RECUNOSCÂND

µI

ACCEPTÂND LUCRAREA LUI DUMNEZEU

PARTEA ÎNTÂI

CALEA SPRE CUNOAµTEREA LUI DUMNEZEU

1 Recunoscând µi acceptând lucrarea lui
Dumnezeu

Drept råspuns Isus le-a zis: „Vå råtåciøi! Pentru cå nu
cunoaµteøi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu“
Matei 22:29
Apoi S-a depårtat de ei ca la o aruncåturå de piatrå, a
îngenunchiat, µi a început så se roage, zicând: „Tatå,
dacå voieµti, depårteazå paharul acesta de la Mine!
Totuµi, facå-se nu voia Mea, ci a Ta!“ Atunci I s-a aråtat
un înger din cer ca så-L întåreascå. A ajuns într-un chin
ca de moarte, µi a început så se roage µi mai fierbinte; µi
sudoarea I se fåcuse ca niµte picåturi mari de sânge,
care cådeau pe påmânt. Dupå ce s-a rugat, s-a sculat, µi
a venit la ucenici; i-a gåsit adormiøi de întristare µi le-a
zis: „Pentru ce dormiøi? Sculaøi-vå µi rugaøi-vå, ca så
nu cådeøi în ispitå“. Luca 22:41-45
S-a depårtat a doua oarå µi s-a rugat zicând: „Tatå, dacå
nu se poate så se îndepårteze de Mine paharul acesta,
fårå så-l beau, facå-se voia Ta!“ … I-a låsat din nou, s-a
depårtat, µi s-a rugat a treia oarå, zicând aceleaµi
cuvinte. Matei 26:42,44
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Ωi ca så nu må umflu de mândrie din pricina strålucirii
acestor desocperiri, mi-a fost pus un øepuµ în carne, un
sol al lui Satan, ca så må pålmuiascå µi så må împiedice
så må îngâmf. De trei ori am rugat pe Domnul så mi-l ia.
Ωi El mi-a zis: „Harul Meu îøi este de ajuns; cåci puterea
Mea în slåbiciune este fåcutå desåvârµitå“. Deci må voi
låuda mult mai bucuros cu slåbiciunile mele, pentru ca
puterea lui Cristos så råmânå în mine. 2 Corinteni 12:7-9
El Ωi-a aråtat cåile Sale lui Moise, µi lucrårile Sale
copiilor lui Israel. Psalmul 103:7
A adunat pe toøi preoøii cei mai de seamå µi pe cårturarii
norodului, µi a cåutat så afle de la ei unde trebuia så Se
nascå Cristosul. „În Betleemul din Iudea“, i-au råspuns
ei, „cåci iatå ce a fost scris prin prorocul : «Ωi tu,
Betleeme, øara lui Iuda, nu eµti nici de cum cea mai
neînsemnatå dintre cåpeteniile lui Iuda; cåci din tine va
ieµi o Cåpetenie, care va fi Påstorul poporului Meu Israel»“. Matei 2:4-6
Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela,
le-a zis: „Voi nu µtiøi nimic; oare nu vå gândiøi cå este în
folosul vostru så moarå un singur om pentru norod, µi så
nu piarå tot neamul?“ Dar lucrul acesta nu l-a spus de la
el; ci, fiindcå era mare preot în anul acela, a prorocit cå
Isus avea så moarå pentru neam. Ioan 11:49-51
Dar iatå legåmântul pe care-l voi face cu casa lui Israel, dupå acele zile, zice Domnul: „Voi pune legile Mele
în mintea lor µi le voi scrie în inimile lor; Eu le voi fi
Dumnezeul lor, µi ei vor fi poporul Meu. Ωi nu vor mai
învåøa fiecare pe vecinul såu, zicând: «Cunoaµte pe
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Domnul!» Cåci toøi Må vor cunoaµte, de la cel mai mic
pânå la cel mai mare dintre ei“. Evrei 8:10-11
În primul pasaj citat gåsim cå, cu câteva zile înainte de moartea
Domnului Isus, niµte saduchei I-au pus întrebåri cu privire la
înviere. Ei au spus: „Erau dar la noi µapte fraøi. Cel dintâi s-a însurat
µi a murit; µi, fiindcå nu avea copii, a låsat fratelui såu pe nevasta
lui. Tot aµa µi al doilea µi al treilea, pânå la al µaptelea. La urmå,
dupå ei toøi, a murit µi femeia. La înviere, nevasta cåruia din cei
µapte va fi ea? Fiindcå toøi au avut-o de nevastå“. Domnul le-a dat
un råspuns foarte clar: „Vå råtåciøi! Pentru cå nu cunoaµteøi nici
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu“. Nu intenøionez så explic
aceastå întâmplare complicatå, ci vreau så scot din acest verset
douå principii profunde ce privesc viaøa noastrå spiritualå. Primul
se referå la înøelegerea Scripturii, iar cel de-al doilea la cunoaµterea
puterii lui Dumnezeu. Aceste douå principii aratå faptul cå un
creµtin trebuie så aibå douå feluri de cunoaµteri: cunoaµterea
Scripturii µi cunoaµterea puterii lui Dumnezeu.
În mod obiµnuit, copiii lui Dumnezeu care Îl cautå cu adevårat
pe El se împart în douå categorii: o categorie îi reprezintå pe cei
care cunosc Biblia, dar cunosc prea puøin puterea lui Dumnezeu;
cealaltå categorie îi reprezintå pe cei care nu cunosc prea bine
Biblia, dar cunosc puterea lui Dumnezeu. Foarte rar se întâlnesc
creµtini la care så existe un echilibru corespunzåtor în aceastå
privinøå. Nu voi vorbi acum despre importanøa relativå a acestor
douå principii, ci vreau mai degrabå så spun tuturor cå nu este
suficient doar så cunoµti Biblia — trebuie så cunoµti µi puterea lui
Dumnezeu. Daøi-mi voie så vå consider pe toøi ca fiind dintre aceia
care înøeleg Scriptura, astfel încât så putem så ne îndreptåm atenøia
asupra modului în care Îl cunoaµtem pe Dumnezeu. Doar
cunoaµterea Scripturii nu este suficientå; noi trebuie så Îl cunoaµtem
pe Dumnezeu Însuµi. Dar a-L cunoaµte pe El presupune a fi în
pårtåµie cu Dumnezeu µi a-L låsa pe El så lucreze în viaøa noastrå.
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Nu vom ajunge la cunoaµterea lui Dumnezeu dacå nu suntem în
pårtåµie cu El µi dacå nu ne aµteptåm ca El så lucreze în noi. Cåci
calea spre cunoaµterea lui Dumnezeu trece prin tratamentele pe
care ni le aplicå El. Nu existå altå cale. Fiecare dintre noi trebuie
så fie convins de acest lucru.
Cunoaµterea Bibliei nu este echivalentå cu cunoaµterea lui
Dumnezeu
Ωtim cå, într-o zi, niµte oameni au sosit la Ierusalim µi au
întrebat: „Unde este Împåratul de curând nåscut al iudeilor?“ Au
mers încoace µi-ncolo punând aceastå întrebare. Irod a auzit µi s-a
tulburat. A chemat la el pe preoøii cei mai de seamå µi pe cårturari
pentru a afla unde trebuia så se nascå Cristosul. Când preoøii µi
cårturarii au auzit aceastå întrebare, a råspuns oare vreunul dintre
ei cå trebuie så meargå acaså µi så cerceteze Scriptura, sau cå a
uitat så-µi aducå Biblia? Nu, ci l-au citat pe datå, din memorie, pe
proroc: „În Betleemul din Iudea“. Aceasta aratå cât de bine
cunoµteau Scriptura. Puteau da råspunsuri pe loc atunci când erau
întrebaøi. A fost greµit råspunsul lor? Nicidecum. Totuµi, lucrul
surprinzåtor a fost cå, dupå ce au dat råspunsul, nici unul dintre
cårturari nu a pornit spre Betleem. Ceea ce µtiau era cât se poate
de exact, cu toate acestea ei s-au muløumit doar så-i îndrume pe
magi spre Betleem. Ei erau ca un subofiøer de la circulaøia rutierå
care îi îndrumå pe oameni în direcøia doritå de aceµtia, în timp ce
el råmâne la postul lui. Deµi cunoµtinøele lor erau excelente, ei nu
s-au dus så-L caute pe Mesia. Probabil cå magii au aflat din scrierile
lui Daniel despre naµterea Celui ce avea så fie Împårat al iudeilor,
de aceea au parcurs o mare distanøå pentru a-L gåsi pe Domnul.
Nu este ciudat cå cei care aveau puøine cunoµtinøe din Scripturå
L-au cåutat cu toatå ståruinøa pe Împåratul iudeilor, în timp ce
acei care se låudau cu o bunå cunoaµtere a Scripturii nu L-au cåutat?
Dupå ce au cålåtorit mult pentru a-L afla pe Domnul, acei oameni
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din Råsårit L-au gåsit în cele din urmå. Rezultå deci cå cei care au
doar o cunoaµtere scripturisticå s-ar putea så nu Îl cunoascå în
realitate pe Domnul.
Acest lucru se dovedeµte adevårat nu numai în cazul naµterii
lui Cristos, ci µi în cazul morøii Lui. Caiafa a fost cel care a prezis:
„Oare nu vå gândiøi cå este în folosul vostru så moarå un singur
om pentru norod µi så nu piarå tot neamul?“ (Ioan 11:50). Ωi totuµi,
cine L-a condamnat pe Domnul la moarte? Oare nu Caiafa µi socrul
lui, Ana? Vedem deci cå nu este de nici un folos så ai o cunoaµtere
scripturisticå fårå a avea µi o cunoaµtere realå a lui Dumnezeu.
Dumnezeu a vorbit în repetate rânduri prin prorocul Ieremia: „Voi
pune Legea Mea înlåuntrul lor µi o voi scrie în inima lor… Nici
unul nu va mai învåøa pe aproapele sau pe fratele såu, zicând:
«Cunoaµte pe Domnul!» Cåci toøi Må vor cunoaµte, de la cel mai
mic pânå la cel mai mare“ (Ieremia 31:33-34). Nu este suficient a
avea doar o cunoaµtere mentalå a Bibliei; o astfel de cunoaµtere
trebuie scriså µi în inima omului. A o avea scriså în inimå înseamnå
a-L cunoaµte pe Dumnezeu. Dorim ca fraøii µi surorile så-µi dea
seama cât de insuficientå este cunoaµterea mentalå a Bibliei.
Trebuie så cåutåm så-L cunoaµtem µi pe Dumnezeu.
Aståzi predominå o situaøie de plâns: puøini sunt cei care Îl cunosc
cu adevårat pe Dumnezeu. Fraøilor, putem så ascultåm mereu
învåøåturi biblice µi totuµi så nu-L cunoaµtem pe Dumnezeu. Cel care
posedå doar cunoµtinøe din Biblie seamånå cu un om care se luptå
folosind ca armå o simplå trestie: se va pleca cum bate vântul; el nu
are putere de a lupta. Daøi-mi voie så întreb: Cine poate afirma azi cå
cunoaµte planul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu, voia Lui µi
cåile Lui? Eu spun adeseori cå a-L cunoaµte pe Dumnezeu este un
lucru nepreøuit; nimic nu se poate compara cu aceasta. Unii oameni
pot så deschidå Biblia µi så vorbeascå destul de bine pe marginea
unui text din ea µi, totuµi, så nu Îl cunoascå pe Dumnezeu, så fie
stråini de El. Cunoaµterea Bibliei trebuie så ne ducå la cunoaµterea
lui Dumnezeu. Din påcate, nu aµa stau lucrurile în zilele noastre.
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Cum så-L cunoaµtem pe Dumnezeu
În grådina Ghetsimani, Domnul Isus s-a rugat pentru a afla
voia lui Dumnezeu. Ghetsimani înseamnå preså de ulei. Domnul
Isus a µtiut cå trebuia så scoatå uleiul prin stoarcere acolo. El a
îngenunchiat µi s-a rugat: „Tatå, dacå voieµti, depårteazå paharul
acesta de la Mine! Totuµi, facå-se nu voia Mea, ci a Ta“ (Luca
22:42). Biblia ne spune cå El s-a rugat a doua oarå µi a treia oarå
în acelaµi fel. El nu s-a rugat doar o datå, pentru a abandona apoi
cu nepåsare aceastå chestiune. Nu, s-a rugat de trei ori. Iar dupå
ce s-a ridicat de la rugåciune, adicå dupå ce a terminat så se roage,
Domnul a mers la ucenicii Lui µi le-a zis: „Dormiøi de acum µi
odihniøi-vå! Iatå cå a venit ceasul ca Fiul omului så fie dat în mâinile
påcåtoµilor“ (Matei 26:45). Când s-a rugat în Ghetsimani, El a
spus: „Dacå este cu putinøå, depårteazå de la Mine paharul acesta!
(Matei 26:39). Dar când Petru µi-a scos sabia µi a tåiat urechea
robului marelui preot, Domnul a declarat: „Nu voi bea paharul pe
care Mi l-a dat Tatål så-l beau?“ (Ioan 18:11). Aµadar, în timpul
rugåciunii în grådina Ghetsimani, paharul era încå sub semnul
întrebårii; dar dupå ce S-a ridicat de la rugåciune, El nu s-a mai
îndoit de acel pahar, pe care era gata så îl bea. Rugându-se de trei
ori, El a putut så-L cunoascå pe Dumnezeu. El nu vroia så ia nimic
ca pe ceva de la sine înøeles, ci cåuta så-L cunoascå pe Dumnezeu
stând înaintea Lui în rugåciune. Acolo, în grådinå, El a adus acea
problemå înaintea lui Dumnezeu µi, în acelaµi timp, Dumnezeu a
lucrat ceva înlåuntrul Lui.
Pavel a avut un øepuµ în carne. Nu voi încerca så identific
care a fost acel øepuµ. E suficient så µtim cå a fost ceva ce îl deranja
µi îl stråpungea ca un øepuµ. El însuµi s-a referit la acesta ca fiind
un sol al lui Satan, deci trebuie så fi fost destul de neplåcut. Fårå
puterea lui Cristos, Pavel nu ar fi fost în stare så suporte acel øepuµ.
El s-a rugat de trei ori, cerând Domnului så îndepårteze øepuµul.
Domnul înså i-a spus: „Harul Meu îøi este îndeajuns; cåci puterea
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Mea în slåbiciune este fåcutå desåvârµitå“ (2 Corinteni 12:9).
Lucrurile au devenit clare pentru Pavel. S-a mai rugat el µi a patra
oarå? Nu, cåci dupå ce s-a rugat a treia oarå, Domnul i-a vorbit µi
problema s-a limpezit prin cuvântul Lui. Pavel nu a decis nimic
dupå propria lui cunoµtinøå, ci a stat înaintea lui Dumnezeu în
rugåciune pentru a afla care era voia Lui în acel caz anume.
Din experienøa Domnului nostru µi din cea a apostolului
descoperim urmåtorul principiu: dacå vrea cineva så-L cunoascå
pe Dumnezeu, trebuie så înveøe så petreacå timp înaintea lui
Dumnezeu în rugåciune µi så accepte lucrarea Domnului în viaøa
Lui. Muløi creµtini trec prin greutåøi µi probleme fårå a învåøa ce
vrea Dumnezeu så lucreze în viaøa lor prin ele. Ei nu µtiu de ce le
trimite El aceste greutåøi. Astfel de oameni pot så citeascå Biblia
în fiecare zi µi så parå cå au o anumitå cunoµtinøå µi luminå, dar
sunt ignoranøi în ceea ce priveµte gândul lui Dumnezeu. Cunoaµterea lor este în mod clar superficialå. Din acest motiv,
preaiubiøilor, trebuie så ståm înaintea lui Dumnezeu cu problemele
noastre µi så-L låsåm så lucreze în viaøa noastrå prin intermediul
lor. Atunci vom ajunge cu adevårat så-L cunoaµtem pe El.
În practicå
Så våd dau un exemplu. În viaøa fiecårui creµtin existå un
påcat anume care îl cuprinde foarte uµor. Unii sunt atinµi de un
påcat, aløii cad din cauza altui påcat. Unii nu pot så învingå mândria,
aløii nu pot så învingå gelozia, aløii nu pot så învingå nervozitatea,
aløii nu pot så învingå lumea, aløii nu pot så învingå poftele cårnii.
Fiecare are un påcat anume de care este conµtient, dar nu este
capabil så-l învingå. Într-o zi el citeµte în Romani 6:14 cå „påcatul
nu va mai ståpâni asupra voastrå“ µi în Romani 8:1-2 cå „nu mai
este nici o osândire pentru cei ce tråiesc în Cristos Isus… legea
Duhului de viaøå în Cristos Isus m-a izbåvit de legea påcatului µi a
morøii“. El are acum aceastå cunoµtinøå din Scripturå, totuµi, tot

14

CUNOAµTEREA SPIRITUALÅ

nu poate învinge påcatul. Nu poate pune în practicå adevårul pe
care îl posedå. Må tem cå sunt printre noi muløi fraøi µi surori care
se aflå într-o dilemå similarå. Dacå la o astfel de persoanå vine un
alt credincios care nu poate învinge påcatul µi îi cere ajutor, ea va
putea så-i vorbeascå pe larg despre måreaøa doctrinå a învingerii
påcatului, cu toate cå ea însåµi este încå legatå de påcat. Rezultatul
va fi cå acel frate care a venit så cearå ajutor se va întoarce acaså
înarmat cu unele cunoµtinøe despre modul cum så învingi påcatul,
fårå a avea înså experienøa învingerii lui. Aceasta înseamnå cå
ceea ce unii posedå este doar cunoµtinøå din Scripturå; ei nu au
cunoscut lucrarea eliberatoare a lui Dumnezeu în viaøa lor µi, astfel,
nu cunosc puterea Lui.
Cum Îl cunoaµtem atunci pe Dumnezeu prin intermediul
tratamentelor pe care ni le aplicå? Så zicem cå eµti o persoanå
care te enervezi repede. Mergi înaintea lui Dumnezeu în rugåciune
cu aceastå problemå. În acelaµi timp ceri µi sfatul cuiva în privinøa
învingerii acestui påcat. Fratele cåruia te-ai adresat s-ar putea så-øi
spunå în felul urmåtor: trebuie så Îi ceri lui Dumnezeu så scoatå
din tine rådåcina acestui påcat al nervozitåøii întocmai cum se face
cu un dinte stricat. (Am dori så se poatå întâmpla astfel, dar µtim
cå este absolut imposibil. Påcatul nu va fi scos, ci se va înrådåcina
µi mai adânc cu cât încerci mai mult så-l scoøi! Un asemenea sfat
nu va fi de nici un folos, dupå cum dovedeµte experienøa.) Dupå
ce eµti sfåtuit în felul acesta, te rogi lui Dumnezeu ca atare. Dar în
loc så fie smuls, te trezeµti cå påcatul se înrådåcineazå tot mai
adânc în tine. Tu eµti înså o persoanå care se teme de Dumnezeu,
astfel cå nu vei trece cu vederea påcatul pe care nu îl poøi învinge.
Trebuie så stai înaintea lui Dumnezeu ca El så îøi facå luminå. Te
rogi — nu o datå, ci de douå sau de trei ori — cerându-I så-øi arate
unde este, de fapt, problema. Procedând astfel, Dumnezeu îøi va
aråta adevårul din Romani 6:6, µi anume cå El nu se ocupå de
trupul påcatului, ci de omul cel vechi. El nu smulge rådåcina
påcatului din carne, ci îl råstigneµte pe omul cel vechi pe cruce.
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Dupå un timp te trezeµti din nou cå îøi ieµi din fire. De data
asta apelezi la un alt frate pentru ajutor. Poate cå acesta îøi va
spune cå, întrucât omul nostru cel vechi a fost råstignit împreunå
cu Cristos, tu trebuie så te socoteµti ca fiind deja mort µi atunci vei
învinge. În felul acesta ai dobândit niµte cunoµtinøe în plus. Când
vine ispita, te socoteµti mort. Cine s-ar fi gândit cå, ori cât de mult
te-ai socoti, tot aµa îøi ieµi din fire. Metoda aceasta nu ajutå la
nimic. Deµi Biblia afirmå în mod limpede cå, socotindu-te, poøi fi
învingåtor, tu tot nu învingi. Fiind temåtor de Dumnezeu, stai din
nou înaintea Lui cu aceastå problemå. Atunci øi se va aråta cå
socotirea nu trebuie så porneascå din momentul ispitirii, ci cu mult
mai în urmå, acum mai bine de o mie nouå sute de ani — atunci ai
murit deja împreunå cu Cristos! Prin urmare, inima ta trebuie så-µi
gåseascå odihna în lucrarea terminatå a lui Cristos. Ori de câte ori
vine ispita, µtii cå omul tåu cel vechi a murit acum mai bine de o
mie nouå sute de ani. Nu ai nevoie så te øii strâns de nici un cuvânt,
ci doar så te bazezi pe ceea ce Dumnezeu a fåcut deja pentru tine.
Nu trece înså mult timp µi iaråµi îøi ieµi din fire. Dacå nu ai fi
o persoanå temåtoare de Dumnezeu, probabil cå de data asta øi-ai
pierde orice nådejde. Dar tu te temi de Dumnezeu, de aceea nu
poøi fi muløumit så ai doar cunoµtinøe din Biblie. Din nou stai
înaintea Domnului, întrebându-L: „Doamne, Cuvântul Tåu spune
cå omul meu cel vechi a fost råstignit împreunå cu Cristos; de ce
atunci nu pot nicidecum så înving acest påcat?“ Încå o datå abordezi
problema în faøa lui Dumnezeu. S-ar putea ca El så îøi arate unde
greµeµti. S-ar putea så îøi spunå cå El a îngåduit så cazi, deoarece
tu nu cunoµti stricåciunea propriei tale cårni. Depinzi prea mult de
tine însuøi. În felul acesta înveøi o altå lecøie. Cunoscându-te pe
tine însuøi — cunoscând stricåciunea cårnii tale —, vei înceta a te
mai încrede în carnea ta µi Îl vei implora cu umilinøå pe Dumnezeu
så te påzeascå.
Ωi totuµi, dupå un timp oarecare, cazi iaråµi. Fiind un om
temåtor de Dumnezeu, vei veni din nou înaintea Lui µi Îl vei întreba:
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„De ce nici acum nu pot så înving acest påcat? Mi-am socotit
omul meu cel vechi ca fiind mort, îmi cunosc carnea; din ce cauzå
sunt încå învins?“ Te rogi o datå, de douå ori, de trei ori, poate
chiar de patru sau cinci ori. Îl rogi insistent pe Dumnezeu så îøi
vorbeascå. În cele din urmå El îøi då revelaøie. Ajungi så înøelegi
cå påcatul nu este altceva decât un rod al pomului. Întocmai cum
pomul vieøii produce un alt fel de rod în fiecare lunå, la fel µi
rådåcina påcatului produce o mie de soiuri de roade. Rådåcina
este una, dar roadele se înmuløesc în fiecare zi. Tu te ocupi necurmat
cu acel påcat, dar neglijezi alte påcate. În timp ce alte påcate cresc,
tu te întorci la acel vechi obicei de a påcåtui. Cåutând så rezolvi
problema nervozitåøii, treci cu vederea alte påcate. Ωi astfel, pe
måsurå ce manifestårile celorlalte påcate iau amploare în tine,
påcatul nervozitåøii va urma acelaµi model. Uiøi så te ocupi de
mândria µi gelozia ta, de gândurile tale necurate, de multe alte
påcate. Dacå te ocupi numai de nervozitatea ta, cu cât te vei ocupa
mai multe de ea, cu atât vei suferi mai multe înfrângeri. Dacå înså
te vei ocupa de toate påcatele, Dumnezeu te va binecuvânta.
Dupå ce ai dobândit toate aceste cunoµtinøe, poøi så presupui
cå te afli de acum pe cårarea biruinøei µi cå îøi vei putea petrece
restul vieøii în pace. Pe neaµteptate înså, påcatul reapare µi cazi
din nou. De data aceasta este un moment cu adevårat critic. Nu
poøi så-l laµi så treacå numai aµa. Te apropii o datå în plus de
Dumnezeu µi Îi ceri så rezolve aceastå problemå. Dupå ce te-ai
rugat o datå, µi încå o datå, øi se då o nouå revelaøie: Cum a fost
viaøa ta dupå ce ai intrat în biruinøå? Aici Dumnezeu îøi aratå cå
lucrarea terminatå a lui Cristos poate fi menøinutå numai în pårtåµie
cu El. El îøi face cunoscut cå ai devenit delåsåtor în privinøa
rugåciunii µi a cititului Bibliei, cå te scoli prea târziu în fiecare zi,
deci ceva nu este în ordine cu pårtåµia ta zilnicå cu Dumnezeu.
Dumnezeu nu îøi sugereazå cå lucrarea lui Cristos de la cruce nu
mai are putere, ci vrea doar så îøi spunå cå ceea ce Cristos a realizat
la cruce trebuie påstrat viu în atmosfera pårtåµiei tale cu Dumnezeu.
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Poate cå dupå câteva zile îøi ieµi încå o datå din fire. Din nou
te rogi µi îi ceri lui Dumnezeu så se ocupe de tine. De data aceasta
s-ar putea ca El så-øi arate cå totul este în ordine cu tine, exceptând
faptul cå nu ai påzit o anume poruncå de-a Lui. Poate cå este ceva
ce El îøi cere în mod deosebit. Ai acceptat lucrul acela, totuµi încå
vii cu scuze µi amâni ascultarea. Ca rezultat, El îngåduie så-øi pierzi
biruinøa. Din cauza neascultårii tale în acel punct anume, påcatul
tåu iniøial (nervozitatea) reapare. Aµadar, prietenii mei, så nu credeøi
cå, întrucât aøi fost neascultåtori doar o datå într-un punct sau altå
datå în alt punct, vå puteøi aµtepta så aveøi biruinøå asupra påcatului.
Eu am menøionat deseori în trecut cå secretul biruinøei se aflå în
încredere µi ascultare. Orice slåbire a ascultårii în vreun punct
oarecare va duce, fårå îndoialå, la slåbirea credinøei.
Omul care Îl cunoaµte pe Dumnezeu
Dacå ai experimentat tratamentul Domnului în viaøa ta µi ai
ajuns la o adevåratå cunoaµtere a Lui, vei µtii så discerni punctul
peste care nu poate trece un creµtin µi vei fi capabil så îl ajuøi,
deoarece, de mai mult de cincizeci de ori, tu însuøi ai avut parte de
tratamentul Domnului în exact aceeaµi problemå. Nu le vorbeµti
oamenilor numai despre Biblie, ci le vorbeµti despre Dumnezeu.
Într-o varå a avut loc o conferinøå conduså de mai muløi
predicatori renumiøi. Mi s-a spus så merg ca så-l ascult pe un anume
predicator ce era apreciat pentru modul în care vorbea. M-am dus.
El a vorbit despre umplerea cu Duhul Sfânt. Versetele citate din
Scripturå au fost foarte adecvate. Ilustrårile lui au fost superbe µi
prezentarea fåcutå a fost foarte logicå. Dar dupå numai zece minute
de când îl ascultam, m-am întrebat: Oare aceasta înseamnå a fi
umplut cu Duhul Sfânt? Cåci, deµi vorbea bine, din câteva afirmaøii
diletante se putea recunoaµte imediat cå el nu-L cunoµtea pe
Dumnezeu în acest punct. Nu cunoµtea nimic despre umplerea cu
Duhul Sfânt. De aceea, doar cunoaµterea Bibliei nu ne oferå
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cunoaµterea lui Dumnezeu, nici nu ne face în stare så vorbim despre
El. Noi trebuie så învåøåm så umblåm pe calea crucii. E nevoie så
suferim tratamente din partea lui Dumnezeu. Domnul Isus nu a
desconsiderat voia lui Dumnezeu pe motiv cå El era Fiul lui
Dumnezeu. Dimpotrivå, s-a rugat Tatålui o datå, de douå ori, de
trei ori, pânå ce a putut spune: „Nu voi bea paharul pe care Mi l-a
dat Tatål så-l beau?“
Ωi apostolul Pavel s-a rugat de trei ori, pânå ce Domnul i-a
spus cå harul Lui era îndeajuns pentru el. Ωtim cå Pavel nu a fost
înøeles de credincioµii din Corint. Epistolele cåtre corinteni exprimå
durerea lui, aµa dupå cum Epistola cåtre filipeni declarå bucuria
lui. Dintre toate epistolele lui, numai în acestea se vede aµa de
bine omul Pavel. Mie înså îmi place så le citesc mai mult pe cele
cåtre corinteni decât pe cea cåtre filipeni. Credincioµii din Corint
au avut niµte påreri complet false despre el. L-au acuzat de viclenie
µi l-au judecat greµit cu privire la boala lui. El nu a insistat ca
Dumnezeu så-i îndepårteze øepuµul, astfel încât så scape de
batjocurile corintenilor, ci doar a spus: „În legåturå cu acest lucru
L-am implorat pe Domnul de trei ori så mi-l ia. Iar El mi-a spus:
«Harul Meu îøi este îndeajuns; cåci puterea Mea în slåbiciune este
fåcutå desåvârµitå»“. Deoarece Dumnezeu a vorbit, el nu a cåutat
så-L determine så se råzgândeascå. Dimpotrivå, Pavel a declarat:
„må voi låuda mult mai bucuros cu slåbiciunile mele, pentru ca
puterea lui Cristos så råmânå în mine“.
Nimeni nu-L va cunoaµte vreodatå pe Dumnezeu fårå så fi
cunoscut lucrarea crucii în viaøa lui. Am spus odatå unor fraøi cå
nu este decât o singurå cale de a înainta în viaøa creµtinå, µi anume
aceea de a suferi tratamente din partea lui Dumnezeu. Dacå refuzi
aceasta, nu vei face nici un progres. În cazul în care vrei så obøii
doar cunoµtinøe din Biblie, nu ai nevoie decât så studiezi cu
sârguinøå µi så fii ajutat de cei care posedå cunoµtinøe biblice. Dar
dacå vrei cu adevårat så-L cunoµti pe Dumnezeu, trebuie så ai
parte de lucrarea crucii în viaøa ta, cåci nu este altå cale.
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Eu preøuiesc foarte mult experienøa acelora care Îl cunosc în
adevår pe Dumnezeu. Din vorbele lor ne putem da seama cât de
bine Îl cunosc ei pe Domnul. O anume sorå din Vest era cu adevårat
o persoanå care aµtepta venirea lui Cristos. (Reøineøi cå muløi
experøi în ale profeøiei nu µtiu cum så aµtepte venirea Domnului!)
Când eram în prezenøa ei, µtiam cå nu pot så o înµel, cåci doar
câteva vorbe rostite de ea dezvåluiau cât de familiarizatå era cu
lucrurile spirituale. Îmi aduc aminte de ultima zi a anului 1925
când m-am rugat cu ea. Ea s-a rugat astfel: „O, Doamne, cu
adevårat vei låsa så treacå anul 1925? Trebuie så aµtepøi pânå în
1926 ca så revii? Chiar µi în aceastå ultimå zi a anului eu continuu
så Te rog så vii aståzi“. Eu µtiam ce se ruga. Dupå câteva luni,
m-am întâlnit cu ea pe stradå. M-a luat de mânå µi mi-a spus:
„Frate, nu e ciudat cå El nu a venit încå?“ Aceste cuvinte aråtau cå
ea nu doar deøinea cunoµtinøe privitoare la profeøie, ci era o persoanå
care avea pårtåµie cu Domnul µi care Îl aµtepta cu adevårat pe El.
Ea Îl cunoµtea pe Dumnezeu; era o expertå în legåturå cu cea de-a
doua venire a Domnului.
Cu altå ocazie am întâlnit o sorå despre care credeam cå este
o novice în lucrurile spirituale. Dar dupå ce am schimbat câteva
vorbe cu ea, am descoperit cå era o expertå. Ea învåøase så stea în
rugåciune înaintea lui Dumnezeu cu orice problemå µi avusese
parte de lucrarea crucii în viaøa ei.
Într-o zi, în Beijing, m-am întâlnit cu un credincios mai în vârstå.
El nu avea multe cunoµtinøe biblice, nici nu era admirat pentru tråirea
lui practicå; totuµi, Îl cunoµtea cu adevårat pe Dumnezeu. La un
moment dat, în timpul conversaøiei noastre, a spus: „Cristos îµi asumå
responsabilitatea pentru toate lucrurile“. Deµi familia lui era destul
de såracå, atât el, cât µi soøia lui erau fericiøi. El a afirmat cå, în
ciuda multor probleme dificile din viaøa lui, Cristos µi-a asumat
responsabilitatea pentru fiecare dintre ele. Atunci eu l-am întrebat:
„Ce responsabilitate aveøi dumneavoastrå?“ „Sunt råspunzåtor så
cânt“, a replicat el. Aceasta era întocmai ca în cazul împåratului

20

CUNOAµTEREA SPIRITUALÅ

Iosafat când a mers la råzboi având cântåreøi înaintea oµtirii pentru
a cânta laude Domnului (vezi 2 Cronici 20). L-am întrebat mai
departe pe acel frate: „Ai renunøat la toate pentru Domnul. Ai vreun
regret pentru ceea ce ai fåcut?“ El mi-a råspuns cu multå simplitate:
„Se pare cå nu prea înøelegi; Cristos, nu eu, råspunde de toate aceste
lucruri“. Privitor la faptul cå Cristos deøine responsabilitatea pentru
toate lucrurile, oricine poate så vadå cå acest credincios este cu mult
înaintea noastrå µi cå noi trebuie så învåøåm aceastå lecøie de le el.
El este într-adevår expert în acest aspect concret al vieøii spirituale.
Nu doar o cunoaµtere a Bibliei trebuie så avem noi, ci acea cunoaµtere
care se învaøå de la Dumnezeu. O, numai aceia în viaøa cårora
lucreazå crucea µtiu ce înseamnå a suferi tratamentele lui Dumnezeu.
Trebuie så avem parte de tratamentele lui Dumnezeu
Dumnezeu trebuie så se ocupe nu numai de påcatul tåu, ci µi
de împrejurårile din viaøa ta. De exemplu, laµi ca lucrurile ce apar
în familia ta så vinå µi så plece cum le place? Sau, dacå într-adevår
te rogi, te rogi doar o datå µi apoi te opreµti, pentru cå nu ai primit
råspuns? Cum te poøi aµtepta så-L cunoµti pe Dumnezeu? Nu aµa a
procedat Pavel. El s-a rugat de câteva ori pânå ce Domnul i-a
råspuns. Dacå eµti dispus så te rogi doar o datå, atunci mai bine nu
te ruga deloc. Trebuie så te rogi o datå, de douå ori, de trei ori; în
cazul în care nu primeµti råspuns, trebuie så te rogi de zece ori sau
chiar de o sutå de ori, pânå ce Dumnezeu îøi va vorbi.
Så reøinem cå graba nu are ce cåuta în credinøå sau în
rugåciune. Credinøa rezistå la trecerea timpului. Dacå Dumnezeu
nu då, putem aµtepta pânå ce vom fi de o sutå de ani. Noi nådåjduim
împotriva oricårei nådejdi. Avraam L-a crezut pe Dumnezeu
(Romani 4:18). Elisei i-a spus împåratului Ioas så loveascå cu
sågeata în påmânt, dar împåratul a procedat astfel numai de trei
ori, apoi s-a oprit. Din aceastå cauzå, prorocul i-a spus cå îi va
putea bate pe sirieni numai de trei ori, pe când, dacå ar fi lovit cu
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sågeata de cinci sau µase ori, ar fi fost în stare så îi batå pânå i-ar fi
nimicit (vezi 2 Împåraøi 13:14-19). La fel este µi rugåciunea noastrå,
ne rugåm de douå sau de trei ori µi apoi ne oprim.
Un slujitor al Domnului a spus odatå: „Rugåciunea este ca µi
cum ai pune cårøi de vizitå pe un cântar. Pui o greutate de 30 de
grame pe un taler al cântarului, µi pui cårøile de vizitå, pe rând, pe
celålalt taler. Când prima carte de vizitå este aruncatå pe taler, ea
nu poate ridica partea cântarului unde se aflå acea greutate. Pui
carte dupå carte, totuµi greutatea respectivå nu este afectatå. Apoi,
probabil dupå ce ai aruncat pe taler ultima carte de vizitå, talerul
cu greutatea pe el se ridicå în sfârµit. La fel este µi cu rugåciunea.
Te rogi o datå, de douå ori, de trei ori µi apoi încå o datå. Poate cå
este ultima datå când te rogi, dar tocmai atunci vine µi råspunsul“.
Din acest motiv, så învåøåm så ståm înaintea lui Dumnezeu în
rugåciune. Trebuie så-I cerem lui Dumnezeu så intervinå în privinøa
trupurilor noastre, a lucrårilor noastre, a mediului nostru de viaøå,
a tot ceea ce ni se întâmplå. Am cunoscut o sorå care avea mai
mult de µaizeci de ani. Ea pretindea cå nimic în viaøa ei nu a fost
accidental. Am întrebat-o dacå afirmaøia ei era adevåratå µi mi-a
råspuns pozitiv. Eu m-am gândit cå ea putea face o asemenea
declaraøie la modul teoretic, doctrinar, dar cå, în realitate, acest
lucru nu putea fi adevårat. Odatå un frate a råcit µi ea i-a scris,
întrebându-l ce lecøie a învåøat prin acea råcealå. Eu må gândeam
cå poøi foarte bine så întrebi pe cineva care s-a îmbolnåvit de febrå
tifoidå dacå a primit vreo învåøåturå de la Dumnezeu, dar cum så
întrebi pe o persoanå dacå a învåøat ceva de la Domnul în
împrejurårile unei banale råceli? Totuµi, acel frate a fost într-adevår
ajutat de ea. I-a råspuns cå, la început, nici nu i-a trecut prin cap
cå ar avea ceva de învåøat din acea råcealå, dar, dupå ce a fost
întrebat, s-a trezit la realitate µi, în felul acesta, Dumnezeu a lucrat
în viaøa lui µi el a fost schimbat.
A fost un alt frate care avea o boalå în familie. Din nou, acea
sorå i-a scris pentru a-i spune så nu lase boala så treacå la
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întâmplare, ci så-µi asume responsabilitatea rugåciunii pentru cel
bolnav. Fratele respectiv a fost într-adevår ajutat.
Odatå însåµi acea sorå a cåzut bolnavå la pat. Colega ei plecase
în alt loc, bucåtåreasa mersese acaså din anumite motive µi ea nu
avea nici un leu. A continuat så se roage în pat, întrebându-L pe
Dumnezeu de ce trebuia så fie bolnavå în acea perioadå. Dumnezeu
i-a råspuns cå boala aceea nu era de la El, ci se datora unui atac
din partea vråjmaµului. Atunci ea a declarat: „Dacå este ceva råu
în mine, pot så fiu bolnavå; dar dacå este un atac satanic, nu trebuie
så fiu bolnavå“. Patru zile la rând avusese febrå mare, totuµi în
acel moment s-a sculat imediat din pat. Cu acea ocazie ea a compus
urmåtoarea cântare:
„Vråjmaµului mereu eu «Nu» îi spun,
Iar Tatålui din ceruri «Da»,
Cåci sfatul µi al Såu plan veµnic
Desåvârµit så se împlineascå-aµ vrea.
Poruncile-Øi când le ascult,
Doamne, autoritate-Øi cer; µi doresc
Ca prin puterea Duhului din mine
Al Tåu plan veµnic så îl împlinesc“.
Dupå ce a terminat aceastå cântare, ea s-a dus afarå så lucreze;
boala îi dispåruse.
Sora aceasta vedea mâna lui Dumnezeu în orice situaøie s-ar
fi aflat. Ea µtia bine ce se înøelege prin biruinøa lui Cristos. Odatå
mi-a spus: „O, dacå ai cunoaµte biruinøa lui Cristos!“ Nu mi-a fost
greu så descopår în Biblie pasaje precum cel din Coloseni 2:14-15
care vorbeµte despre triumful crucii lui Cristos, sau din Evrei 2:14
care vorbeµte despre faptul cå, prin moarte, Domnul Isus a nimicit
pe cel ce are puterea morøii, sau din 1 Ioan 3:8 care afirmå cå Fiul
lui Dumnezeu S-a aråtat ca så nimiceascå lucrårile diavolului, sau
din Apocalipsa 12:11 care declarå cå fraøii l-au învins pe Satan
datoritå sângelui Mielului. Totuµi, de fiecare datå când o auzeam
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pe aceastå sorå pomenind biruinøa lui Cristos, cuvintele påreau a
avea un înøeles aparte în viaøa ei. Era ceva ce depåµea puterea mea
de înøelegere.
Odatå m-am îmbolnåvit subit pe când ståteam în casa ei. Må
simøeam råu nu numai din punct de vedere fizic, ci eram tulburat µi
în mintea mea de niµte lucruri. Ea a venit så må vadå µi atunci i-am
mårturisit starea mea. La toate vorbele mele ea îmi replica,
privindu-må cu atenøie: „Cristos este Învingåtorul!“ Eu, la rândul
meu, îi spuneam: „Nu må deranjeazå aceastå suferinøå fizicå, dar
må trec sudori reci la gândul cå poverile interioare nu sunt rezolvate“.
Ea revenea cu acelaµi „Cristos este Învingåtorul!“ Eu îi råspundeam:
„Nu este aµa. Poøi proclama biruinøa lui Cristos asupra lui Satan,
poøi susøine curåøirea påcatului cu sângele scump; poøi declara
vindecarea de boalå deoarece Cristos a purtat neputinøele noastre.
Faøå de toate acestea poøi afirma cå Cristos este Învingåtorul. Dar
acum eu sunt vinovat. Încå nu m-am împåcat cu Dumnezeu, deci
cum poøi så spui «Cristos este Învingåtorul»?“ Cu toate acestea, ea
insista cå Cristos este Învingåtorul. Mi-a citit douå versete din
Scripturå. Atunci µi acolo mi s-a fåcut luminå, atât înlåuntrul, cât µi
în afara mea. În acea zi am început så înøeleg ce înseamnå cå Cristos
este biruinøa noastrå. Înainte aveam doar cunoaµterea scripturisticå
a biruinøei lui Cristos. Atunci înså am dobândit o nouå cunoaµtere,
de la Dumnezeu. Am început så våd cå biruinøa pe care o avusesem
înainte era ca o armå fåcutå din trestie — total ineficace. Mi-am dat
seama atunci de caracterul atotcuprinzåtor al biruinøei lui Cristos.
El include biruinøa asupra vråjmaµului, asupra påcatului nostru,
asupra bolii noastre µi asupra tuturor lucrurilor. Pentru cå a avut
parte de multe tratamente din partea lui Dumnezeu, aceastå sorå
µtia ce este biruinøa lui Cristos. Ωi pentru cå Îl cunoaµtea pe
Dumnezeu, ea era în stare så îi ajute pe aløii.
Aståzi muløi credincioµi acordå prea puøinå atenøie Bibliei.
Daøi-mi voie så vå întreb care din cele µaizeci µi µase de cårøi din
Biblie vå sunt cele mai cunoscute? Ce trist cå muløi creµtini nu
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cunosc bine nici måcar o singurå carte din Biblie! Dar lucrul µi
mai trist este cå ei nu Îl cunosc pe Dumnezeu într-un mod real.
Dacå vrem så-L cunoaµtem pe El, nu trebuie så låsåm nimic så
treacå pe lângå noi fårå så îi acordåm atenøie, fie cå e vorba de
ceva legat de familia noastrå sau de trupul nostru sau de locul în
care tråim. Trebuie så venim cu orice problemå înaintea lui
Dumnezeu µi så ne rugåm pânå ce primim råspuns. În felul acesta
vom învåøa lecøiile pe care le avem de învåøat µi vom ajunge la o
adevåratå cunoaµtere a lui Dumnezeu.
Cunoaµterea lui Dumnezeu µi lucrarea
Så spun câteva cuvinte µi lucråtorilor. Nimeni nu poate lucra
pentru Dumnezeu dacå nu Îl cunoaµte pe El. Muløi îµi închipuie cå
sunt calificaøi så vesteascå Evanghelia dupå ce au fåcut studii în
seminariile teologice. Daøi-mi voie så pun urmåtoarea întrebare:
Când mergem så vestim Evanghelia, cåutåm så explicåm Biblia sau
så Îl propovåduim pe Mântuitorul? Så facem o expunere din
Cuvântul lui Dumnezeu sau så spunem oamenilor vestea bunå? Chiar
dacå aceste seminarii ar fi foarte bune, ele nu pot decât så îi ajute pe
oameni så înøeleagå Biblia, nu så-L cunoascå pe Dumnezeu. În zilele
noastre sunt muløi care înøeleg Biblia, muløi care pot analiza bine
Cuvântul, dar câøi pot vorbi din Dumnezeu µi despre modul de a-L
cunoaµte pe El? Dacå dorim så lucråm pentru Dumnezeu, trebuie
mai întâi så învåøåm så-L cunoaµtem pe El.
Unii afirmå cå le place så facå lucrarea de evanghelizare
personalå, µi sperå cå sunt în stare så vesteascå oamenilor Cuvântul;
dar când ajung efectiv în contact cu oamenii, se trezesc cå nu au
nimic de spus. Într-adevår, despre ce ar putea vorbi? Cineva poate
så vesteascå doar acel cuvânt care l-a atins pe el personal. El poate
så îi ajute pe oameni numai în lucrurile unde el însuµi a cunoscut
atingerea lui Dumnezeu. Ce ar putea în realitate så predice cineva
dacå nu Îl cunoaµte pe Dumnezeu?
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Så ilustråm cele spuse printr-un exemplu: Este în viaøa ta un
påcat anume de care nu ai scåpat. Mâna lui Dumnezeu atinge
întotdeauna acest punct. Ori de câte ori te rogi, Dumnezeu îøi
vorbeµte despre acest påcat. El nu te va låsa în pace pânå ce
problema acestui påcat nu va fi rezolvatå. Când te întâlneµti cu un
frate care este într-o situaøie similarå, îøi dai seama cå cunoaµterea
Bibliei nu poate så rezolve problema lui, deoarece påcatul acela
trebuie îndepårtat. Înså în caz cå eµti nepåsåtor cu privire la propriul
tåu påcat, îl vei scuza pe fratele care såvârµeµte acelaµi påcat ca µi
tine, cåci, scuzându-l pe el, te scuzi pur µi simplu pe tine însuøi; nu
poøi nicidecum så îl ajuøi.
Dacå un frate a fost cercetat de Dumnezeu µi a primit luminå
cu privire la sculatul dis-de-dimineaøå, el îl va aborda pe un alt
frate care obiµnuieµte så se scoale târziu, spunându-i: „Frate,
scoalå-te devreme, cåci se topeµte mana“. Întrucât a avut parte de
tratamentul Domnului, el poate acum så îi ajute pe aløii.
A predica înseamnå a vesti ceea ce Dumnezeu a lucrat în viaøa
ta. Altfel, indiferent cum ai predica, nu vei fi în stare så-i duci pe
oameni la øintå. Aståzi se vorbeµte mult, dar rezultatele sunt aµa
de puøine, deoarece predicatorii înµiµi nu au învåøat prin intermediul
lucrårii lui Dumnezeu în viaøa lor. Este mai bine så nu ne deschidem
gura dacå ceea ce predicåm este doar o învåøåturå — rezultatul a
douå sau trei ore de pregåtire a predicii. E nevoie de trei sau cinci
ani în care så experimentåm lucrarea crucii înainte de a fi potriviøi
pentru a predica. Dacå rezolvåm problema unor lucruri care ni se
întâmplå în fiecare zi, vom fi calificaøi så-i ajutåm pe oamenii
care au aceleaµi probleme ca µi noi.
Ωtiøi care este deosebirea între predicå µi mårturie? Predica
nu poate ajuta, dar mårturia poate. Poøi så alcåtuieµti o predicå
dupå standardele omului µi, totuµi, så nu îi îndrumi pe aløii cu succes
pe cale, deoarece nu au un punct de sprijin. Este ca în cazul unui
elev ce încearcå så scrie o compunere despre o excursie în care el
nu a fost. Nu tot aµa este înså cu mårturia. Când mårturiseµti, descrii
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situaøia realå — ca µi cum ai øine în faøa ochilor ascultåtorilor însuµi
lucrul despre care vorbeµti. S-ar putea så nu fii prea fluent în
vorbirea ta, dar cele spuse nu sunt greµite. Cåci tu descrii o scenå
realå, care este atât vizibilå, cât µi palpabilå. Prin urmare, lucrând
printre credincioµi, ca de altfel µi printre necredincioµi, este de
mare importanøå lucrarea pe care Dumnezeu a reuµit så o facå în
noi. Numai lucrurile pe care le-am experimentat sunt reale µi îi
vor atinge pe oameni atunci când le vorbim.
Fraøi µi surori, sunt zeci de mii de lucruri ce necesitå atingerea
lui Dumnezeu. Cât de regretabil cå, pânå în prezent, noi am trecut
nepåsåtori peste aµa de multe lucruri, fårå så fi cunoscut tratamentul
lui Dumnezeu. Dacå vom învåøa så acceptåm cåile lui Dumnezeu
cu privire la noi în fiecare zi, vom ajunge så Îl cunoaµtem pe El
dupå un timp. Muløi credincioµi aleargå încoace µi încolo pentru
a-i asculta µi întreba pe oameni, fårå så Îl caute ei înµiµi pe Domnul.
Nu este de mirare cå încå nu Îl cunosc pe Dumnezeu chiar dacå
sunt mântuiøi de muløi ani. Cât de tristå este aceastå stare! Noi
trebuie så Îl întrebåm pe Dumnezeu ce så facem într-o problemå
sau alta. Trebuie så cåutåm pânå vom afla voia Lui. Så nu ne rugåm
doar o datå µi apoi så ne oprim. Repet, dacå te rogi numai o datå,
ar fi mai bine så nu te rogi deloc.
În concluzie deci, daøi-mi voie så spun cå credincioµii leneµi
nu se pot aµtepta så-L cunoascå pe Dumnezeu. De asemenea, vreau
så spun µi celor care Îi slujesc lui Dumnezeu cå nu vor fi în stare
så-i sensibilizeze pe oameni dacå ei înµiµi nu au fost sensibilizaøi
de Dumnezeu. Fie ca så învåøåm zilnic så ståm înaintea lui
Dumnezeu ca El så lucreze în viaøa noastrå. Astfel de experienøe
sunt din cale-afarå de preøioase. Este mult mai valoros så Îl cunoµti
pe Dumnezeu decât så ai o cunoaµtere mentalå a Bibliei. El så ne
binecuvânteze pe toøi.

