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O rugåciune pentru descoperire
Pe måsurå ce începem så-L cunoaµtem pe Dumnezeu, scopul Lui rânduit din
veµnicii µi lucrarea Lui de-a lungul veacurilor, ne vom da seama tot mai mult cât
de måreøe, variate µi deosebite sunt profunzimile pe care Dumnezeu ni le descopere
în Epistola lui Pavel cåtre efeseni. Nu putem så scåpåm din vedere un lucru, µi
anume cå, în aceastå Epistolå, Dumnezeu îl determinå pe Pavel så consemneze
douå rugåciuni de-ale lui: una se gåseµte menøionatå în capitolul 1, iar cealaltå în
capitolul 3. Prima rugåciune are în vedere bazele vieøii creµtine, în timp ce a doua
este pentru zidire. În primul capitol, rugåciunea lui Pavel este ca noi så ne
cunoaµtem relaøia cu Domnul, în timp ce în al treilea capitol rugåciunea lui este
ca noi så ne cunoaµtem relaøia cu adunarea µi cu Domnul în acelaµi timp. Acum ne
vom ocupa doar cu rugåciunea din primul capitol al Epistolei cåtre efeseni.
Pavel îµi începe rugåciunea cu aceste cuvinte: „...ca Dumnezeul Domnului
nostru Isus Cristos, Tatål slavei, så vå dea un duh de înøelepciune µi de descoperire
...“ De ce doreµte el ca efesenii credincioµi så aibå un duh de înøelepciune µi de
descoperire? Simplu, ca ei så poatå cunoaµte trei lucruri:
1. „cunoaµterea Lui“ (v. 17). Aceasta înseamnå a-L cunoaµte pe Dumnezeu
Însuµi.
2. „ca så pricepeøi care este nådejdea chemårii Lui, care este bogåøia slavei
moµtenirii Lui în sfinøi“ (v. 18). Aceasta aratå spre planul veµnic al lui Dumnezeu
µi spre împlinirea lui. Chemarea plinå de har a lui Dumnezeu se referå la faptul cå
ne-a chemat så fim fii ai Lui, iar aceµti fii vor fi moµtenirea Lui. Chemarea lui
Dumnezeu a fost rânduitå înainte de întemeierea lumii, în timp ce bogåøiile slavei
moµtenirii Lui în sfinøi se vor realiza în veµnicia ce va veni. În veµnicia trecutå
Dumnezeu are o voie, iar în veµnicia viitoare El va avea o posesiune. Punerea
împreunå a acestor douå realitåøi descopere scopul µi planul veµnic al lui
Dumnezeu. Deci, ceea ce Pavel vrea este ca noi så cunoaµtem planul veµnic al lui
Dumnezeu.
3. „care este faøå de noi, credincioµii, nemårginita mårime a puterii Sale“ (v.
19). Aceastå afirmaøie ne aratå puterea pe care o foloseµte Dumnezeu aståzi pentru
a-Ωi atinge scopul µi a-Ωi împlini planul. Prin urmare, este tratatå, în mod special,
relaøia noastrå cu El aståzi µi legåtura care existå între noi µi scopul Lui din veµnicie.
Så analizåm acum cu atenøie fiecare dintre aceste trei aspecte.
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A-L cunoaµte cu adevårat pe Dumnezeu
Am våzut cå Pavel Îi cere lui Dumnezeu så ne dea un duh de înøelepciune µi de
descoperire ca så putem cunoaµte mai multe lucruri. Iar primul dintre acestea este
„cunoaµterea Lui“, adicå så-L cunoaµtem pe Dumnezeu. Cât de minunat este ca
noi så-L cunoaµtem într-adevår pe Dumnezeul universului!
Când Pavel mergea pe stråzile Atenei, a våzut un altar pe care era scris: „Unui
Dumnezeu necunoscut“ (Fapte 17:23). Atenienii din acea vreme considerau cå
este imposibil så-L cunoµti pe Dumnezeu. Ei nu L-au putut cunoaµte prin cåutårile
minøii. În pofida numeroaselor lor filozofii, ei totuµi nu au putut så-L înøeleagå.
Atenienii îµi aveau propriile idei µi teorii, dar nu aveau nici o modalitate de a-L
cunoaµte pe singurul Dumnezeu adevårat. Situaøia lor nu era diferitå de cea din
zilele noastre, când oameni care admit cå existå Dumnezeu, nu-L cunosc pe El cu
adevårat. Cu puøin înainte de plecarea Lui de pe påmânt, Domnul Isus a rostit cu
îndråznealå aceste cuvinte: „Ωi viaøa veµnicå este aceasta: så Te cunoascå pe Tine,
singurul Dumnezeu adevårat, µi pe Isus Cristos pe care L-ai trimis Tu“ (Ioan
17:3). Isus ne aratå ce este viaøa veµnicå: a-L cunoaµte pe Dumnezeu. Sfinøii din
Efes, dupå cum rezultå clar din Scripturå, Îl cunoµteau, fårå îndoialå, pe Dumnezeu.
Ei Îl cunoµteau µi intraserå deja în ståpânirea vieøii veµnice. Totuµi, trebuie så
remarcåm faptul cå Pavel a continuat så se roage pentru ei, cerând lui Dumnezeu
så le dea „un duh de înøelepciune µi de descoperire în cunoaµterea Lui“. De aici
putem trage concluzia cå, în timp ce atenienii nu Îl cunoµteau deloc pe Dumnezeu,
creµtinii care au viaøa veµnicå µi, prin urmare, Îl cunosc deja pe Dumnezeu, au
nevoie, totuµi, de a-L cunoaµte pe El din ce în ce mai mult.
Ωi în cazul în care credem în Domnul de mai muløi ani, precum µi în cazul în
care recent am ajuns så credem în El, nu putem så spunem cå nu Îl cunoaµtem pe
Dumnezeu, cåci într-adevår Îl cunoaµtem. Ωi, totuµi, ne trezim adeseori cåutând
un suport în mintea sau în simøåmintele noastre de care så ne agåøåm în aceastå
cunoaµtere. Avem o oarecare cunoaµtere a lui Dumnezeu, dar pentru cunoaµterea
Lui ne închipuim cå avem nevoie de multe alte idei; fårå aceste idei ne simøim ca
µi cum puøina noastrå cunoaµtere de Dumnezeu ar fi nesigurå µi insuficientå.
Rezultatul este cå deseori apelåm la sprijinul acestor idei pentru a ne menøine
viaøa creµtinå. Fårå aceste ajutoare mentale gåsim cå este greu så ne convingem
pe noi înµine de corectitudinea motivaøiei µi a doctrinei. Ba mai mult, de multe ori
cåutåm sentimente calde, de bucurie råscolitoare, ca un ajutor în plus în umblarea
noastrå cu Domnul.
Cu toate acestea, poate veni o zi în care Dumnezeu ne då duhul de înøelepciune
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µi de descoperire, revelându-Se pe Sine în faøa ochilor noµtri într-un mod proaspåt,
deosebit µi profund, astfel încât så putem declara cå Îl cunoaµtem cu adevårat.
Atunci vom afirma cu îndråznealå: „Acum înøeleg µi våd clar. Nu mai am nevoie
nici de ajutorul ideilor µi nici de al sentimentelor.“
Probabil cå unii dintre voi nu puteøi înøelege pe deplin ceea ce tocmai am
spus. Så ilustråm acest aspect cu unul sau douå exemple. Odatå, un credincios a
depus mårturie cu urmåtoarele cuvinte: „...cred în Domnul de 22 de ani. În primii
doi ani mi-am dat toate silinøele så cred. Dacå eram întrebat cu privire la mântuire,
mårturiseam cu toatå convingerea cå sunt mântuit, cåci µtiam aceasta. De asemenea,
µtiam cå am viaøa veµnicå. Ωi totuµi, exista o problemå, pentru cå, ori de câte ori
eram întrebat dacå cred în Dumnezeu, råspundeam „Da, cred în El“, dar m-am
descoperit pe mine însumi spunând cuvântul „cred“ mult prea accentuat, ca µi
cum m-aµ fi forøat så cred. Ωi de aici, credinøa mea în Domnul Isus îmi cerea
propriul meu efort de a crede. Credeam eu în Dumnezeu? Desigur. Îl cunoµteam
eu pe El? Cu sinceritate spun cå nu µtiam cå Îl cunosc. Aveam nevoie de ajutorul
multor motivaøii µi doctrine care så-mi protejeze credinøa. Må simøeam sigur pe
mine µi puteam så vorbesc cu aløii atâta timp cât motivaøiile µi doctrinele mele
erau logice µi clare. Aveam nevoie de ajutorul minøii pentru viaøa de creµtin. Dar
aståzi pot så spun cå lucrurile s-au schimbat complet. Nu mai am nevoie de sprijinul
minøii, de probe exterioare care så-mi susøinå credinøa mea låuntricå.“
Ceea ce a afirmat acest creµtin este ceea ce înseamnå a-L cunoaµte în adevår
pe Dumnezeu. O astfel de cunoaµtere vine din descoperire. Nu pentru cå doctrina
este bunå, ci pentru cå înlåuntrul tåu cunoµti aceasta, prin descoperire. Este ceva
diferit de cunoaµterea pe care ai avut-o imediat dupå ce ai fost mântuit. Cåci
atunci simøeai cum cunoaµterea ta trebuie så fie direcøionatå cu deosebitå grijå, ca
nu cumva så fie afectatå într-un mod sau altul sau chiar s-o pierzi. Pentru muløi
oameni credinøa în Domnul Isus este dependentå în mod continuu de o umblare
atentå; ei se feresc tot timpul de a auzi ceva diferit, ceva care le-ar putea da peste
cap cunoaµterea lui Dumnezeu. Dar într-o zi Dumnezeu le då o descoperire. Ei
încep så-L cunoascå pe Dumnezeu înlåuntru, cåci L-au våzut în adevår; iar atunci
toate problemele sunt rezolvate.
Daøi-mi voie så vå spun cå, odatå ce ai ajuns så-L cunoµti pe Dumnezeu în
adevår, atunci nici credinøa întregii lumi nu te va ajuta så crezi, nici necredinøa
întregii lumi nu îøi va putea clåtina credinøa. Se poate ca unii oameni så susøinå
aµa de convingåtor cå Biblia este în totalitatea ei falså µi argumentele lor pentru
necredinøå så parå mult mai plauzibile decât argumentele în favoarea credinøei;
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cu toate acestea, indiferent de muløimea argumentelor pe care øi le aduc, credinøa
ta nu va fi clåtinatå. Dimpotrivå, vei putea de acum så vorbeµti cu îndråznealå:
„Am ajuns så-L cunosc pe Dumnezeu înlåuntrul meu! Cunoaµterea mea este mai
adâncå decât simøirea µi este mai adâncå decât gândul. Aståzi înøeleg înlåuntrul
meu µi nimic din afarå nu må poate clåtina“.
Ceea ce discutåm este într-adevår o mare problemå pentru credincioµi. Muløi
creµtini tråiesc prea mult prin simøuri. Dacå aståzi se simt bucuroµi µi fericiøi,
spun cå Dumnezeu i-a binecuvântat cu adevårat. Dacå, dimpotrivå, se simt reci µi
fårå viaøå, aproape fiecare dintre ei poate fi auzit spunând: „Cum pot så µtiu unde
este Dumnezeu?“ Astfel, muløi creµtini se bazeazå pe simøurile lor µi, de îndatå ce
acestea lipsesc, ei se clatinå. Aceasta dovedeµte cå ei nu Îl cunosc în adevår pe
Dumnezeu. Cât de mare nevoie au aståzi copiii lui Dumnezeu så fie aduµi de
Domnul în locul în care a te simøi rece sau cald, fårå viaøå sau înflåcårat nu mai
prezintå nici o problemå, pentru cå ai ajuns så-L cunoµti pe Dumnezeu cu o
cunoaµtere care este mai adâncå decât orice simøire! În ciuda senzaøiilor exterioare
– fie ele de bucurie sau de durere – Îl cunoµti pe Dumnezeu înlåuntrul tåu. Numai
astfel de persoane pot så råmânå neclintite în credinøa lor µi numai de astfel de
persoane se va folosi Dumnezeu.
Odatå un frate, la puøin timp dupå ce l-a primit pe Domnul, s-a întâlnit cu o
persoanå care i-a spus cå Biblia conøine erori. Acest frate a fost atât de tulburat de
cele auzite, încât aproape cå a plâns. El era unul care credea cå Biblia este
adevåratå; cum s-ar putea atunci så existe vreo eroare în ea? Totuµi, acel om,
aråtându-i câteva locuri din Biblie, i-a sugerat posibilitatea existenøei unor erori,
astfel încât fratele s-a speriat într-adevår. Cuprins de îndoialå, s-a întrebat: „Ce
pot eu så fac dacå aceste erori sunt reale?“ Atunci µi-a mårturisit necazul în faøa
unei surori mai în vârstå, gândindu-se cå, întrucât sora aceea iubea pe Domnul µi
Biblia aµa de mult, cu siguranøå s-ar neliniµti dacå µi-ar da seama de existenøa
acelor erori în Biblie. Ciudat a fost înså cå, dupå ce l-a ascultat pânå la capåt, sora
aceea a råmas cât se poate de calmå. Råspunsul ei la cele spuse de fratele a fost:
„Aceasta nu este o problemå“. Atunci fratele a cugetat în sine: „Chiar dacå aceasta
nu-i creazå ei nici o problemå, pe mine cu siguranøå må pune într-o mare
încurcåturå“. A rugat-o deci så-i explice acele locuri discutabile din Biblie. Dar
tot ce i-a råspuns ea a fost cå a-L cunoaµte pe Domnul nu depinde de rezolvarea
acelor întrebåri! – la care fratele µi-a spus în sinea lui: „S-ar putea ca aceste
probleme så nu necesite soluøii pentru o persoanå în vârstå, ca dumneavoastrå,
dar este imposibil pentru un om tânår, cu o minte activå ca a mea, så le treacå cu
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vederea“. Rezultatul a fost cå acel frate a petrecut un an întreg cercetând Scripturile
în problema respectivå. În final, gåsind cå pasajele biblice în discuøie erau corecte,
povara grea de pe inimå i-a dispårut ca o piatrå ce este ridicatå de pe umårul
cuiva. Totuµi, dacå acest frate L-ar fi cunoscut cu adevårat pe Dumnezeu, nu ar fi
avut nevoie så se îngrijoreze un an întreg.
Dacå Îl cunoaµtem în adevår pe Dumnezeu, nu vom purta în mâinile noastre o
astfel de povarå grea, nici nu vom fi tulburaøi, chiar dacå vor apårea tot felul de
întrebåri. Oamenii pot încerca så dovedeascå cutare sau cutare lucru, dar noi,
care suntem creµtini, putem så dovedim un lucru foarte important, µi anume cå
Dumnezeu este într-adevår Dumnezeu µi cå noi Îl cunoaµtem pe El care este atât
de real. Iar cunoscându-L pe El, toate problemele se rezolvå. O astfel de cunoaµtere
nu se întemeiazå pe cât de logice sunt argumentele sau cât de clare sunt doctrinele,
ci se întemeiazå numai pe descoperire. Trebuie så-I cerem lui Dumnezeu så ne
dea duhul de înøelepciune µi de descoperire, astfel încât så-L putem cunoaµte pe
El în adevår. O astfel de cunoaµtere este temelia celui credincios µi este de cea
mai mare importanøå.

A cunoaµte chemarea µi moµtenirea lui Dumnezeu
Dumnezeu vrea ca noi nu numai så-L cunoaµtem pe El, ci så cunoaµtem µi
care este chemarea Lui µi care este moµtenirea Lui în sfinøi. Cu alte cuvinte,
Dumnezeu vrea ca noi så cunoaµtem ceea ce El a fåcut µi continuå så facå din
veµnicie în veµnicie – pe scurt: care sunt planul µi scopul Såu veµnic.
Trebuie så reøinem cå Epistola cåtre efeseni – aråtându-ne planul veµnic al
lui Dumnezeu – abordeazå aceastå problemå din perspectiva veµniciei trecute µi
viitoare. Menøionând chemarea lui Dumnezeu, moµtenirea Lui în sfinøi µi puterea
Lui faøå de noi, cei care credem, Pavel vrea så ne spunå cå, pentru a cunoaµte în
adevår planul veµnic al lui Dumnezeu µi ceea ce El face din veµnicie în veµnicie,
noi trebuie så vedem relaøia dintre planul veµnic al lui Dumnezeu, pe de o parte,
µi chemarea Lui pentru noi, moµtenirea Lui în noi µi puterea Lui faøå de noi, pe
de altå parte. Numai având aceastå înøelegere nu vom privi planul lui Dumnezeu
într-un mod abstract µi nu-l vom considera ca fiind de micå importanøå. Acest
plan al lui Dumnezeu este strâns legat de fiecare dintre noi. Când discutåm
despre el, Îl tratåm oare ca pe ceva intangibil µi de neînøeles? Nicidecum. Cåci
el se referå foarte mult la noi, în mod practic; este legat direct de chemarea pe
care El ne-a fåcut-o, de moµtenirea Lui în noi µi de puterea Lui faøå de noi. Ωi
acestea sunt toate chestiuni foarte practice pentru noi.
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Så analizåm mai întâi chemarea µi moµtenirea lui Dumnezeu, înainte de a
începe så discutåm despre puterea lui Dumnezeu faøå de cei care cred.
În ceea ce priveµte chemarea noastrå, så citim din nou rugåciunea lui Pavel
privitoare la acest aspect: „µi så vå lumineze ochii inimii ca så pricepeøi care este
nådejdea chemårii Lui...“ (v. 18). Am fi uimiøi dacå muløi creµtini ar cunoaµte cå
existå o nådejde în faøa lor. Chiar µi nådejdea pe care o au unii se dovedeµte a fi
doar cerul. Muløumiri fie aduse lui Dumnezeu, existå nådejdea cerului. Dar cerul
nu este scopul pentru care Dumnezeu ne-a chemat, nici nådejdea noastrå la
chemarea Lui plinå de har. Ce este atunci chemarea Lui plinå de har? „În El,
Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca så fim sfinøi µi fårå prihanå
înaintea Lui, în dragoste“. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. El ne cheamå så
fim ca El – sfinøi µi fårå prihanå. O! Cât de måreaøå este aceastå chemare plinå de
har! Dacå nu ai cåzut niciodatå sau n-ai fost fårå putere, nu poøi aprecia unicitatea
acestei chemåri. Dar în cazul în care cunoµti ceva din adâncimea slåbiciunii µi
inutilitåøii tale, cu cât drag o vei îmbråøiµa. Vei spune: „Îøi muløumesc, Dumnezeule,
cå Tu må chemi så fiu sfânt, må chemi så fiu fårå vinå, må chemi så fiu desåvârµit,
aµa cum eµti Tu.“ Slåvit så fie Domnul, într-o zi scopul pentru care ai fost ales va
fi realizat! Nu are importanøå cât de slabi, de inutili µi de nevrednici suntem atât
de adesea noi, într-o zi vom fi duµi de Dumnezeu în locul în care vom putea sta
înaintea Lui, sfinøi µi fårå prihanå, aµa cum este El. Pentru aceasta ne-a ales µi nea chemat Dumnezeu. Din moment ce aceasta este dorinøa Lui, cu siguranøå cå ea
se va µi împlini. Ωi astfel noi cunoaµtem înaintea Lui ce nådejde binecuvântatå
avem – aceea de a fi ca Dumnezeu.
Så analizåm acum chestiunea moµtenirii lui Dumnezeu în sfinøi. Så citim acea
parte din rugåciunea lui Pavel care se referå la acest lucru: „...så vå lumineze
ochii inimii, ca så pricepeøi... care este bogåøia slavei moµtenirii Lui în sfinøi“ (v.
18). Care este moµtenirea lui Dumnezeu în sfinøi? Înøelesul aici nu se referå la
faptul cå Dumnezeu då moµtenire sfinøilor, ci cå sfinøii înµiµi sunt moµtenirea lui
Dumnezeu. Pavel declarå cå moµtenirea pe care Dumnezeu o primeµte în sfinøi
este slåvitå, este chiar bogåøia slavei!
Atât în Efeseni 1:5, cât µi în 1:11 este folositå expresia „ne-a rânduit mai
dinainte“. În versetul 5 citim: „ne-a rânduit mai dinainte så fim înfiaøi prin Isus
Cristos, dupå buna plåcere a voiei Sale“, un indiciu clar cå noi suntem rânduiøi
mai dinainte la starea de fii. Iar versetul 11 spune: „În El am fost fåcuøi µi
moµtenitori, fiind rânduiøi mai dinainte, dupå hotårârea Aceluia care face toate
dupå sfatul voiei Sale“. Aceasta ne indicå faptul cå noi am fost rânduiøi mai dinainte
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så devenim moµtenirea Lui. Astfel dar, afirmaøiile din versetul 5 µi versetul 11,
deµi diferite, totuµi sunt legate unua de cealaltå.
Din veµnicie în veµnicie Dumnezeu are un plan: El Îµi doreµte fii. Muløi creµtini
nu pot så-µi dea seama de måreøia acestei chemåri a fiilor lui Dumnezeu. Ωi totuµi,
noi µtim din Scripturå cå scopul lui Dumnezeu este de a avea fii µi cå planul Lui
este legat de fii. Douå pasaje vor fi suficiente pentru a ne aråta aceasta:
1. „Ωi pentru cå sunteøi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimå Duhului Fiului
Såu, care strigå: ‚Ava‘, adicå ‚Tatå‘“ (Galateni 4:6). Acest verset ne spune cå
Dumnezeu pune Duhul Fiului Såu în noi ca noi så putem deveni fii.
2. „Se cuvenea în adevår, ca Acela pentru care µi prin care sunt toate, µi care
voia så ducå pe muløi fii la slavå...“ (Evrei 2:10).
Acest fragment din Scripturå ne dezvåluie cå, atunci când scopul lui Dumnezeu
se va fi împlinit, vor fi muløi fii în slavå, cåci Preaiubitul Fiu al Dumnezeu va duce
pe muløi fii la slavå. Scopul lui Dumnezeu este de a obøine fii care, la rândul lor, så
fie moµtenirea Lui. Din acest motiv Dumnezeu ne descoperå în Epistola cåtre
efeseni cå El a rânduit mai dinainte ca, pe de o parte, så obøinå fii (v. 5), iar pe de
altå parte, så dobândeascå o moµtenire în ei (v. 11).
Ce se înøelege prin moµtenirea lui Dumnezeu? Moµtenirea lui Dumnezeu
înseamnå cå ceva Îi aparøine lui Dumnezeu. El ne-a rânduit mai dinainte pe noi,
cei sfinøi, så fim proprietatea Lui, moµtenitå, precum µi fiii Lui. Toøi sfinøii Îi
aparøin Lui. Pavel doreµte så ni se lumineze ochii inimii pentru a vedea bogåøia
slavei moµtenirii Lui în sfinøi. Ce este aceastå slavå? A fi ca Dumnezeu, a putea
så-L slåvim pe El. Aceasta este ceea ce El doreµte. Prin urmare, Dumnezeu ne-a
ales så fim ai Lui µi så fim moµtenirea Lui. Domnul så ne deschidå ochii ca så
putem vedea cât de slåvitå este aceastå stare. Dumnezeu vrea ca noi så înøelegem
cå nu numai pe El Însuµi trebuie så-L cunoaµtem, ci µi care sunt lucrarea, planul µi
scopul Lui. O astfel de cunoaµtere necesitå descoperire. Fårå descoperire, tot ceea
ce vedem este fragmentar µi temporar. De exemplu, cu privire la slujba noastrå
duhovniceascå, noi adesea ne fixåm atenøia asupra micii porøii de lucrare pe care
o avem în mânå. Suntem în culmea fericirii când mica noastrå lucrare pare cå
merge bine; dar ne simøim dårâmaøi când lucrarea nu ne merge lin. Vederea noastrå
este deseori circumscriså unei sfere foarte mici. Nu reuµim så vedem lucruri mai
mari înaintea lui Dumnezeu. Cât de limitatå este înøelegerea noastrå! Este ca un
copil mic care øine în mânå o bancnotå nouå de 5 000 de lei. Se simte extraordinar.
Priveµte bancnota ca pe întreaga lui moµtenire! Aµa de des vederea noastrå este la
fel de micå µi de limitatå ca µi a unui copil! Nu vedem nici întregul, nici eternul.
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Dar trebuie så µtim cå Dumnezeu priveµte din veµnicie în veµnicie. Fie ca El så ne
deschidå ochii ca så nu råmânem oameni mici, având o viziune mårginitå asupra
lucrurilor spirituale.
Cât de mic este omul! Noi suntem prea mici, iar lucrarea mâinilor noastre este
puøinå. Dumnezeu doreµte ca noi så ieµim din aceastå sferå måruntå, så vedem µi
så cunoaµtem în experienøå care este nådejdea chemårii Lui µi care este bogåøia
moµtenirii Lui în sfinøi. Totuµi, aceasta nu este ceva ce rezolvå doar nevoia
oamenilor, ci aici este implicatå µi nevoia lui Dumnezeu. De ce predicåm
Evanghelia? Nu numai pentru cå oamenii au o nevoie, ci µi pentru cå Dumnezeu
are, de asemenea, o nevoie. Så nu tragem de aici concluzia cå evanghelia harului
µi evanghelia Împåråøiei sunt douå evanghelii. Nicidecum, nu sunt douå evanghelii:
este o singurå evanghelie privitå din douå unghiuri diferite. Våzutå din perspectiva
omului, ea este evanghelia harului, våzutå din perspectiva lui Dumnezeu ea este
evanghelia Împåråøiei. Întrucât Dumnezeu doreµte ca muløi oameni så vinå la El
µi så împlineascå scopul Lui, lucrarea noastrå trebuie så-L aibå în vedere atât pe
Dumnezeu, cât µi pe om. Dumnezeu doreµte oameni; El vrea ca omul så-L slåveascå
pe El. Astfel, predicând evanghelia, noi urmårim µi câµtigarea de oameni care så
satisfacå nevoia lui Dumnezeu. Prin urmare, copiii lui Dumnezeu au nevoie de
descoperire, de acea descoperire veµnicå. Acea descoperire ne va schimba lucrarea,
punctul de vedere µi chiar modul nostru creµtin de viaøå. Odatå ce am primit
aceastå descoperire, nu mai putem råmâne în cadrul mårunt al lucrårii noastre
limitate din trecut, nici nu mai putem så ne øinem de vederile µi cåile noastre
anterioare. Nu ne mai putem ocupa cu puøinul câµtig de aici sau cu neînsemnata
pierdere de acolo, din zilele noastre de început.
Se poate cå unii fraøi µi surori au auzit despre scopul µi planul veµnic al lui
Dumnezeu, dar când se ocupå cu vestirea evangheliei sau cu altå lucrare, poate cå
spun: „Nu µtiu så-mi unesc lucrarea cu planul lui Dumnezeu. Când sunt preocupat
de o lucrare, repede pierd din vedere scopul veµnic al lui Dumnezeu despre care
am auzit. Mereu råmâne undeva pe fundal, pânå ce nu mai poate fi perceput.
Când am auzit prima datå despre el, l-am priceput în mod clar, dar mai târziu lam uitat aµa de uµor!“ Trebuie så subliniem chiar acum cå ceea ce noi auzim
putem uita foarte uµor, dar ceea ce vedem nu se uitå aµa de uµor. Este uµor så uiøi
doctrina, dar este greu så uiøi descoperirea. Prin urmare, întrebarea care se pune
este: Ai våzut, øi-au fost deschiµi ochii de cåtre Dumnezeu? Dacå ai våzut cu
adevårat chemarea µi moµtenirea Lui, scopul Lui µi planul Lui, atunci orice ai
face – fie un lucru mare, fie unul mic – va fi în modul cel mai natural împletit cu
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planul Såu. Când o lucrare nu se împleteµte cu planul Såu, nu poate fi privitå ca
lucrarea lui Dumnezeu.
Trebuie ca ochii noµtri så fie deschiµi de cåtre Dumnezeu ca så putem avea
descoperire. Aceasta va fi o mare izbåvire, cåci ne va elibera de noi înµine µi de
orizontul nostru îngust. Vom înøelege într-un mod profund cå, atâta timp cât aceastå
lucrare veµnicå nu este terminatå, noi nu ne putem odihni. Câtå vreme planul
veµnic al lui Dumnezeu nu este împlinit, noi nu vom avea nici o zi de satisfacøie.
Ceea ce împovåreazå inimile noastre µi ceea ce ocupå mâinile noastre nu este
altceva decât ceea ce doreµte Dumnezeu så avem – chiar dacå suntem ocupaøi
doar cu miµcarea unei minuscule pietre, care este înså ziditå pe acea lucrare care
dureazå din veµnicie în veµnicie. Så-L rugåm pe Dumnezeu så ne påstreze cu
îndurare în aceastå descoperire, deoarece foarte curând lucrarea noastrå ar putea
deveni mai micå decât sfera acestei descoperiri. Se poate ca Dumnezeu så nu ne
cheme la a face lucruri mari, totuµi El vrea ca lucrurile pe care le facem så se
includå în sfera largå a Lui. Ele trebuie så fie legate de scopul Såu måreø µi så fie
parte a lucrårii Lui grandioase. Oricare ar fi slujba pe care Domnul øi-o
încredinøeazå, dacå ea este cea la care El te-a chemat, atunci ea este cu adevårat
mare, pentru cå este parte a lucrårii lui Dumnezeu din veµnicie în veµnicie.

A cunoaµte puterea lui Dumnezeu
Epistola cåtre efeseni ne dezvåluie taina din veµnicie în veµnicie. Pe de o parte,
ceea ce vedem este trecutul veµnic; în acea veµnicie, Dumnezeu are o predestinare,
un plan µi o voie. Pe de altå parte, ceea ce vedem este veµnicia care va veni µi cum
în acea veµnicie Dumnezeu Îµi va realiza scopul Såu µi va obøine ceea ce Ωi-a
plånuit. Între aceste douå veµnicii se aflå perioada pe care noi o numim timp – în
care Dumnezeu aratå cum va lucra El voia predestinatå pe care a avut-o în trecutul
veµnic, pânå ce o va realiza în veµnicia care va veni.
Pavel, în rugåciunea lui, atinge atât latura obiectivå, cât µi cea subiectivå a
lucrurilor. În ceea ce priveµte latura obiectivå, apostolul se roagå ca cititorii så-L
cunoascå pe Dumnezeu µi så cunoascå nådejdea chemårii Lui µi bogåøiile slavei
moµtenirii Lui în sfinøi; în ceea ce priveµte latura subiectivå, el este preocupat ca
så li se lumineze ochii, ca så poatå pricepe care este faøå de noi, credincioµii,
nemårginita mårime a puterii Sale. Dupå ce Îl cunoaµtem pe Dumnezeu µi lucrarea
Sa din veµnicie în veµnicie, atunci începe så se manifeste în noi aspectul subiectiv,
adicå puterea Lui; mai întâi trebuie så vedem aspectul obiectiv, apoi are loc lucrarea
subiectivå. Muløi creµtini schimbå neadecvat ordinea; ei fac o schimbare radicalå:
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pun de o parte cunoaµterea lui Dumnezeu µi a scopului Såu veµnic µi considerå de
primå importanøå lucrarea låuntricå: „eu“ så fiu mai sfânt, „eu“ så fiu mai biruitor,
„eu“ så fiu mai spiritual. Aceµti credincioµi pun tot accentul pe „eu“ µi nu pe
Dumnezeu. Dar ordinea care o are în vedere Domnul este aceasta: întrucât mai
întâi L-am cunoscut pe El µi voia Lui veµnicå, El va lucra acum în noi ca så
ajungem la acel scop. Lucrarea Lui în noi se face pentru a împlini scopul veµnic
al lui Dumnezeu. Biruinøa personalå µi lucrarea personalå sunt în vederea acelui
scop veµnic.
Printre copiii lui Dumnezeu muløi au råsturnat ordinea. Se pune accentul pe
aspectul personal: cum se poate dobândi biruinøå personalå, sfinøenie personalå
sau råspunsuri la rugåciunile personale. Desigur, sunt µi dintre aceia care nu-L
cautå deloc pe Dumnezeu, dar între acei sfinøi care urmåresc lucrurile spirituale
µi doresc så umble cu Domnul, muløi par a avea doar un singur øel: rezolvarea
propriilor probleme personale înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile de care ei sunt
preocupaøi se dovedesc a fi problemele lor personale. Ceea ce ei doresc så aibå µi
så vadå anticipat din partea lui Dumnezeu nu sunt altceva decât izbåviri, astfel
încât ei så poatå duce o viaøå în pace µi fericire. Prea muløi din poporul lui
Dumnezeu se concentreazå asupra lor înµiµi. Totul în vieøile lor se învârte în jurul
lor, într-o asemenea måsurå, încât sunt preocupaøi numai cu ei înµiµi.
Desigur, avem nevoie de lucrarea lui Dumnezeu în vieøile noastre, avem foarte
mare nevoie de biruinøå µi sfinøenie personalå, fårå îndoialå cå avem nevoie de
tårie personalå µi de eliberare personalå. Cu toate acestea, nu aici este miezul
problemei. Dumnezeu se aµteaptå ca noi så avem mai întâi descoperire -så
cunoaµtem care este øelul lucrårii Lui; iar apoi El va lucra în noi pentru a ajunge
la acest øel. Scopul lui Dumnezeu nu este doar de a ne da nouå biruinøa personalå
sau sfinøenia personalå, cåci obiectivul Såu nu poate fi atât de limitat. El vrea ca
noi så vedem cå, din veµnicie în veµnicie, El are o lucrare de fåcut µi fiecare
persoanå råscumpåratå are o parte în acel plan al Lui. El lucreazå în noi prin
puterea tåriei Lui, ca noi så putem împlini planul Såu veµnic.
Prin urmare, trebuie så înøelegem acest principiu foarte important: lucrarea
subiectivå trebuie så se bazeze pe vedere obiectivå µi puterea subiectivå rezultå
din descoperirea obiectivå. Mai întâi descoperire, apoi putere; mai întâi aspectul
obiectiv, apoi cel subiectiv. Dacå o persoanå nu are descoperire, atunci nu se
poate aµtepta ca Dumnezeu så lucreze în ea. Så presupunem de exemplu, cå un
tatå îµi trimite fiul la cumpåråturi. El trebuie så dea fiului såu niµte bani. Intenøia
tatålui nu este ca fiul lui så aibå câteva mii de lei în buzunar, ci ca el så-i cumpere
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anumite lucruri. Într-un mod asemånåtor, Dumnezeu nu ne då putere pentru
plåcerea noastrå, ci pentru a-Ωi atinge øinta Lui. Aceastå chestiune trebuie så o
rezolvåm în întregime înaintea lui Dumnezeu.
Poate cå unii vor considera cå aceasta este o problemå mult prea grea. Aµa
este, într-adevår este grea, pentru cå este legatå în mod direct de viitorul nostru
spiritual. O! cât de muløi dau faliment în a primi lucrarea lui Dumnezeu în ei în
mod subiectiv, µi aceasta pentru cå nu au cåpåtat descoperirea – întrucât toatå
lucrarea subiectivå a lui Dumnezeu se bazeazå pe descoperirea pe care El Însuµi
o då. Întâi vine descoperirea, apoi lucrarea subiectivå. Iniøial, se primeµte în mod
obiectiv descoperirea. Apoi se experimenteazå lucrarea; întâi vine cunoaµterea
chemårii lui Dumnezeu µi a bogåøiilor slavei moµtenirii Lui în sfinøi, apoi vine
cunoaµterea nemårginitå a mårimii puterii Lui faøå de noi. Aµadar, trebuie, întradevår, så cerem îndurarea lui Dumnezeu pentru a putea înøelege cå nu este
suficient så fim slujitori în Casa Lui, îndeplinind o anumitå slujbå, ci trebuie så
fim prietenii Lui, care Îi înøeleg gândul. Trebuie så vedem, trebuie så cunoaµtem,
trebuie så avem descoperire într-o aµa de mare måsurå, încât inimile noastre så
fie captivate de aceastå descoperire. Cåci numai atunci ne vom da seama cå lucrarea
lui Dumnezeu este lucrarea noastrå.
Înså, odatå ce am primit descoperirea, trebuie så cunoaµtem µi lucrarea lui
Cristos în noi. Dacå nu cunoaµtem puterea Lui Dumnezeu în noi, suntem
nefolositori înaintea lui Dumnezeu. Descoperirea ne face så vedem planul lui
Dumnezeu, în timp ce puterea ne aduce în starea de a împlini acest plan.
Descoperirea ne asigurå înøelegerea planului lui Dumnezeu, dar puterea ne ajutå
så lucråm la împlinirea acestui plan. De aceea apostolul ne aratå aici cå trebuie
så cunoaµtem nemårginita mårime a puterii Sale faøå de noi, cei credincioµi µi, de
asemenea, så cunoaµtem nådejdea chemårii Lui µi bogåøiile slavei moµtenirii Lui
în sfinøi. Noi nu avem nevoie doar de a-L cunoaµte pe Dumnezeu, planul µi scopul
Såu, ci µi de a cunoaµte puterea tåriei Lui. Nu putem spune cå noi cunoaµtem cu
adevårat planul µi scopul Såu dacå eµuåm în experimentarea puterii Lui în noi.
A-L cunoaµte doar pe Dumnezeu µi planul Lui, fårå ca, în acelaµi timp, så
cunoaµtem µi puterea Lui nemårginit de mare, ne va da numai ceva obiectiv,
lipsindu-ne de experienøa subiectivå. Prin urmare trebuie så cunoaµtem puterea
de înviere a lui Dumnezeu, precum µi planul µi scopul Såu.
„Ωi care este faøå de noi, credincioµii, nemårginita mårime a puterii Lui“ (v.
19). Aceastå putere este într-adevår mare. Este atât de mare cå, dacå Dumnezeu
nu ne deschide ochii, noi nu vom putea så vedem cât de mare este ea. Este aµa de
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extraordinarå, încât sfinøii din Efes nu µi-au dat seama de dimensiunile mårimii
ei. Imensitatea puterii lui Dumnezeu a depåµit înøelegerea lor. Ei au avut nevoie
ca Pavel så se roage pentru ei ca Dumnezeu så le dea duhul de înøelepciune µi de
descoperire µi så le lumineze ochii inimii ca så poatå înøelege måreøia ei.
Så nu credeøi cå nu existå mare lucru în vasul nostru påmântesc (metafora
folositå de Pavel referitor la trupul nostru fizic). Aflåm din cea de a doua Epistolå
cåtre corinteni cå în vasele noastre påmânteµti se aflå o comoarå extraordinarå.
Dar credem noi aceasta? Comoara se gåseµte în vasul de lut µi ea este atât de
preøioaså, încât întrece capacitatea noastrå de înøelegere. Avem nevoie ca
Dumnezeu så ne deschidå ochii pentru a vedea cât de preøioaså este aceastå
comoarå. Noi vedem, pe de o parte, acest vas påmântesc – casa påmânteascå a
cortului nostru care se va desface în curând – iar pe de altå parte, vedem nemårginita
mårime a puterii Domnului faøå de noi.
Copiii lui Dumnezeu trebuie så µtie ce au primit atunci când au fost nåscuøi
din nou. Se poate cå a fost nevoie doar o clipå pentru a-L primi pe Domnul, dar va
fi nevoie de treizeci sau patruzeci de ani pentru a descoperi ceea ce am primit în
aceea clipå scumpå. Experienøa acelei clipe devine repede istorie, dar va dura
treizeci sau patruzeci de ani pentru a o revedea µi a o experimenta din nou µi din
nou, pentru a ni se deschide ochii ca så vedem ce dar uimitor ne-a fåcut Dumnezeu
în acea clipå µi så cunoaµtem cât de nemårginit de mare este puterea pe care El o
desfåµoarå în noi, în vieøile noastre. Naµterea din nou pare a fi ceva cât se poate
de obiµnuit, totuµi, pentru cei ai cåror ochi sunt deschiµi, puterea pe care Dumnezeu
o desfåµoarå în vieøile lor întrece orice pricepere. Naµterea din nou poate så aibå
loc într-o perioadå scurtå de timp, dar cei care au ochi receptivi vor mårturisi cå
aceasta este o viaøå din veµnicie, cå aceastå viaøå va dura veµnic; pe scurt: aceastå
putere este nemårginit de mare. Nici un copil al lui Dumnezeu nu va putea cunoaµte
pe påmânt în întregime måsura a ceea ce Dumnezeu i-a dat în clipa naµterii din
nou; cu toate acestea, fericiøi sunt aceia care o cunosc într-un anumit grad.
Progresul nostru spiritual nu este judecat dupå câtå putere primim de la Domnul,
ci dupå cât vedem din puterea pe care Domnul ne-a dat-o, adicå din nemårginita
mårime a puterii Lui. Deµi chiar din momentul naµterii din nou Dumnezeu pune
comoara în vasul nostru påmântesc, este nevoie de o viaøå întreagå pentru a
descoperi cât de mare µi de preøioaså este aceastå comoarå.
O persoanå nu face nici un progres dacå ceea ce a våzut din comoarå în ziua
naµterii din nou µi ceea ce vede acum, dupå zece ani sau douåzeci, este exact la
fel. Deµi au trecut zece sau douåzeci de ani, acest credincios este încå precum un
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nou-nåscut. Totuµi, Dumnezeu vrea ca noi så vedem, prin descoperirea Duhului
Sfânt, nemårginita mårime a puterii Lui faøå de noi. Faptul de a fi tari sau slabi
depinde cu adevårat de måsura în care vedem. Cel care vede ajunge tare, în timp
ce cel care nu vede ajunge slab.
Prin urmare, cheia este a vedea. Dumnezeu nu lucreazå în noi pentru cå noi Îi
cerem så ne dea ceva. Nicidecum. Ceea ce El ne-ar putea da, ne-a dat deja µi se
aflå chiar în noi. Ceea ce noi trebuie så cerem aståzi este ca Dumnezeu så ne dea
duhul de înøelepciune µi de descoperire ca så putem vedea, cåci våzând, ajungem
så experimentåm.
Când muløi sfinøi din vechime au trecut prin crize spirituale, în loc de a cere lui
Dumnezeu o rezervå suplimentarå de putere, ei au sårit în sus de bucurie, spunând:
„Muløumesc Doamne, cå am deja aceasta!“ Ei nu au insistat în a primi ceea ce nu
aveau, cåci au ajuns så vadå cå deja posedau ceea ce cåutau. Ωi astfel, au putut såµi înaløe glasul în laude µi muløumiri. Nimeni care nu a våzut nu poate så-µi
imagineze cât de mare este aceastå putere despre care vorbeµte Pavel.
Într-adevår, cât de nemårginit de mare este aceastå putere:
„...potrivit cu lucrarea puterii tåriei Lui, pe care a desfåµurat-o în Cristos“ (v.
19b-20a, traducerea American Standard Version). Så luåm aminte la cuvântul
„potrivit cu“. Noi trebuie så înøelegem cå puterea pe care Dumnezeu o aratå acelora
care cred este pe potriva lucrårii puterii tåriei Lui în Cristos. Cu alte cuvinte, în
måsura în care nemårginita mårime a puterii lui Dumnezeu a lucrat în Cristos, în
aceeaµi måsurå nemårginita mårime a puterii lui Dumnezeu va lucra în adunare.
Oricare ar fi måsura puterii pe care Dumnezeu a aråtat-o în Cristos, El o va aråta
în aceeaµi måsurå µi în noi, cei care credem. Ambele vor fi la fel! Ai våzut aceasta?
Dacå nu, trebuie så te rogi. Nu cumva så crezi cå, dacå ai citit Epistola cåtre
efeseni de mai multe ori µi poøi acum cita din memorie capitolul 1, versetele 19 µi
20, ai ajuns så cunoµti. Aici memoria nu are importanøå, ci doar descoperirea.
Pavel s-a rugat pe vremea aceea pentru sfinøii din Efes ca ei så poatå vedea
nemårginita mårime a puterii pe care Dumnezeu le-o dåduse deja. Dacå noi nu
vedem cå puterea din noi µi puterea din Cristos este una µi aceeaµi putere, atunci
trebuie så ne rugåm ca så vedem. Dacå puterea aråtatå în noi este mai micå decât
puterea care a fost aråtatå în Cristos, trebuie så recunoaµtem cå sunt încå multe
lucruri pe care nu le-am våzut. Så mårturisim cu umilinøå µi så ne rugåm lui
Dumnezeu så ne facå în stare så vedem. Totuµi, fie cå noi vedem sau nu, råmâne
faptul cå puterea pe care Dumnezeu o desfåµoarå în aceia care cred este potrivitå
cu puterea pe care a desfåµurat-o în Cristos. Aleluia! Aceasta este realitatea
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spiritualå. Så ne rugåm ca Dumnezeu så ne deschidå ochii ca så putem cu adevårat
vedea µi înøelege. Nu-I vom cere så reverse asupra noastrå mai multå putere din
afarå; nu, Îi vom cere doar så ne facå în stare a descoperi µi a vedea mai mult din
ceea ce este deja în noi. Iar când Dumnezeu ne va deschide ochii så vedem, Îl
vom preamåri din ce în ce mai mult pentru ceea ce ne-a dat.
Så privim acum la ce a fåcut pentru noi aceastå putere „...potrivit cu lucrarea
puterii tåriei Lui pe care a desfåµurat-o în Cristos, prin faptul cå L-a înviat dintre
morøi“ (v. 19b-20a). Aceastå putere a fåcut ca Cristos så fie înviat dintre cei morøi.
O, ori de câte ori cugetåm la înviere, îi simøim însemnåtatea nespus de mare!
Asupra învierii moartea nu are nici o putere (vezi Fapte 2:24). Moartea nu o
poate cuprinde.
Niciodatå nu a intrat un om în moarte µi apoi så vinå înapoi la viaøå. De-a lungul
veacurilor µi al generaøiilor, oamenii au murit. Toøi cei care au intrat în moarte au
fost øinuøi de ea µi nu s-au mai întors. Dar este un om care a ieµit din moarte. Acest
om este Domnul Isus Cristos. „Eu sunt învierea“, a spus Isus, „µi viaøa“ (Ioan 11:25).
El este viaøa, prin urmare toøi cei care cred în El nu vor muri niciodatå; El este
învierea, deci toøi care aceia cred în El, cu toate cå mor, vor tråi. Privind retrospectiv,
toøi cei care au intrat în moarte au fost øinuøi de ea, niciunul nu a ieµit de acolo. Dar
existå o putere care poate intra în moarte µi ieµi din ea. Aceastå putere este puterea
lui Dumnezeu. Când moare o persoanå care aøi vrea så tråiascå veµnic, atunci începeøi
så înøelegeøi cât de mare este puterea morøii. Este destul de simplu ca oamenii så
intre în moarte, dar este imposibil pentru ei så iaså de acolo. Oamenii pot respinge
viaøa, dar nu pot respinge moartea.
Satan lucreazå, pe de o parte, prin întuneric, iar pe de altå parte, prin moarte.
Existå înså o putere ce vine de la Dumnezeu: ea poate trece prin moarte fårå a fi
øinutå de moarte; puterea diavolului nu o poate birui, nici puterea locuinøei morøilor
nu o poate înghiøi. Ea se numeµte înviere. Ceea ce poate trece prin moarte fårå a
fi afectatå de aceasta se numeµte înviere. Ωi puterea care este acum în noi este
tocmai aceastå putere! Aceastå putere, care L-a înviat pe Cristos din morøi, ne va
face µi pe noi så trecem prin moarte µi så nu fim øinuøi de ea. Cåci, dupå cum
aceastå putere L-a înviat pe Domnul Isus din morøi, tot aµa ne va învia µi pe noi
din morøi.
Dar aceastå putere a lui Dumnezeu, nu numai cå L-a înviat pe Cristos din
morøi, ci L-a µi pus „så µadå la dreapta Sa, în locurile cereµti, mai presus de orice...
El I-a pus totul sub picioare, µi L-a dat Cap peste toate, Adunårii“ (v. 20b-22).
Aflåm de aici cå Dumnezeu L-a fåcut pe Cristos Cap peste toate, pentru ca
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Adunarea så fie îmbogåøitå. Prin urmare, Adunarea poate primi de la Domnul
rezerve din aceastå putere. Acum, dacå puterea din noi este o astfel de putere µi
noi avem o astfel de comoarå în noi, ce altceva ne mai poate da Dumnezeu în
cazul în care totuµi eµuåm ca µi creµtini? Trebuie så-I spunem: „Nu-mi da nimic
altceva, cåci Tu ai fåcut totul“. Så vedem cå aceastå putere este aståzi în noi µi cå
nu existå deci nici o problemå pe care noi, creµtinii, så nu o putem rezolva µi nici
o ispitå pe care så nu o putem birui. Cåci puterea din noi, creµtinii, este învierea,
acea putere care întrece orice altceva µi care a supus toate lucrurile la picioarele
lui Cristos. Ea acøioneazå potrivit cu lucrarea puterii tåriei Lui – a lui Dumnezeu
– pe care a desfåµurat-o în Cristos.
Scriind Epistola cåtre efeseni, Pavel este foarte atent. El se teme ca nu cumva
noi så înøelegem greµit cå o astfel de lucrare subiectivå ar fi o problemå pur
personalå; astfel cå el adaugå imediat acest pasaj: „...Adunårii, care este trupul
Lui, plinåtatea Celui ce plineµte totul în toøi“ (v. 23). Aceastå lucrare subiectivå
nu este numai în folos personal, ci ea este pentru Trup. Ba, mai mult, aceasta ne
aratå cå Dumnezeu vrea ca noi så µtim cå planul Såu veµnic este legat de Adunare,
nu doar de mådulare individuale. Adunarea este asociatå scopului veµnic al lui
Dumnezeu; este Adunarea din veµnicia trecutå, din veµnicia viitoare µi din lucrarea
lui Dumnezeu de aståzi. Este vorba prin excelenøå, de Adunare, nu de individ. Vå
rog så înøelegeøi cå, atunci când se manifestå în voi puterea, ea este pentru Adunare
µi nu în primul rând pentru voi înµivå. Dumnezeu vrea ca Adunarea înainte de
toate, µi nu individul så aibå aceastå putere. Reøineøi cå nu puteøi dobândi puterea
doar pentru voi µi, din acest motiv, noi trebuie så cerem de la Dumnezeu harul de
a vedea ce este trupul lui Cristos. Vieøile noastre au nevoie de protecøia întregului
trup; mådularele individuale sunt fårå folos. Påstrarea vieøii necesitå ca atât viaøa
mea, cât µi vieøile celorlaløi så nu fie distruse. Dacå – luåm în considerare un
aspect negativ – un vas sanguin se sparge µi sângereazå fårå încetare, întregul
trup va sfârµi prin a muri. Luând aspectul pozitiv – dacå urechea aude, tot trupul
aude, dacå ochiul vede, tot trupul vede. Ce primeµte un mådular, împårtåµeµte cu
toate celelalte mådulare. Trebuie, aµadar, så învåøåm så tråim în trup: så învåøåm
så nu avem despre noi o pårere mai înaltå decât se cuvine, så învåøåm så preøuim
adunarea µi så învåøåm så umblåm cu toøi copiii lui Dumnezeu. Ωi fåcând aµa vom
vedea cå trupul este vasul pentru påstrarea vieøii. Pavel a spus cå Adunarea este
„trupul Lui, plinåtatea Celui ce plineµte totul în toøi“. Aceastå nemaipomenit de
mare putere este ceea ce experimenteazå cei care cunosc Adunarea. Oricine nu
vede Adunarea µi nici nu se leapådå de sine însuµi, nu va putea så experimenteze
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aceastå putere. Din aceastå cauzå, atunci când vorbim de lucrarea subiectivå a lui
Dumnezeu în noi, trebuie så privim Adunarea ca pe ceva corporativ, nu individual.
Domnul så ne deschidå ochii ca så vedem cu adevårat ceea ce face El în noi.
Puterea aceasta nespus de mare nu vine la noi ca har suplimentar; ea este mai
degrabå experimentatå prin descoperire. Aµadar, problema fundamentalå este
revelaøia, a vedea; doar a auzi este fårå folos. Ai auzit multå învåøåturå, dar dacå
nu ai descoperire, nu vei fi martor al puterii Lui în viaøa ta. Ceea ce ai primit prin
auzire este asemenea unui cont blocat ce nu poate fi utilizat. Domnul så ne påzeascå
de asemenea conturi blocate, cum prea adesea devine învåøåtura. Trebuie så-I
cerem så ne dea duhul de înøelepciune µi de descoperire ca så putem vedea cu
adevårat.

Nevoia de descoperire
Am explicat deja câteva lucruri referitoare la rugåciunea lui Pavel pentru sfinøi,
pe care o gåsim în Efeseni capitolul 1. Punctul central al acestei rugåciuni este ca
poporul lui Dumnezeu så primeascå de la El duhul de înøelepciune µi de descoperire
µi så i se deschidå ochii pentru a vedea unele lucruri. Ceea ce ne dezvåluie, în
mod deosebit, Efeseni 1 este faptul cå toate lucrårile lui Dumnezeu sunt terminate
µi cå noi avem nevoie nu ca El så le împlineascå din nou, ci så ne dea descoperire
asupra a ceea ce El a fåcut deja. Dumnezeu îµi are deja planul µi voia Lui; copiii
Såi au nevoie aståzi de a cunoaµte care sunt acestea. „Cel ce se apropie de
Dumnezeu trebuie så creadå cå El este...“ (Evrei 11:6). Noi trebuie så vedem cå,
întrucât Dumnezeu „este“, El nu se schimbå niciodatå. Astfel cå rugåciunea
apostolului – din Efeseni 1 – este ca Domnul så ne dea un duh de descoperire ca
så-L putem cunoaµte cu adevårat pe acest Dumnezeu care deja „este“, så cunoaµtem
lucrarea pe care a fåcut-o El µi planul pe care L-a alcåtuit.
Muløi oameni îµi închipuie cå ar fi mai bine dacå ar putea exista o nouå hotårâre
µi o nouå lucrare divinå în planul lui Dumnezeu. Înså apostolul ne aratå cå acest
raøionament nu este bun; nu se pune problema ce bine ar fi dacå planul lui
Dumnezeu ar fi îndeplinit într-un fel sau altul, deoarece Dumnezeu deja a hotårât
µi noi trebuie så vedem ceea ce El a hotårât. Avem nevoie de duhul de înøelepciune
pentru a înøelege lucrarea pe care El o face µi avem nevoie de duhul de descoperire
pentru a cunoaµte lucrarea pe care El a fåcut-o deja. De îndatå ce vom vedea
aceasta, vom avea o nouå experienøå µi vom fi oameni folositori în mâna Lui.
Aici Pavel ne descopere cå lucrarea lui Dumnezeu are douå pårøi: o parte pe
care El a iniøiat-o înainte de întemeierea lumii µi o a doua parte, pe care a îndeplinit-
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o pe cruce. Tot ce priveµte planul lui veµnic a fost fåcut înainte de întemeierea
lumii, în timp ce tot ce este legat de cåderea µi înfrângerea omului a fost rezolvat
la cruce. În veµnicie Dumnezeu are deja o chemare, o alegere µi o predestinaøie.
Orice intenøioneazå El så facå a fost deja hotårât înainte de întemeierea lumii.
Atunci El a ales µi a predestinat µi nimic nu poate clåtina acest lucru. De fapt,
dupå crearea lumii, omul a cåzut µi Satan a venit så distrugå lucrarea lui Dumnezeu;
totuµi – muløumiri fie aduse lui Dumnezeu – cât de nemårginit de mare este puterea
pe care El o desfåµoarå faøå de cei care cred! Existå, într-adevår, cådere, dar existå
µi råscumpårare; existå moarte, dar existå µi înviere. Dumnezeu are un plan veµnic
µi are o råscumpårare prin cruce. Planul Såu pare så fi fost zådårnicit de cåderea
omului; totuµi, ceea ce cåderea poate strica, învierea poate råscumpåra µi reface.
Crucea este în stare de a trata problema cåderii, iar învierea este în stare de a
elibera de moarte. Remarcåm cå lucrarea lui Dumnezeu este împlinitå prin cruce
µi înviere.
Câteodatå oamenii sunt tentaøi så spunå: „Dacå, înainte de întemeierea lumii,
Dumnezeu ar fi hotårât aµa sau aµa, ce bine ar fi fost...“ Dar Pavel ne spune cå
ceea ce Dumnezeu a rânduit înainte de întemeierea lumii este desåvârµit µi complet.
Oamenii pot fi tentaøi chiar a zice: „O! dacå Dumnezeu ar face aståzi aµa sau
aµa“. Ωi totuµi, Dumnezeu vrea ca noi så înøelegem cå totul a fost deja fåcut pe
cruce µi prin înviere.
Prin urmare, Pavel nu se roagå ca Dumnezeu så mai facå ceva pentru noi, nici
ca El så-Ωi sporeascå harul faøå de noi, nici ca El så-Ωi arate mai mult puterea Sa
în noi. Nu, rugåciunea lui Pavel este ca Dumnezeu så ne dea duhul de înøelepciune
µi de descoperire pentru deplina cunoaµtere a Lui, så ne lumineze ochii inimii
pentru ca så vedem µi så µtim „care este nådejdea chemårii Lui, care sunt bogåøiile
slavei moµtenirii Lui în sfinøi µi care este faøå de noi, credincioµii, nemårginita
mårime a puterii Sale“. Ceea ce Pavel doreµte este nu ca noi så dobândim mai
mult din Dumnezeu, ci ca noi så vedem cât slavå, bogåøie µi måreøie este în ceea
ce am dobândit deja. Prin urmare, ceea ce se impune, conform rugåciunii lui
Pavel din Efeseni 1, este descoperirea.
Cât de muløi sunt creµtinii care încå aµteaptå ceva, ca µi cum Dumnezeu nu ar
fi lucrat niciodatå în vieøile lor, nici nu le-ar fi dat nimic. Totuµi, în Efeseni 1,
dorinøa specialå a lui Pavel este de a aråta credincioµilor cå Dumnezeu a fåcut
totul, nemairåmânând, aµadar, nimic altceva de fåcut. El a fåcut în veµnicie, a
fåcut pe cruce µi a fåcut în înviere; urmarea este cå aståzi existå doar o problemå
în discuøie, µi anume dacå vedem sau nu. Întrebarea care se pune aståzi nu este:
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„Va lucra Dumnezeu?“, ci „Vedem noi ceea ce El deja a lucrat?“ Deosebirea este
enormå.
Så presupunem cå un frate are un temperament foarte dificil (deocamdatå
vom folosi aceastå ilustraøie slabå ca exemplu). El încearcå så-l biruie, dar nu
poate. Încearcå µi a doua oarå, dar din nou då faliment. Pentru a treia oarå încearcå
så se împotriveascå, dar fårå succes. Ajuns la acest punct, el se gândeµte în inima
lui: „De ce nu face Dumnezeu ceva în legåturå cu temperamentul meu?“ El pare
a-L judeca pe Domnul pentru cå nu face nimic. Vedem aici cå necazul acelui frate
se aflå în faptul cå el aµteaptå ca Dumnezeu så facå ceva în legåturå cu
temperamentul lui. El crede cå Dumnezeu îµi va miµca doar mâna µi totul va fi în
ordine. Ωi totuµi, Efeseni 1 ne spune cå Dumnezeu „ne-a binecuvântat cu toate
binecuvântårile duhovniceµti în locurile cereµti, în Cristos“ (v. 3). Gândul lui
Dumnezeu nu este ca noi så-I cerem så facå mai mult, ci ca El så ne deschidå
ochii pentru a putea vedea ceea ce El a fåcut deja. Noi suntem tentaøi a ne ruga
astfel:“ O, Dumnezeule, de ce nu-mi dai mai multå putere pentru a scåpa de
temperamentul meu dificil µi de alte lucruri neplåcute?“ Noi cerem putere mai
mare, totuµi Biblia ne spune cå nu avem nevoie de putere mai mare, ci de duhul
de înøelepciune µi de descoperire, ca så ne dåm seama de nemårginita mårime a
puterii care este deja în noi. Când, într-o zi, Domnul ne va deschide ochii ca så
vedem mårimea puterii din noi, atunci vom striga triumfåtori cå nimic nu este
mai mare ca aceasta!
Realizåm noi cå puterea de înviere este cea mai mare putere a lui Dumnezeu?
În Biblie, Dumnezeu ne înfåøiµeazå acest unic fapt, µi anume cå învierea reprezintå
desåvârµirea lucrårii Sale. Prin înviere Dumnezeu a împlinit cea mai mare lucrare
a Sa; prin urmare, El vrea ca ochii noµtri så fie deschiµi pentru a vedea cå El nu
poate face altceva mai mult decât învierea. Cåci ceea ce El a realizat în Cristos
este punctul culminant al lucrårii Lui µi nu a mai råmas nimic nefåcut. Så-L låudåm
cu adevårat pe Dumnezeul nostru pentru cå lucrarea Lui este deja împlinitå µi cå
nimic nu mai poate fi adåugat la ea. Domnul så ne deschidå azi ochii ca så vedem
aceasta; cåci, odatå ce am våzut nemårginita mårime a acestei puteri, o vom µi
experimenta în vieøile noastre.
Din påcate, între copiii lui Dumnezeu, eliberarea pe care muløi o aµteaptå este
o eliberare în viitor: poate se va produce mâine sau anul viitor. Totuµi, ceea ce
Dumnezeu doreµte aµa de mult ca ai Såi så vadå este o eliberare deja realizatå,
care nu mai necesitå nici o aµteptare în împlinirea ei. În mintea multor sfinøi,
biruinøa este un element al viitorului. Råspunsul la nådejdea, aµteptarea sau
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rugåciunea lor se aflå în viitor. Dar dacå vom avea descoperire, vom vedea faptul
împlinit al lui Dumnezeu. Descoperirea ne dezvåluie ceea ce Domnul a fåcut
deja, nu ceea ce El urmeazå så facå. Muløi înså se aµteaptå så fie eliberaøi într-un
viitor oarecare de slåbiciunile sau eµecurile pe care le au în vieøile lor. Dacå ar
låsa ca Dumnezeu så le deschidå ochii, ar înøelege cå aceste slåbiciuni sau eµecuri
au fost deja rezolvate la cruce µi atunci L-ar låuda pe Dumnezeu, spunând: „O,
Dumnezeule, Îøi muløumesc µi Te laud cåci Tu ai realizat deja eliberarea. Îøi
muløumesc µi Te laud cå biruinøa este deplinå.“
Aceia dintre noi care am experimentat aceasta vedem adesea însemnåtatea
capitolului 1 din Efeseni, cåci acolo ni se aratå cå iertarea noastrå de påcate,
råscumpårarea noastrå µi primirea Duhului Sfânt sunt, toate, fapte împlinite. Acest
pasaj ne indicå clar cå noi avem deja totul µi cå doar un singur lucru ne lipseµte:
descoperirea. Dacå aceasta va fi prezentå, totul va fi în ordine. De ce avem încå
atâta slåbiciune? Pentru cå nu vedem. De ce suntem încå aµa de nefolositori?
Pentru cå nu vedem. Cum se face cå, atunci când Domnul Isus a fost pe påmânt,
El a avut o putere aµa de mare, pe când noi suntem continuu lipsiøi de putere?
Råspunsul este acelaµi: pentru cå nu vedem. Puterea pe care Dumnezeu o aratå
celor care cred este conformå acelei lucråri a puterii tåriei Lui, pe care El a
desfåµurat-o în Cristos. Aceastå putere ne-o då nouå Dumnezeu. Singura problemå
constå în aceea cå aståzi noi nu vedem aµa cum vede Domnul nostru. Deosebirea
nu constå în felul de putere sau gradul de putere, ci în a vedea sau a nu vedea.
Ceea ce ne lipseµte aståzi este descoperirea. Toate vor fi în regulå dacå vom avea
aceasta.
Din aceastå cauzå trebuie så accentuåm nevoia de descoperire. A asculta doar
mesaje asupra acestui subiect nu este de nici un folos; trebuie så fie prezent
elementul vederii – descoperirea, nu simpla doctrinå. Putem studia primul capitol din Efeseni pânå îl vom învåøa pe de rost, dar nu vom experimenta puterea
despre care vorbeµte el. Numai când vom vedea, vom fi cu adevårat transformaøi.
Pavel s-a rugat „ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos...så vå dea un
duh de înøelepciune µi de descoperire“. Fårå Duhul Sfânt, la ce foloseµte acurateøea
învåøåturii? Duhul Sfânt este Cel care ne deschide ochii µi ne face så vedem.
Când El ne deschide într-adevår ochii, vom putea spune îndatå: „Îøi muløumesc,
Dumnezeule, cå lucrarea este fåcutå“. Noi nu trebuie så aµteptåm ca Domnul så
ne dea putere mai mare, ci trebuie doar så ne dåm seama cât de mare este puterea
pe care El ne-a dat-o deja. Duhul de înøelepciune ne va face så înøelegem, iar
duhul de descoperire ne va face så vedem; înøelepciunea va face lucrurile clare,
iar descoperirea va face så ni le putem însuµi.
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Probabil cå am auzit de multe ori vorbindu-se despre scopul veµnic al Lui
Dumnezeu µi despre locul Adunårii în planul Såu veµnic. Totuµi, când începem så
ne identificåm cu planul veµnic al lui Dumnezeu? Odatå cu descoperirea, întrucât
aceasta ne aratå atât ceea ce El a împlinit la cruce, cât µi ceea ce a predestinat în
veµnicia trecutå. Descoperirea este cea care ne face så vedem predestinaøia veµnicå
µi lucrarea crucii. De asemenea, aceeaµi descoperire ne face så vedem µi så
cunoaµtem puterea lui Dumnezeu manifestatå în vieøile noastre. Însåµi aceastå
dezvåluire ne aduce în starea de a fi parte a Adunårii µi ne face vase folositoare în
mâna lui Dumnezeu.
Se poate cå aceste cuvinte sunt destul de familiare pentru muløi, totuµi, noi
trebuie så înøelegem încå o datå, înaintea Domnului, importanøa descoperirii. Noi
credem cå Dumnezeu din cer este preocupat aståzi cu descoperirea, pentru cå El
a fåcut deja ceea ce intenøionase så facå. Prin urmare, noi nu avem nevoie så
cerem nimic pentru fraøii µi surorile noastre, decât så ne rugåm ca ei så vadå,
întocmai cum Pavel s-a rugat pentru fraøii din vremea lui. O, de ne-ar da Dumnezeu
tuturor duhul de înøelepciune µi de descoperire! Så ne rugåm cu umilinøå înaintea
Lui: „O, Dumnezeule, vreau så våd, vreau så våd“!
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