, toate, o realitate. Cuvintele mari din
gura noastrå nu ne fac niciodatå niµte oameni mari. Cum poøi experimenta bogåøiile de
nepåtruns ale lui Cristos? Atunci când îøi torni viaøa, când împårtåµeµti cu aløii experienøele
lui Cristos. Domnul a spus cå unde este El, acolo trebuie så fim µi noi. Dacå Domnul
este acel bob de grâu care cade în påmânt µi dupå aceea aduce rod, acelaµi principiu ni
se aplicå µi nouå. În felul acesta creµtem spre maturitate. Cum putem µti cå ne-am
maturizat? Atunci când nu mai tråim pentru noi înµine. Întocmai ca µi Hudson Taylor
care a spus: „Dacå aµ avea o mie de lire, fiecare lirå ar fi pentru China”. Slåvit så fie
Domnul, aceasta este viaøa care creµte de la zero la zero, de la rugåciune la rugåciune,
de la µcoalå la µcoalå µi, în final, de la slujire la slujire.

Ajungem acum la o lecøie µi mai adâncå, µi anume aceea a umblårii Domnului Isus pe
apå. Ucenicii au våzut minunea prin care Domnul nostru a împlinit nevoia celor cinci mii
de oameni µi au µtiut cå acei oameni doreau så-L sileascå pe Domnul så devinå împåratul
lor. Acela era exact momentul aµteptat µi de ei. Cu toate cå umblau cu Domnul pe calea
Crucii µi Îi împårtåµeau ruµinea µi umilinøa, ei nu se plângeau, pentru cå µtiau cå nu se
poate ajunge la slavå decât prin Cruce; µtiau, de asemenea, cå într-o zi Domnul va fi pe
tron. De aceea, pe când Domnul Se apropia de Ierusalim, mama lui Iacov µi Ioan a venit
la El pentru a-I cere ca fiii ei så stea la dreapta µi la stânga Lui. Ucenicii, când se gândeau
la Împåråøia ce era pe cale så se arate, se gândeau imediat la tronul lui Cristos µi deja se
gândeau cine va sta la stânga µi la dreapta Lui. Putem så ne imaginåm psihologia celor
doisprezece ucenici. Dupå glorioasa minune, ucenicii au realizat cå acela era cel mai bun
moment din viaøa lor. „Dacå oamenii aceµtia Îl vor sili pe Domnul så devinå Împårat µi
dacå El este cu adevårat Mesia µi Îµi va aµeza atunci Împåråøia – gata cu pribegia! Nu va
mai fi nicio cruce, ci doar glorie, µi mâine ne vor aµtepta tronurile!”

Astfel toøi ucenicii doreau så vadå ce se va întâmpla în continuare. Pentru cå dacå
muløimea Îl proclama pe Isus Împårat acolo, ei îµi atingeau glorioasa øintå. Nu cunoµtea
Domnul psihologia maselor? Dacå El voia cu adevårat så-Ωi întemeieze Împåråøia,
nu exista un moment mai bun ca acesta. Acolo erau mai mult de cinci mii de oameni
– ar fi fost prima megabisericå din istorie! Aståzi oamenii echivaleazå succesul cu
un numår mare. Cu cât este mai mare numårul, cu atât binecuvântarea este mai
mare. Un numår mic înseamnå cå prezenøa Domnului nu este acolo – ce altceva ar
putea însemna? În ochii lui Petru µi Ioan, acela era momentul mult aµteptat. Ei voiau
så vadå ce se va întâmpla în continuare.

Înså, dacå citim în evanghelia dupå Matei, gåsim în limba greacå un cuvânt
foarte dur, un cuvânt folosit de obicei pentru a mâna animalele. De exemplu, dacå
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vitele nu vor så se miµte, trebuie forøate. Ucenicii nu voiau så plece de acolo. Ei
voiau så råmânå ca så vadå cum Îl vor forøa oamenii aceia pe Domnul så devinå
împårat. Înså Domnul µtia care era voia lui Dumnezeu µi, de asemenea, îi cunoµtea
foarte bine pe ucenici; µtia cå nu vor så plece, aµa cå i-a silit så urce în corabie
spunându-le: „Mergeøi pe partea cealaltå µi aµteptaøi-Må. Voi veni µi Eu”, timp în
care El a cåutat så împråµtie muløimea. Visul ucenicilor s-a spulberat când ei au
våzut muløimea împråµtiindu-se. Nu puteau înøelege de ce a pierdut Domnul acel
prilej minunat. Totuµi, au trebuit så asculte de cuvântul Domnului, chiar dacå nu
înøelegeau nimic. Pentru ei, acela era un loc atât de binecuvântat! Ar fi zidit un
monument care så ateste faptul cå Dumnezeu a lucrat – înså Domnul le-a spus:
„Plecaøi”. Ωi atunci s-au dus în corabie.

Pe mare s-a stârnit un vânt puternic care le fåcea cålåtoria foarte dificilå. A pleca
însemna a se supune voii Domnului chiar fårå a înøelege ceva. Singurul lucru µtiut de
ei era cå trebuiau så asculte. Se trudeau deci din greu, vâslind contra vântului. Gândiøi-vå
numai: vântul puternic îi trimitea, de fapt, înapoi de unde porniserå. Uitaøi-vå la ce era
în jurul lor. Totul le era împotrivå, parcå pentru a-i trimite înapoi de unde au pornit,
înså, cumva, ei au råmas credincioµi Domnului. Vâslind din råsputeri împotriva vântului,
s-au supus voii lui Cristos. Care a fost rezultatul? Au vâslit zece ore µi au parcurs vreo
cinci kilometri. Cred cå de aici pânå la Bucureµti sunt cam zece ore cu maµina. Gândiøi-
vå ce frustrant ar fi ca dupå zece ore så fii parcurs doar treizeci de kilometri! Te-ai trudit
atât de mult, ai muncit atât de greu µi totuµi, progresul este atât de mic! Au vâslit zece
ore µi au stråbåtut doar cinci kilometri. Nu ar fi mai bine så renunøi? Dacå renunøi,
vântul te va mâna înapoi de unde ai pornit. Vei putea spune: Nu eu am dorit så vin
înapoi, ci vântul m-a adus. Înså ei au continuat så vâsleascå pânå la a patra strajå din
noapte. (Împårøirea romanå a nopøii în stråji era în felul urmåtor: de la µase la nouå
seara era prima strajå, de la nouå la douåsprezece noaptea era a doua strajå, de la
douåsprezece la trei era a treia strajå, iar acum ei erau în cea de-a patra strajå.)

Noaptea aceea era o noapte cu lunå plinå. Unde era Domnul nostru? El le spusese:
„Treceøi de partea cealaltå, Eu voi veni mai târziu”. În evanghelia dupå Matei se
spune cå i-a trimis de partea cealaltå, înaintea Lui. E ceva foarte neobiµnuit. Dacå ei
erau cu corabia înaintea Domnului nostru, atunci cum putea El så ajungå pe partea
cealaltå? În acel timp Domnul S-a dus pe munte så Se roage. Ståtea în prezenøa
Tatålui Såu. Din nou Se afla la sânul Tatålui. De obicei, când slujim Domnului, ne
rugåm mult; uneori chiar µi postim – o lunå, douå, trei – înainte de a merge så vestim
Evanghelia; muløi oameni sunt mântuiøi, µi noi spunem: „Muløumim lui Dumnezeu
cå a råspuns rugåciunilor noastre”. Ne rugåm înainte de a porni în lucrare, ne rugåm
pentru a avea parte binecuvântare, dar dupå ce am dobândit binecuvântarea, dupå ce
am avut succes, ce facem în continuare? Problema este cå råmânem la atât. Domnul
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înså, dupå acea mare binecuvântare, S-a urcat pe munte ca så Se roage. Ce înseamnå
asta? Dupå glorioasa minune prin care au fost hråniøi cinci mii de oameni, ar trebui
så sårbåtorim, nu? Dar nu, Domnul a împråµtiat muløimile µi S-a dus pe munte så Se
roage.

Indiferent de mårimea lucrårii, Domnul nostru nu a dezvoltat niciodatå o relaøie cu
lucrarea însåµi. Aståzi ispita lucråtorilor este aceea de a deveni tot mai legaøi de lucrarea
lor. La început ei spun cå este lucrarea Domnului. Treptat înså ei vorbesc de lucrarea
lor, biserica lor, teritoriul lor, oamenii lor. Domnul nostru este un mare Slujitor al lui
Dumnezeu. El a realizat o lucrare minunatå, dar avea o singurå relaøie: relaøia cu Tatål
Lui ceresc. Lucrarea nu L-a atins niciodatå. El a trimis muløimile la casele lor, adicå a
redus totul la zero, iar apoi Biblia ne spune cå a råmas singur cu Tatål Såu. Aceasta este
slujirea noastrå. Vå aduceøi aminte ce scrie în capitolul µaptesprezece din Luca. Acolo
Domnul ne spune o pildå. Este vorba despre un slujitor care a muncit din greu pe ogor,
dar când s-a întors de la câmp, s-a odihnit el oare pentru cå a muncit atât de mult? Nu,
ci a slujit în continuare ståpânului såu, spunând despre sine cå este un slujitor nevrednic.
Dupå o muncå roditoare pe câmp, el a råmas un slujitor smerit; a continuat så stea la
dispoziøia ståpânului, slujindu-i. Aceasta este adevårata slujire.

Înainte ca Domnul nostru så vinå la ucenici umblând pe mare, El i-a trimis pe
aceµtia înainte, a împråµtiat muløimile µi S-a dus pe munte så fie singur cu Tatål Såu.
El a fost trimis de Tatål Såu, iar acum El ståtea aµteptând înaintea Tatålui. Aceasta
înseamnå un lucråtor creµtin normal. Noi nu µtim cum så slujim Domnului nostru. Îl
dezamågim atât de mult, pentru cå ne gândim cå, atunci când slujim, trebuie neapårat
så obøinem ceva – aµa cum a fost în cazul hrånirii celor cinci mii. Când avem cinci
mii de oameni, când avem o megabisericå, înseamnå cå am fåcut ceea ce trebuia.
Dar, fraøilor, inima noastrå nu ar trebui så fie atinså de succes. Preocuparea noastrå
trebuie så fie doar zâmbetul Tatålui, aµa cum era în cazul Ståpânului nostru.

Ucenicii vâsleau în corabie, fiind foarte nedumeriøi. Ωtiau cå voia Ståpânului lor
era ca ei så treacå de partea cealaltå, så nu aµtepte acolo, så nu zideascå un monument
acolo. Vedeøi? Ei nu au înøeles de ce nu S-a folosit Domnul de acel prilej minunat,
înså încercau din råsputeri så asculte de voia Lui. Aceasta este slujirea. Noi ne gândim
cå slujirea înseamnå a sluji fraøilor µi nu înøelegem cå, potrivit Bibliei, cea mai înaltå
slujire este aceea de a sluji voii lui Dumnezeu. Aceasta este o slujire ascunså, mai
profundå. Ucenicii nu au înøeles. Uitaøi-vå la rezultate: zece ore lungi, µi doar cinci
kilometri. Am fi tentaøi så fim descurajaøi, înså nu este cazul. Aceasta este o altå
minune. Întrucât au fost credincioµi, au avut parte de o minune: Domnul nostru a
umblat pe valuri. La început s-au temut cu toøii, dar atunci Domnul a spus: „Eu
sunt”. Aceasta este singura minune såvârµitå doar în faøa ucenicilor Såi. Deµi nu
înøelegeau ce se întâmplå µi erau foarte frustraøi, vântul le ståtea împotrivå µi vâslirea
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le era tot mai anevoioaså, totuµi, pentru cå nu doreau så se întoarcå de unde au
pornit, ci voiau så asculte de cuvântul Domnului, ei au fost credincioµi pânå la capåt.

Reøineøi, Domnul era pe munte. În acea noapte cu lunå plinå Domnul a våzut
totul. El le cunoµtea inimile, µtia cât de credincioµi erau aceµti oameni. Acum Domnul
a trebuit så meargå la ei. El li s-a descoperit spunându-le: „Eu sunt”. Ce înseamnå
asta? Dupå hrånirea celor cinci mii, oamenii au vrut så-L facå pe Domnul împårat,
înså El i-a trimis la casele lor, pentru cå nu Se încredea în ei. Oamenii aceia nu
doreau decât pâine. Pentru ei, Mesia era doar un brutar. Domnul nostru dorea, într-
adevår, så fie Împårat, dar nu pentru aceµti oameni. (Poøi avea o megabisericå în care
Domnul så fie adevåratul Împårat, înså aceasta este altceva.)

Deci câøiva oameni trec printr-o încercare. Zece ore de încercare au dovedit cå
acei oameni erau credincioµi. Lor le-a spus Domnul: „Eu sunt”. Ωtiøi cå „Eu sunt”
este un nume al lui Mesia? Mesia are mai multe nume, iar unul dintre ele este „Eu
sunt”. Mesia înseamnå Cristos, înseamnå Împåratul care vine. Unde putem gåsi acel
nume? În Isaia 52, ultima parte a versetului 5: „cât este ziua de mare este batjocorit
Numele Meu”. Versetul 6: „de aceea poporul Meu va cunoaµte Numele Meu, de
aceea va µti în ziua aceea cå Eu vorbesc µi zic: Eu sunt” (versiunea englezå). Deci
„Eu sunt” este un alt nume pentru Mesia. Când a spus „Eu sunt”, Domnul li S-a
descoperit ucenicilor ca fiind Mesia, Împåratul. El voia så fie Împåratul ucenicilor
Såi. De aceea Domnul a trimis muløimile µi S-a dus pe munte, a aµteptat pânå la cea
de-a patra strajå µi apoi li S-a descoperit ucenicilor. Lumea nu a µtiut nimic despre
toate acestea. Domnul S-a descoperit doar alor Såi spunându-le: „Eu sunt”. Acum
Domnul le-a aråtat cea mai mare minune din Univers. Care este semnificaøia celor
opt minuni? De ce Îµi miµcå Cristos degetul? Pentru ca noi så putem vedea cea mai
mare minune din Univers. Cristos este cea mai mare minune. „Eu sunt”. Så ne
închinåm Lui.

Acestea sunt minunile lui Cristos. Aµa creµtem noi. De la zero la zero, de la
rugåciune la rugåciune, din µcoalå în µcoalå µi de la slujire la slujire. Cât de minunate
sunt aceste minuni! Ce simetrie perfectå! În ele putem vedea inima Domnului nostru.
În felul acesta putem înøelege întreaga evanghelie dupå Ioan. Prin aceastå cheie nu
doar vedem cum aratå creµterea creµtinå, ci gåsim µi secretul de a ajunge acolo. Pe
scurt, calea spre creµterea creµtinå este prin minunile lui Cristos.

Så ne închinåm Lui µi så ne rugåm: „Doamne, Îøi muløumim pentru aceste cuvinte.
Dacå Tu consideri cå sunt bune, foloseµte-le. Lucreazå Tu adânc în aceastå øarå pe
care Tu ai ales-o. Tu ai pe cei ascunµi ai Tåi în aceastå øarå. Chiar µi aståzi ei sunt
tot ascunµi. Îøi muløumim pentru aceste minuni måreøe. Ne încredinøåm în mâinile
Tale. Doamne, Tu eµti cu adevårat cea mai mare minune din Univers. Fie ca toøi så
ne închinåm Øie. În numele Domnului Isus Te rugåm. Amin”.


