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Când Watchman Nee s-a întors la Dumnezeu, la vârsta de 18 ani,
predarea lui a fost foarte hotårâtå. El a mårturisit mai târziu unui
prieten cå, în acele zile în care a participat la adunårile Dorei Yu, a
cântårit bine lucrurile, µtiind cå pentru un creµtin nu existå decât
douå posibilitåøi: totul sau nimic. Nu spune Biblia despre ucenicii
lui Isus cå „au låsat totul µi L-au urmat”? 1 El a înøeles cå a fi mântuit
înseamnå ascultare pânå la moarte faøå de Cel care cere totul.
Ωi de ce nu? Într-unul din magazinele din vechiul oraµ, un
meµteµugar petrecuse µase ani sculptând în lemn trei frunze albe
pe fundalul negru al lemnului låcuit al paravanului. Pentru aceastå
muncå, era plåtit cu 80 de cenøi pe zi, „fie ploaie, fie soare,
sårbåtori sau revoluøie”, dupå cum se exprimase patronul
magazinului, plus mâncare µi o scândurå pe care så doarmå. Dupå
ce va cåpåta dexteritate, va mai putea så sculpteze încå douå astfel
de paravane, dupå care, probabil, nervii µi vederea îl vor låsa µi
nu va mai fi în stare så lucreze. 2 Dacå talentele native ale
oamenilor puteau fi astfel risipite, în beneficiul unui patron avar,
exista ceva prea bun ca så fie înapoiat unui Dumnezeu care nu
Îµi cruøase singurul Såu Fiu?
Apoi Watchman dådu peste cuvintele lui Pavel: „Daøi-vå pe voi
înµivå lui Dumnezeu ca vii, din morøi cum eraøi; µi daøi lui Dumnezeu
mådularele voastre, ca pe niµte unelte ale dreptåøii”. 3 „Dumnezeu
îmi cere, deci, så consider cå toate aptitudinile mele Îi aparøin Lui”,
spunea el mai târziu. „Nu îndråzneam så risipesc banii, timpul sau
capacitåøile fizice sau mentale cu care eram înzestrat, întrucât nu
erau ale mele, ci ale Lui. Acea descoperire a fost foarte importantå.
Viaøa creµtinå adevåratå de abia atunci a început pentru mine.”
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Atunci, brusc, µi-a dat seama cå exista un lucru pe care trebuia
så-l îndrepte. La unul din cursuri, „Cunoµtinøe Biblice”, Watchman
fusese foarte apatic, iar dezinteresul såu se materializase constant în
note mici. Ca vlåstar al unei familii creµtine, înså, se gândise cå nu
e potrivit så aibå asemenea rezultate slabe la învåøåturå într-un liceu
al unei misiuni creµtine. Hotårâse, aµadar, så se ajute la examene de
niµte notiøe scrise pe palme, ce puteau fi ascunse sub mânecile largi.
Aceastå practicå dusese la îmbunåtåøirea notelor pânå la nivelul celor
de la alte obiecte, astfel cå profesorii nu au bånuit nimic.
Dupå naµterea sa din nou, el abandonå acea practicå µi acum, oricât
ar fi încercat, nu putea så obøinå note de trecere. Se gândi cå
Dumnezeu nu-l putea ajuta atât timp cât nu-µi recunoµtea påcatul.
Avea, înså, motive de ezitare. Directorul µcolii îi prevenise pe elevi
cå oricine va fi prins copiind va fi exmatriculat, iar exmatricularea
ar fi distrus orice speranøå de primire a unei burse de studiu în
stråinåtate. (Ultimii doi ani la „Trinitatea” echivalau atunci cu primul
an universitar la Colegiul „Sf. Ioan” din Shanghai.) A trecut prin
chinuri interioare pânå så decidå cå Isus Cristos era mai important
pentru el decât cariera. Merse la director µi-i relatå acestuia ce fåcuse
µi de ce trebuia så-i mårturiseascå acum acele lucruri µi, spre marea
lui uµurare, nu fu exmatriculat.
Dupå trei luni de la convertirea lui Watchman, Dora Yu reveni în
Foochow, oprindu-se la nord de Amoy pentru a se adresa fetelor de
la liceul din oraµ µi, din nou, „multe vieøi au fost transformate”. 4 La
acea vreme, provincia era instabilå, cu lupte sporadice în zonele rurale
µi în oraµe pentru stabilirea sferelor de influenøå. Pe 9 mai, båieøii de
liceu au fost duµi så demonstreze împotriva japonezilor, întrucât în
aceastå „Zi Naøionalå a Ruµinii”, China îµi amintea de cele „21 de
Solicitåri” ale Japoniei din 1915. Tulburårile au continuat µi, pentru
al doilea an consecutiv, orarul liceului a avut de suferit.
Våzând aceasta, µi simøind nevoia så-µi adapteze viaøa la credinøa
sa, Watchman încetå så mai frecventeze liceul. Colegii lui de claså
nu µtiau ce se întâmplase cu el, iar familia lui påstrå secretul pânå
când Watchman îµi reluå cursurile, câteva luni mai târziu. În acel
råstimp, a fåcut o cålåtorie pânå la Shanghai, oraµ în care miµcarea
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„Noul Val” din învåøåmânt, stimulatå de vizitele lui John Dewey,
Bertrand Russell µi Tagore, avea un mare impact asupra gândirii
studenøilor. Dar nu µi asupra gândirii lui Watchman. El venise la
Shanghai pentru a participa la cursurile de cunoµtinøe din Scripturå,
øinute la Ωcoala Biblicå a d-rei Yu. Ωi-a dat toatå silinøa så înveøe cât
mai bine, iar profesoara era excelentå. De la ea a învåøat Watchman
så se încreadå doar în Dumnezeu în toate nevoile sale, dupå exemplul
Dorei, care se condusese dupå acest principiu toatå viaøa. A mai
învåøat så lase Cuvântul lui Dumnezeu så vorbeascå inimii lui, µi nu
doar så-l acumuleze în mintea lui.
Când s-a întors, mama lui i-a spus pe un ton categoric: „Acum du-te
la liceu µi încheie anul µcolar.” Aµa fåcu µi, întrucât cursurile se øinuserå
haotic din cauza evenimentelor politice, Watchman recuperå uµor orele
de µcoalå pierdute. Era acum un tânår schimbat µi hotårî så nu mai
piardå nicio clipå. Începu så înveøe cu zel µi, în acelaµi timp, alcåtui o
listå cu numele colegilor såi µi începu så se roage pentru fiecare dintre
ei µi så le vorbeascå despre credinøa lui în Domnul Isus Cristos. La
început râdeau µi-µi båteau joc de el, våzând cum poartå cu el o Biblie
pretutindeni unde mergea. Dar, deoarece el o citea constant, µtia ce
conøine. Îµi propusese så parcurgå 19 capitole din Noul Testament în
fiecare zi µi era gata så discute cu oricine era dispus så-l asculte despre
mesajul Scripturii. Încetul cu încetul, viaøa schimbatå µi sinceritatea
sa våditå le-au captat atenøia colegilor såi.
Un elev la Ωcoala Navalå dintr-o provincie cantonezå, Wilson
Wang, originar din Foochow, se transferase de la secøia nauticå pentru
a se înscrie în clasa lui Watchman la „Trinitatea”, în anul µase. Acesta
a fost primul care a participat la adunårile de rugåciune din capela
liceului. De abia dupå un an au apårut primele roade ale acelor
adunåri, dar treptat, dupå multe discuøii cu Watchman, câøiva båieøi
au ajuns la credinøa mântuitoare în Cristos, în care au descoperit
bucuria pe care o cåutaserå pânå atunci. Dintre aceµti tineri se
distingeau Simon Meek, din cartierul Lien Chieng, Luca µi K.H.
Weigh, ambii din Kutien.
Nemuløumindu-se så fie martori ai lui Cristos doar în liceul în
care învåøau, aceµti båieøi au pornit så ducå vestea cea bunå a
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Evangheliei în tot oraµul, folosindu-se de ocaziile oferite de zilele
de duminicå, de serbårile µcolare sau de grevele frecvente ale
studenøilor. Ωi-au fåcut rost de un gong puternic, pe care-l foloseau
când stråbåteau cântând stråzile, propovåduind tuturor celor care se
opreau så asculte vestea despre un Mântuitor viu. În oraµ era zgomot
mereu, provenind de la tobe, pocnitori µi porci care guiøau, de la
strigåtele negustorilor, sau orchestrele chemate la înmormântåri.
Niµte zgomote în plus nu supårau pe nimeni. Tinerii împårøeau
pliante, purtau pancarte µi afiµe pe care scriseserå, cu litere mari,
cum se ajunge la mântuire. Afiµele erau lipite pe pereøi, printre
reclame la øigåri, låmpi cu kerosen, picturi în culori aprinse înfåøiµând
tigrul albastru care månâncå oameni – teroarea locuitorilor de pe
dealurile din jungla sudicå. Apoi µi-au confecøionat niµte tricouri
albe pe care au scris cu litere roµii: „Dumnezeu a iubit lumea
påcåtoµilor” µi „Isus Cristos este Mântuitorul viu”. Locuitorii
suburbiilor de pe ambele maluri ale râului au devenit, în curând,
conµtienøi de o trezire spiritualå printre creµtini.
La Ma Wei, Watchman a descoperit un suflet-pereche, care-i va
deveni prieten bun. Când sosi acolo cu vaporul, la întoarcerea din
Shanghai, o contactå, la sugestia Dorei Yu, pe d-ra M.E. Barber, o
fostå misionarå anglicanå care acum lucra independent. Nåscutå la
Peasenhall, Suffolk, Margaret Barber s-a dus la Foochow în 1899
sub egida C.M.S. (Church Mission Society – Societatea Misionarå
a Bisericii) µi a lucrat vreme de µapte ani ca profesoarå de gimnaziu.
Societatea a reøinut-o ca pe o lucråtoare plinå de zel µi devotament,
cu o „personalitate iradiantå”. Totuµi, pe când era în concediu în
Anglia, în 1909, Margaret a cunoscut cercetarea lui Dumnezeu cu
privire la botez µi s-a dus så discute acest subiect cu D.M. Panton,
slujitor la Surrey Chapel din Norwich. Dupå cum era de aµteptat,
episcopul ei i-a scris sfåtuind-o så nu se mai întoarcå în Fukien. Cu
toate acestea, ea s-a întors, la vârsta de 42 de ani, cu credinøa cå
Dumnezeu îi va purta de grijå µi cu sprijinul rugåciunilor credincioµilor din congregaøia Surrey Chapel.
Curând, un predicator chinez independent, Li Ai-ming, i s-a
alåturat în lucrare µi, pentru a nu-i pune într-o situaøie jenantå pe
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foµtii ei colegi din Nantai, Margaret a închiriat o caså a unui misionar
american ce era pe punctul de a pleca acaså. Chiria era micå, iar
casa era amplasatå la Pei Ya Tam (White Teeth Rock – Stânca
Dinøilor Albi), peste drum de ancoraj. Aici, împreunå cu d-ra M.L.
Ballord, mai tânårå decât ea cu 20 de ani, µi-a stabilit baza viitoarei
ei lucråri.
Amândouå au lucrat timp de 10 ani printre femeile din zonå µi,
atunci când aveau ocazia, printre bårbaøi. Mergeau periodic la
Foochow pentru a distribui pliante în pieøe, înså erau limitate în
lucrare din cauzå cå femeile misionare erau privite cu neîncredere
µi, de asemenea, din cauza întunericului spiritual care domnea în
provincia chinezå. În primul an al lucrårii în Foochow, Margaret
Barber participase la botezul creµtin al unui preot budist, odinioarå
renumit pentru ataµamentul lui faøå de Budda. Astfel de lucruri nu
se mai întâmplau acum. Creµtinizarea Chinei rurale pårea un vis
îndepårtat dacå, µi-au spus ele, Dumnezeu Însuµi nu alege µi cheamå
în lucrare tineri, bårbaøi µi femei, de pe tot cuprinsul øårii. Ωi de ce
nu ar face-o? Au început så se roage constant pentru acest lucru.
Într-o zi a anului 1921, o navå de råzboi chinezå ancorå la White
Teeth Rock. Un ofiøer coborî µi, în timp ce trecea prin Vamå, fu
impresionat de cântarea pe care o cânta un grup de creµtini care
construiau sediul unei misiuni. Merse så-i cunoascå µi se prezentå:
era Wang Tsai (Leland Wang), originar din Foochow µi fratele lui
Wilson Wang, coleg de claså cu Watchman. Dupå ce absolvise
Colegiul Naval Chefoo, fusese repartizat pe o navå staøionatå la
Nanking. În timpul misiunii sale de acolo, a crezut în Cristos. Avea
23 de ani µi se hotårâse så-µi påråseascå slujba de pe vas µi så se
dedice vestirii Evangheliei. Leland era dovada cå Dumnezeu råspundea rugåciunilor celor douå misionare.
Casa fraøilor Wang era în suburbia Chien Shan, pe deal, puøin
mai sus de casa familiei Nee, astfel cå Wang Tsai a ajuns repede
så-i cunoascå pe Watchman µi prietenii lui. De îndatå ce s-au
îndeplinit toate formalitåøile cu privire la påråsirea slujbei, Tsai s-a
întors acaså pentru a-µi începe lucrarea de evanghelist, lucrare pentru
care s-a dovedit a fi înzestrat. Fiind puøin mai în vârstå decât ei µi
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având mai multå experienøå de viaøå, era privit cu mult respect de
grupul de studenøi credincioµi.
Casa familiei Nee deveni µi ea un centru de activitåøi de tip nou
dupå ce Domnul a lucrat la inima lui Huo-ping. Oamenilor le-a luat
ceva timp ca så se obiµnuiascå cu realitatea cå agitatorul politic
devenise un lucråtor creµtin, dar, curând, datoritå mårturiei ei µi a
cunoµtinøelor biblice acumulate, doamna Nee a fost solicitatå så
îndeplineascå lucrarea de predicator metodist în adunårile de femei
din nordul provinciei Fukien. Dupå ce, cu ajutorul unei prietene, a
învåøat dialectul pai-hua, a putut så slujeascå într-o zonå mai extinså.
Ea umbla cu Dumnezeu µi fåcea voia Lui în toate lucrurile, îndreptându-µi fårå zåbavå greµelile, lucruri pentru care se pare cå
Dumnezeu a binecuvântat-o în lucrare.
Deµi era deseori plecatå de acaså, ea era atentå la nevoile familiei
ei. Într-o varå, dupå ce predicase la întâlnirile misiunii YMCA din
Foochow, a refuzat invitaøia de a-µi prelungi µederea la misiune pentru
a se odihni, simøind cå Dumnezeu o atenøioneazå de ceva ce urma så
se întâmple acaså. Seara, în timp ce se plimba cu soøul ei pe malul
râului, în dreptul casei lor, ea remarcå faptul cå aerul era foarte uscat:
„Må tem så nu izbucneascå vreun incendiu.” Dimineaøa devreme,
au fost treziøi de strigåtele disperate ale oamenilor ale cåror case din
paie µi bambus luaserå foc. S-au rugat, µi Domnul i-a asigurat cå
focul nu va ajunge la casa lor µi cå nu va fi nevoie så-i scoale pe
copiii mai mici. Vântul îµi schimbå direcøia µi începu så batå dinspre
sud, iar focul, care distrusese douåsprezece case, se opri la câøiva
metri de casa lor.
Ni Weng-hsiu a fost foarte miµcat de aceastå dovadå a purtårii de
grijå divine, dar nu i-a plåcut când, o såptåmânå mai târziu, în timp
ce se plimbau într-o searå cålduroaså, soøia lui a vorbit iaråµi despre
temerea de un nou incendiu. Gålågia care i-a trezit, de aceastå datå,
la ora 4 dimineaøa, a fost mai îngrozitoare decât prima datå. Vântul
puternic ajuta la råspândirea focului, care se îndrepta spre nord,
dinspre piaøå. „Crezi cå focul ne va arde casa de data aceasta?”, o
întrebå soøul ei. Huo-ping îµi îndreptå inima spre Domnul, dar nu-i
putu spune decât. „S-ar putea.” În consecinøå, îi trezirå mai întâi pe
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copiii mai mari, dupå care începurå så-µi scoatå din caså lucrurile
esenøiale. La un moment dat, îi veni în minte capitolul 18 din cartea
Geneza, în care Avraam încheie prematur (credea ea) rugåciunea
pentru Sodoma5. Dumnezeu pårea cå o mustrå, adresându-i întrebarea
„De ce nu te rogi?”
Ωi-a abandonat, atunci, activitåøile µi a îngenuncheat din nou pentru
a se ruga. „O, Doamne, în acest cartier din Foochow, familia noastrå
este singura care crede în Tine. Då-mi un råspuns pentru aceµti
necredincioµi, ca ei så nu poatå spune ‚Unde este Dumnezeul tåu
acum?’” Imediat primi încredinøarea: „O mie så cadå alåturi de tine,
µi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.” 6 Primind
aceastå asigurare ca din partea Domnului, îi spuse µi soøului ei vestea
bunå. Dar flåcårile se apropiau cu repeziciune de casa lor, iar el o
mustrå aspru pentru inactivitate. Apoi incredibilul se produse.
Brigada de pompieri, împiedicatå de pråpådul din preajma capului
de pod, ajunse pe calea apei chiar la casa lor, pe care o transformarå
în cartier general pentru lupta cu focul. Eforturile lor, combinate cu
schimbarea direcøiei vântului µi cu o averså de ploaie, au împiedicat
råspândirea focului, care s-a oprit la distanøå de douå case de locuinøa
lor. Cele douå incendii în decurs de o såptåmânå au låsat o insulå de
cinci case neatinse de nenorocire într-o zonå distruså de pârjol. Cum
putea o asemenea îndurare så nu fortifice credinøa familiei Nee în
Dumnezeu?
Într-o zi, întorcându-se de la o adunare creµtinå unde predicase,
Huo-ping aflå cå misionarele de la White Teeth Rock o cåutaserå.
Nu le cunoµtea personal, dar µtia cå Watchman µi prietenii lui
mergeau uneori la Pagoda pentru lecøii biblice. Ea evitase, de fapt,
så le întâlneascå, de când aflase cå Dora Yu, în drum spre Shanghai,
se oprise acolo pentru a fi botezatå de cele douå misionare. Acest
lucru, se gândi Huo-ping, a distrus bunå parte din ceea ce se realizase
prin adunårile de trezire øinute de ea µi nu se sfii så-µi spunå deschis
pårerea cu privire la acest lucru.
Dar acum, cu douå zile înainte de Paµte, Watchman veni så-i
vorbeascå. Îi spuse cå, în cele trei zile libere în care nu avea cursuri,
dorea så meargå la Ho Sheo-ngen (numele chinezesc pe care i-l
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dåduserå d-rei Barber) pentru a participa la adunårile de studiu biblic.
„Vreøi så veniøi cu mine?”, o întrebå el. „Aµteaptå så-L întreb pe
Domnul”, råspunse ea µi urcå la etaj. Îngenunche µi se rugå, apoi, în
timp ce se pieptåna, simøi cå Dumnezeu îi spune: „Du-te µi
boteazå-te!” Ea fusese botezatå în rit creµtin la o vârstå fragedå,
împreunå cu mama ei. Dar acum, Dumnezeu îi cerea så înfåptuiascå
public lucrul împotriva cåruia vorbise cu vehemenøå: så-µi declare
credinøa, care acum era dublatå de cunoaµtere. Atunci fu convinså
cå Domnul era Cel care o îndemna la acest act de supunere. Îµi aminti
cuvintele Tatålui cåtre Isus la botezul Acestuia: „Tu eµti Fiul meu
preaiubit, în Tine Îmi gåsesc toatå plåcerea Mea.” 7 Dupå ceva timp,
coborî µi-i spuse lui Watchman cå hotårâse så-l însoøeascå la misiunea
d-rei Ho µi, mai mult, cå dorea så fie botezatå. „Ωi eu merg acolo
pentru a fi botezat”, îi råspunse el aproape instantaneu.
Ωi pentru el fusese o chestiune de ascultare – aceea de a-I da lui
Dumnezeu „råspunsul unei conµtiinøe curate”. Citise în Noul Testament cuvintele lui Pavel, care fac legåtura între botez µi moartea lui
Cristos, µi ale apostolul Petru, care asociazå botezul cu domnia Lui,
µi avusese revelaøia a douå lumi ostile, precum µi imposibilitatea de
a sluji, simultan, ståpânilor lor – dumnezeului acestei lumi µi
Domnului vieøii. Ωtia cå era necesar så exprime public ruptura lui cu
una din aceste douå lumi µi devotamentul såu total faøå de cealaltå.
„Ies din sistemul guvernat de Satan µi îmi pun inima la dispoziøia
lucrurilor asupra cårora se concentreazå inima lui Dumnezeu. Øelul
meu este, de acum înainte, acelaµi cu scopul lui Dumnezeu în Cristos.
Påµesc în Împåråøia nouå µi sunt eliberat din cea veche.” 8
Auzind de planul lor, George, fratele lui Watchman, µi-a exprimat
µi el dorinøa de a fi botezat. Astfel, în dimineaøa urmåtoare, au plecat
împreunå spre Ma Wei. Domniµoara Barber o salutå pe Huo-ping
cu entuziasm: „Ai mâncat aståzi? Ce veµti bune ne aduci?” A fost
uimitå så audå cum, fårå intermediar, Dumnezeu îi vorbise lui
Huo-ping despre botez. De când auzise, de la Dora Yu, despre modul
în care Domnul lucrase în inima ei, cele douå misionare nu încetaserå
så se roage pentru ea. Se plecarå toøi pe genunchi µi-I muløumirå
Domnului împreunå.
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În duminica de Paµte merserå la White Teeth Rapid. Era o zi
întunecoaså, cu cerul acoperit, iar burniøa stingea, parcå, focul din
inimile lor. Huo-ping avu o crizå de tahicardie, µi d-ra Barber sugerå
amânarea botezului. Dar Huo-ping insistå: „Mai bine mor în voia
Domnului decât så mai tråiesc împlinindu-mi voia mea.”
Îndreptându-se spre baptistier pentru a fi botezatå de båtrânul
evanghelist Li Ai-ming, Huo-ping ceru Domnului un semn. În timp
ce ochii ei atingeau apa, razele aurii ale soarelui råzbåturå prin
perdeaua groaså de nori.
Actul botezului afirma noua poziøie a lui Watchman: „Doamne,
påråsesc lumea în care am tråit pânå acum. Crucea Ta må separå de
ea pentru totdeauna µi må aduce într-o alta. Eu sunt acum în locul în
care Tu m-ai pus în Cristos!” Au stråbåtut drumul de întoarcere pânå
la sala de adunare cu cântåri de laudå în inimå.
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