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Cuvântul traducătorului
Prezint fraŃilor mei români această lucrare cu dorinŃa să fie citită şi recitită cu atenŃie. Ravenhill e un Ezechiel care aude
glasul Domnului: „Fiul omului, proroceşte împotriva păstorilor sufleteşti ai lui Israel!" Scopul cărŃii e să ne vedem starea
şi să ne pocăim înaintea Domnului. Ştiu că unele pagini nu sunt uşor de citit. Ravenhill e direct, tăios, dur. Cred însă că
mesajul lui e bine venit.
Deşi e o culegere de articole, tema unificatoare a cărŃii e trezirea. Ravenhill n-o defineşte; e ceva dincolo de cuvinte. În
mod tradiŃional, prin „trezire spirituală" se înŃelege acea lucrare măreaŃă a Duhului Sfânt prin care mulŃimile sunt atrase în
masă de mesajul Evangheliei la pocăinŃă şi la credinŃa în Domnul Isus Cristos. Ca şi „ungerea", care”- în cuvintele lui
Ravenhill - „pătrunde, străpunge şi cutremură", „trezirea" e o lucrare a lui Dumnezeu. Oamenii sunt instrumente ale
harului. Tocmai de aceea, trezirea cea aşteptată, cea minunată, cea mult dorită, trebuie să înceapă în Biserică. Am tradus
această carte fiindcă am văzut în ea un apel patetic adresat Bisericii să se întoarcă la creştinismul primar, apostolic, noutestamental. Aşa am învăŃat credinŃa. E un apel înainte de ceasul din urmă!
Cu fiecare rând tradus, am pus o rugăciune. Dumnezeu poate face şi azi lucrări minunate! „ÎnsufleŃeste-łi lucrarea în
cursul anilor, Doamne!"
Valentin Popovici

Cuvânt înainte
În marile întreprinderi industriale unii oameni sunt folosiŃi numai în cazuri de urgenŃă. Când se strică o maşină undeva,
aceştia intră în acŃiune ca să găsească problema, să facă reparaŃiile necesare, ca fabrica să funcŃioneze mai departe.
Pentru oamenii aceştia o fabrică ce funcŃionează normal nu prezintă mult interes. Ei sunt interesaŃi în problemele care se
ivesc; sunt specialişti în rezolvarea lor.
În ÎmpărăŃia lui Dumnezeu lucrurile stau cam la fel. Dumnezeu a avut întotdeauna specialiştii Lui interesaŃi în problemele
decăderii morale, a bolii spirituale a vreunei naŃiuni sau biserici. Din categoria lor sunt Ilie, Ieremia, Maleahi, şi proroci ca
ei, oameni care au apărut la momente critice în istorie ca să mustre, să atragă atenŃia, să îndemne pe oameni în numele lui
Dumnezeu şi a dreptăŃii Lui.
O mie sau zece mii de simpli preoŃi sau păstori şi învăŃători au putut lucra liniştiŃi şi aproape neobservaŃi cât timp viaŃa
spirituală în Israel sau În Biserică a decurs normal. Dar în momentul când poporul lui Dumnezeu a pornit pe căi de
rătăcire, imediat a apărut, nici nu ştii de unde, „specialistul". E mânat de un instict deosebit, care îl face să simtă necazul şi
îl mobilizează în ajutorul Domnului şi al lui Israel.
Un aşa om de obicei e drastic, radical, adesea violent; iar cei care se adună să-l vadă îl etichetează imediat ca extremist,
fanatic, negativist. Şi într-o privinŃă au dreptate. E adevărat că are o gândire unidirecŃională, e sever, fără teamă; dar
acestea sunt tocmai calităŃile pe care momentul istoric le cere imperios. Pe unii i-a şocat, pe alŃii i-a îngrozit, nu pe puŃini
şi i-a făcut duşmani; dar el ştie ceva: Cine l-a chemat şi ce trebuie să facă. Misiunea sa e pentru momentele acestea
neobişnuite de urgenŃă. De aceea şi este el un om aparte, diferit, neobişnuit.
FaŃă de aşa oameni biserica are o datorie mult prea mare ca să poată fi plătită. Faptul interesant e că rareori încearcă să-i
răsplătească cu ceva în timpul vieŃii lor. Abia generaŃia următoare le zideşte mormântul şi le scrie biografia, ca şi cum ar
vrea, stângaci, să scape de o obligaŃie pe care generaŃia trecută n-a împlinit-o.
Cei care l-au cunoscut pe Leonard Ravenhill vor recunoaşte în el pe „specialistul lui Dumnezeu", omul trimis de
Dumnezeu nu să ducă lucrarea bisericii în mod convenŃional, ci, dimpotrivă, să apuce de barbă pe preoŃii lui Baal chiar pe

vârful muntelui lor, să facă de râs pe preoŃii neglijenŃi la altare, să înfrunte profeŃii mincinoşi şi să avertizeze poporul dus
în rătăcire.
Un om ca el nu e un tovarăş comod de drum. Pe evangheliştii de profesie care ies imediat după ce şi-au terminat predica şi
se retrag în cel mai luxos restaurant şi se îndoapă la masă şi la glumele prietenilor lor, omul acesta îi jenează, e un om cu
care nu vor să aibă de-a face. Pentru că un astfel de profet nu poate să scape de povara pe care i-a pus-o Duhul Sfânt pe
umeri, aşa cum închizi robinetul de apă. Omul acesta insistă şi pledează pentru un creştinism permanent, nu când şi când;
pretutindeni, nu ici şi colo. Iată de ce omul acesta e diferit.
FaŃă de Leonard Ravenhill e imposibil să fi neutru. Cei ce-l cunosc se împart în două tabere: cei care îl iubesc şi îl admiră
cu devotament, şi cei care îl urăsc cu înverşunare. Ce se poate spune despre om, se poate spune şi despre cărŃile lui, şi
despre această carte. Cititorul ori va închide paginile ei ca să caute un loc de rugăciune, ori o va arunca mânios, cu inima
închisă la avertismentele şi apelurile din ea.
Nu toate cărŃile, nici chiar toate cărŃile bune, vin ca o voce de sus; dar cred că această carte vine. Ştiu lucrul acesta fiindcă
ştiu că inspiraŃia autorului ei vine de sus, şi se simte pe toate paginile acestei cărŃi.
A. W. Tozer (1972)

PrefaŃă la Prima EdiŃie
Iată aici darul meu sărac de pâinişoare şi peşti, o mâncare simplă, fără frişca şi ciocolata torturilor de nuntă. Mă simt ca
marinarul acela pe care l-am văzut lovind într-un camarad, „fiindcă mi-a insultat mama", spunea el. Tot aşa, azi Domnul
meu e insultat, iar Biserica Lui e ponegrită. Şi, credeŃi-mă, sub această dublă ruşine, mă revolt. Biserica are mulŃi
duşmani. Poate sabia mea să doarmă? Nicidecum!
Cred că un milion de cititori ai revistei „Vestitorul Venirii Sale" au citit unele capitole din această carte, care au apărut
acolo ca articole. „Vestitorul" a apărut în limbile spaniolă, germană, franceză, etc. Destul să spunem că prin această
revistă cât şi prin ”Mărturia AlianŃei" şi prin alte periodice, Dumnezeu a găsit cu cale să folosească aceste eseuri
neacademice ca mijloace de binecuvântare pentru mulŃi. Mă rog ca şi voi, cititorii mei, să fiŃi plini de îngăduinŃă şi să
găsiŃi ajutor prin ele.
Sincerele mele mulŃumiri prietenului şi sfetnicului meu spiritual, Dr. A. W. Tozer, pentru bunăvoinŃa arătată în scrierea
Cuvântului înainte. Mii de mulŃumiri sorei Hines şi fiicei, Ruth, pentru minunata lucrare de tipografiere şi corectare a
manuscriselor (orice profit din urma vânzării acestei cărŃi va merge pe câmpul misionar în străinătate). Să trăim având
valorile veşniciei în faŃa noastră.
Leonard Ravenhill (1972)

„Nici erudiŃia înaltă, nici dicŃiunea perfectă, nici capacitatea mintală deosebit de largă, nici floarea elocvenŃei, nici
înfăŃişarea atrăgătoare a persoanei, nimic din acestea nu pot înlocui lipsa de foc lăuntric. Rugăciunea se ridică prin foc.
Flacăra lăuntrică dă rugăciunii atât mişcare cât şi aripi, atât energie cât şi pasiune. Tămâia n-are nici un rost fără foc;
nici rugăciunea fără flacără”.
E. M. Bounds
„Prin credinŃă şi rugăciune, ridicaŃi mâinile care au căzut jos fără putere; întăriŃi genunchii slăbănogiŃi. Mai păstraŃi
zilele acelea de post şi rugăciune? LuaŃi cu asalt tronul harului şi nu vă îndepărtaŃi de lângă el fără răspuns; harul
dumnezeiesc se va revărsa până la urmă”.
John Wesley

„Înainte ca să izbucnească marea trezire din Gallneukirchen, Martin Boos a stat ore în şir, şi zile, şi adesea nopŃi întregi
în agonia singuratecă a rugăciunii de mijlocire. După aceea, când a predicat, cuvintele lui erau foc, iar inimile
ascultătorilor ca iarba pârjolită”.
D. M. McIntyre, D.D
„Vai, câŃi credincioşi sunt azi din cei care nu ştiu să se roage şi caută prin sforŃări, hotărâri, cercuri de rugăciune, să
cultive în ei „sfânta artă a rugăciunii" şi toate fără nici un rezultat. Pentru ei şi pentru toŃi, iată secretul adevăratei vieŃi
de rugăciune: „FiŃi plini de Duhul Sfânt" singurul care este un „duh de îndurare şi de rugăciune!"
Rev. J. Stuart Holden

CAPITOLUL 1
Cu orice preŃ, căutaŃi să aveŃi ungerea!

Cenuşăreasa bisericii de azi e ora de rugăciune. Această servă a Domnului e neiubită şi nedorită, fiindcă nu e împodobită
cu mărgăritarele intelectualismului, nu sclipeşte în mătăsurile filosofiei, nici nu impresionează cu voalul psihologiei. E
îmbrăcată în pânza de casă a sincerităŃii şi umilinŃei, şi de aceea nu-i e ruşine să îngenuncheze!
Lucrul de care mulŃi se poticnesc când e vorba de rugăciune e faptul că în esenŃă ea nu se lasă prinsă în cursa
deşteptăciunii omeneşti, a eficacităŃii intelectuale. (Nu vreau să spun prin aceasta că rugăciunea e tovarăşă cu lenevia
mintală; în zilele noastre însă se pune prea mare accent pe eficacitate). Rugăciunea e condiŃionată de un singur lucru, de
spiritualitate. Dacă predică cineva nu înseamnă că neapărat este spiritual, ci doar că ştie bine regulile homiletice şi
exegetice. Printr-o combinaŃie de memorie, cunoştinŃe şi ambiŃie, cu o personalitate prezentabilă şi câteva rafturi de cărŃi,
cu o doză bună de mândrie personală şi cu dor de succes, dragul meu, poŃi avea aproape orice amvon în zilele de azi. O
predică de felul acesta îi atinge pe oameni. Rugăciunea însă îl atinge pe Dumnezeu. Predica atinge timpul. Rugăciunea
atinge veşnicia. Amvonul poate ajunge uşor o vitrină de etalare a talentelor noastre, însă cămăruŃa rugăciunii coboară în
adâncul lepădării de noi înşine.
Tragedia acestei ore târzii e faptul că există prea mulŃi oameni morŃi la amvoane, prezentând prea multe predici moarte
prea multor oameni morŃi. O! Grozăvia acestei realităŃi! Un lucru straniu am văzut „sub soare”, chiar şi în cele mai
fundamentaliste cercuri: predicarea fără ungere. Ce înseamnă ungerea? Nu pot s-o explic. Dar ştiu ce nu e (sau cel puŃin
ştiu când n-o mai am asupra mea). Predicarea fără ungere ucide în loc să dea viaŃă. Predicatorul fără ungere miroase a
moarte nu a viaŃă. Cuvântul nu trăieşte dacă predicatorul nu are ungerea asupra lui. De aceea, dragul meu, cu orice preŃ,
caută ungerea!
IubiŃii mei, am putea s-o ducem destul de bine dacă am fi chiar pe jumătate „intelectuali" de cât suntem şi dacă, în schimb,
am fi dublu de spirituali. Vestirea Cuvântului e o lucrare spirituală. O predică născută în minte atinge mintea; o predică
născută în inimă atinge inima. Sub înrâurirea lui Dumnezeu, un predicator spiritual creşte oameni cu o gândire spirituală.
Ungerea nu e un porumbel blând care-şi fâlfâie aripile la fereastra sufletului tău; trebuie s-o cauŃi, să te lupŃi pentru ea.
Ungerea nu poate fi învăŃată: ea se câştigă prin rugăciune. Ungerea este învestitura de cavaler pe care o primeşte
predicatorul-luptător după ce s-a rugat în rugăciune şi a ieşit biruitor. BiruinŃa nu se câştigă la amvon aruncând gloanŃe
savante şi ghiulele intelectuale, ci se câştigă în cămăruŃa de rugăciune; lupta e câştigată sau pierdută înainte ca
predicatorul să ajungă la amvon. Ungerea e o dinamită. Ea nu vine prin punerea mâinilor vreunui episcop, şi nici nu
mucegăieşte când predicatorul e aruncat la închisoare. Ungerea pătrunde, străpunge şi cutremură; potoleşte şi înmoaie.
Când ciocanul logicii, când focul zelului, n-au reuşit să deschidă inima de piatră, ungerea o deschide.

Ce febră aprinsă e acum după clădiri fastuoase de biserici! Dar fără predicatori care să aibă ungerea, altarele acestea nu
vor vedea niciodată inimi care se pocăiesc. GândiŃi-vă că aŃi vedea lansate pe mare în fiecare lună vapoare pescăreşti,
echipate cu ultimele instalaŃii de radar şi echipament de pescuit; dar le-aŃi vedea că se reîntorc din larg fără nici un peşte.
Nu v-aŃi întreba, care e motivul? Şi totuşi există mii de biserici a căror altare sunt goale, sterpe, săptămână de săptămână,
an de an. Iar credincioşii se ascund în spatele unei scuze, interpretând greşit cuvintele Scripturii: „Cuvântul Meu nu se va
întoarce fără rod la Mine" (În treacăt fie vorba, acest verset e unul din cele pe care dispensaŃionaliştii au uitat să ne spună
că a fost scris pentru Israel).
Realitatea urâtă e că focul de la altare ori s-a stins ori abia mai arde. Orele de rugăciune sunt moarte sau pe moarte. Prin
atitudinea noastră faŃă de rugăciune noi vrem să-i spunem lui Dumnezeu că ceea ce am început în Duhul putem sfârşi în
firea pământească. Vă întreb, care biserică în căutare de păstori îşi întreabă candidaŃii azi cât timp stau în rugăciune? Şi
totuşi, predicatorii care nu petrec două ore în rugăciune în fiecare zi nu valorează nici cât zece de-un ban, cu diplome sau
fără diplome!
Biserica stă azi la marginea trotuarelor şi priveşte neputincioasă cum pe mijlocul drumului geniile nefaste ale ateismului
nelegiuit îşi suflă ameninŃarea împotriva a „ tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit”! . În spatele acestei
defilări demonice urmează hlămida purpurie a religiei de paradă. Şi pe deasupra, diavolul a reuşit să înlocuiască în
învăŃătura de azi: naşterea din nou prin reîncarnare, Duhul Sfânt prin spiritul influenŃei strămoşeşti, adevăratele vindecări
divine printr-un Creştinism ŞtiinŃific abstract; să schimbe pe adevăratul Cristos prin Anticrist, şi adevărata biserică prin
biserica InchiziŃiei.
Împotriva acestor rele, ce oferă Biserica? Unde e supranaturalul? Şi la amvoane şi în presă, se pare că somnolenŃa a
capturat în ultima vreme activitatea religioasă. Nici chiar Roma nu ne mai numeşte ProtestanŃi acum. Curios, nu-i aşa?
Atitudinea aceasta nu prea seamănă cu furia de demult a InchiziŃiei împotriva sfinŃilor. Dar unde sunt sfinŃii? Cine se mai
luptă astăzi „pentru credinŃa care a fost dată sfinŃilor odată pentru totdeauna"? Unde sunt cruciaŃii amvoanelor? Vai!
Predicatorii, care ar trebui să pescuiască oameni, azi pescuiesc complimente şi felicitări. Cândva predicatorii semănau
sămânŃa, azi aruncă „bijuterii intelectuale" (care Ńăran aşteaptă recoltă dacă aruncă mărgăritare în semănătură?).
La o parte cu aceast fel de predici paralitice şi slăbănoage, care nu mişcă fiindcă s-au zămislit într-un mormânt, s-au hrănit
din suflete fără foc şi fără rugăciune! Putem să predicăm şi să ne prăbuşim sufleteşte; însă nicidecum nu cădem atunci
când ne rugăm! Dacă Dumnezeu v-a chemat la slujba aceasta, atunci, iubiŃii mei, afirm cât pot de tare: Cu orice preŃ,
căutaŃi să aveŃi ungerea! Altfel, altarele noastre sterpe vor ajunge insigna nefastă a intelectualismului nostru lipsit de
ungerea sfântă.

„În rugăciune trebuie să fim fără preget şi plini de râvnă, cu o energie care nu osteneşte, o persistenŃă care nu poate fi
refuzată, şi un curaj care nu se lasă niciodată înfrânt”.
E. M. Bounds
„Dar voi, prea iubiŃilor, zidiŃi-vă sufleteşte, pe credinŃa voastră preafântă, rugaŃi-vă prin Duhul Sfânt!”
Ap. Iuda
„O, dacă am fi mişcaŃi de starea în care lâncezeşte cauza lui Cristos azi pe pământ, dacă am fi revoltaŃi la vederea
avansului pe care-l face duşmanul şi la groaznica pustiire pe care a adus-o în Sion! Vai, ce spirit de indiferenŃă, sau, cel
mult, un stoicism fatalistic, îngheaŃă pe atâŃia azi!”
A. W. Pink

„Rugăciunea a fost, prin excelenŃă, misiunea sa în viaŃă!”
Biograful lui Edwin Payson
„Zile întregi, şi chiar săptămâni, am petrecut prosternat la pământ în rugăciune”.
George Whitefield
„Semnele căderii apar atunci când încetează rugăciunile din cămăruŃa tainică; sufletul nu poate înainta fără conversaŃia
în taină cu Dumnezeu, şi nimic altceva n-o poate înlocui”
Berridge
„Când se ruga, mi s-a părut că mergea direct în Paradis, şi se contopea pe sine cu Însuşi Dumnezeu; dar de multe ori,
când termina rugăciunea era alb ca varul”.
Comentariul unui prieten după întâlnirea cu Tersteegen la Kronenberg

CAPITOLUL 2
Rugăciunea atinge veşnicia
Nimeni nu se ridică mai presus de viaŃa sa de rugăciune. Predicatorul care nu se roagă se joacă; poporul care nu se roagă
se rătăceşte. Amvonul poate deveni o vitrină a talentelor, dar în cămăruŃa de rugăciune nu sunt aplauze.
Sărăcia Bisericii, sărăcie care se vede în multe privinŃe azi, e cea mai vădită aici, la locul rugăciunii. Avem mulŃi
organizatori, dar puŃini agonizatori; mulŃi jucători, puŃini rugători, da puŃini rugă-tori, gladiatori în rugăciune. O mulŃime
de păstori, puŃini luptători; multe temeri, puŃine lacrimi; modă şi paradă prea mare, dar prea puŃină râvnă în lucrare; mulŃi
sfătuitori, puŃini ostenitori. Dacă greşim în privinŃa aceasta, a rugăciunii, greşim în toate.
Cele două cerinŃe pentru o viaŃă biruitoare de credinŃă sunt viziunea şi pasiunea, amândouă fiind născute şi menŃinute prin
rugăciune. Chemarea de a predica e deschisă unui mic număr de oameni, dar chemarea la rugăciune - cea mai înaltă
chemare din toate cele adresate oamenilor - este deschisă tuturora.
Credincioşii anemici spiritual îşi spun: „Astă seară nu merg la adunare; e doar ora de rugăciune!" S-ar putea ca diavolului
să nu-i fie teamă de cele mai multe predici, dar să-i fie teamă de clipele de rugăciune. ExperienŃele trecute arată că îşi
mobilizează toate armatele lui nebune să lupte împotriva poporului lui Dumnezeu când acesta se roagă. Creştinii moderni
ştiu prea puŃin ce înseamnă „a lega şi a deslega", deşi paguba e doar a noastră. „Orice vei lega pe pământ va fi legat în
ceruri..." AŃi făcut lucrul acesta în ultima vreme? Dumnezeu nu-Şi risipeşte puterea Sa; dar ca să fim mult pentru
Dumnezeu, înseamnă să fim mult cu Dumnezeu!
Lumea de azi se îndreaptă spre iad cu o viteză care face din avioanele de azi să pară broaşte Ńestoase; dar vai, ce puŃini îşi
mai aduc aminte de când n-au mai stat de veghe o noapte întreagă aşteptând de la Domnul răspuns la rugăciunea lor
pentru o trezire care să zguduie pământul. Ne emoŃionăm greu azi. Şi confundăm schelăria cu clădirea. Predicile de azi, cu
interpretările lor palide a adevărurilor divine, forŃează oamenii să considere multă activitate drept piozitate, multă comoŃie
drept creaŃie, şi multă gălăgie drept trezire.
Taina rugăciunii e rugăciunea în taină. Un om care păcătuieşte nu se mai roagă, dar cel care se roagă nu mai păcătuieşte.
Suntem săraci şi am bancrutat, am dat faliment în viaŃa spirituală, dar nu ni se moaie inima şi nu ni se îndoaie genunchii.
Rugăciunea e extraordinar de simplă, dar este în mod simplu extraordinară. Rugăciunea e cea mai simplă formă de vorbire
pe care o poate încerca noul născut, şi totuşi atât de sublimă încât întrece în frumuseŃe orice artă şi depăşeşte vocabularul

uman. O Niagară de cuvinte înflăcărate nu înseamnă că Dumnezeu e impresionat şi mişcat. Una din rugăciunile cele mai
adânci de pe paginile Bibliei n-a avut cuvinte: „Numai buzele şi le mişca, dar nu i se auzea glasul" Nici o oratorie! Doar
„suspine negrăite!"
Am ajuns oare aşa de sub-standard faŃă de creştinismul nou-testamental încât nu mai recunoaştem credinŃa sfântă a
strămoşilor, şi suntem orbiŃi de credinŃa falsă, isterică, a contemporanilor? Rugăciunea e pentru un credincios ceea ce e
capitalul pentru un om de afaceri.
Poate cineva să nege adevărul că în organizarea şi administrarea bisericilor moderne povara cea mai arzătoare sunt banii?
Şi totuşi, această preocupare de căpetenie a bisericilor moderne a fost neglijată cu desăvârşire de biserica Noului
Testament. Accentul nostru e pe „a achita”, al lor era pe „a se ruga". Noi când ne-am achitat cheltuielile, ne-am potolit
elanul; ei când se rugau, se cutremura şi se zguduia locul!
În privinŃa aceasta, rugăciunea, rugăciunea nou-testamentală, rugăciunea inspirată de Duhul Sfânt, rugăciunea care sperie
iadul şi cutremură pământul, niciodată n-a fost lăsată ca azi în seama unui grup aşa mic de oameni.
Iar rugăciunea de felul acesta nu poate fi înlocuită cu nimic. Ori o trăim, ori murim!

„O religie bazată doar pe sentimentalism şi senzaŃionatism e cea mai grozavă din toate plăgile care ar putea să cadă
asupra oamenilor. Ruperea de realitate e destul de tristă, dar umflarea bombastică a iluziilor e un păcat de moarte”.
S. Chadwick
„E bine să ne debarasăm de părerea greşită că a avea credinŃă e o dovadă de eroism spiritual pe care numai câteva
suflete selecte îl pot arăta. Da, există eroi ai credinŃei, dar credinŃa nu e doar pentru eroi. CredinŃa e mai degrabă o
dovadă de viaŃă, de vigoare spirituală, de putere, de maturitate”.
P.T. Forsyth
„Când Dumnezeu vrea să reverse har îmbelşugat peste poporul Său, întâi îi cere să se roage”.
Matthew Henry
„Adevăr fără entuziasm, morală fără sentimente, ritual fără suflet, acestea sunt lucruri pe care Cristos le-a condamnat
fără cruŃare. Fiindcă toate acestea, fără foc în ele, nu sunt mai mult decât o filosofie fără Dumnezeu, un sistem de etică, o
superstiŃie”.
S. Chadwick
„Chemarea Crucii, deci, înseamnă a intra în pătimirea lui Cristos. În viaŃa noastră trebuie să se vadă semnele cuielor”.
Cordon Watt
„Nevoia mea şi plinătatea Ta,
O, Dumnezeule, se întâlnesc;
Am totul pe deplin în Tine,
Prin Tine azi trăiesc!”
Autor necunoscut

„Am văzut feŃe peste care zbura vădit Sfântul Porumbel”.
Charles Lamb, despre quakeri
„FiŃi plini de râvnă cu Duhul; slujiŃi Domnului!”
Ap. Pavel

CAPITOLUL 3
La amvoane, ungerea! În popor, strângerea!

După ce ani de zile şi-a târât viaŃa într-o religie lâncedă, de formă, când un credincios intră dintr-odată în alertă spirituală
şi se înflăcărează în lupta Domnului, când e prins de un zel nestăpânit pentru câştigarea altora la Cristos, toate stările
acestea au un motiv, o explicaŃie. (Dar suntem atât de „subnormali" în credinŃă azi încât credinŃa nou-testamentală
normală ni se pare anormală). Motivul, secretul, acestui „om cu motoare de reacŃie" e că undeva în viaŃa lui a avut, ca
Iacov, o noapte de luptă cu Dumnezeu, şi a ieşit din ea zdrobit, dar „întărit prin Duhul Sfânt”.
Aşa cum am mai spus, există doi factori necesari unei vieŃi de biruinŃă în credinŃă: Viziunea şi pasiunea! Unii înfruntă
talazurile criticilor fireşti şi iau cu asalt înălŃimile de cremene ale împotrivirilor diavoleşti, ca să împlânte acolo, în locurile
cruzimii şi ale răutăŃii, crucea dragostei lui Cristos. De ce? Fiindcă au fost prinşi de o viziune, şi au contractat o pasiune!
Iar acum altcineva vine şi ne avertizează să nu care cumva să avem gândirea prea cerească încât să nu mai fim de folos
pământului. FraŃii mei, generaŃia de credincioşi de azi în nici un caz nu suferă de aşa ceva! Adevărul dureros,
cutremurător, este că noi avem gândirea atât de pământească încât nu mai suntem de nici un folos pentru cer.
Dragul meu, dacă ai fi în lucrurile spirituale tot aşa de sârguitor cât eşti la serviciul tău, ai fi un pericol pentru diavol; dar
dacă la servici ai fi tot aşa de delăsător după cum te îngrijeşti de sufletul tău, ai ajunge să-Ńi cerşeşti pâinea în curând.
George Deakin mi-a rămas în amintire cu următorul raŃionament spiritual care mă obsedează de câŃiva ani: „O viziune fără
misiune crează un visător; o misiune fără viziune aduce chin şi amărăciune; dar, o viziune cu misiune crează un
misionar!” Bine spus!
Isaia a avut o viziune, o vedenie, în anul morŃii împăratului Ozia. A trebuit să moară împăratul, ca Isaia să aibă o viziune.
Pentru tine, care e persoana care îŃi blochează vederea clară a Domnului? Lărgirea orizontului spiritual e de multe ori
costisitoare şi adesea înfiorător de dureroasă. Eşti gata de viziunea care îŃi cere preŃul cel mai mare, pierderea unui prieten
sau distrugerea unei cariere? Nu există ieftiniri de preŃuri pentru revoluŃionarea spirituală. Dacă vrei să fi doar mântuit,
sfinŃit şi mulŃumit, atunci în lupta Lui, Domnul n-are nevoie de tine.
Isaia a avut o viziune în trei dimensiuni. ObservaŃi textul de la Isaia 6:1-9: În versetul 5, „Vai de mine!" - o mărturisire! În
versetul 7, „Iată... cărbunele acesta" - o curăŃire. Şi în versetul 9, „Du-te" - o trimitere.
Apoi, viziunea lui Isaia a fost în trei direcŃii: a fost în sus, L-a văzut pe Domnul; a fost lăuntrică, s-a văzut pe sine; a fost
înafară, a văzut lumea din jur.
A fost o viziune de înălŃime, a văzut pe Domnul pe un scaun de domnie foarte înalt. O viziune de adâncime, a văzut
adâncul păcatului din viaŃa lui. O viziune de lărgime, a văzut lumea.
A fost o viziune a sfinŃeniei O, iubiŃii mei! Ce mult avem nevoie azi de o viziune a lui Dumnezeu în toată sfinŃenia Sa!
Dar a fost şi o viziune a păcătoşeniei: Sunt un om cu buze necurate! Şi, o viziune a urgenŃei: Cine va merge pentru noi?

„Când nu este nici o descoperire dumnezeiască poporul este fără frâu!" Unde nu e viziune poporul se rătăceşte şi e nimicit.
Unde nu e pasiune biserica piere, chiar dacă e tixită până la refuz.
Un bun predicator, unul care a fost folosit de Dumnezeu în chip minunat la aprinderea câtorva treziri reale (deosebite însă
de trezirile în masă), mi-a spus că şi el a avut o asemenea vedenie întreită. Parcă-i văd şi acum faŃa solemn crispată când
îmi vorbea şi nu ştia dacă fusese un vis sau o vedenie, dacă era în trup sau era transmutat; totuşi vedea clar într-un abis o
mulŃime pe care nimeni nu putea s-o numere, înconjurată de flăcări, în locul întunecat, în iad, „ospiciul de nebuni al
întregului univers." De atunci, predicatorul n-a mai fost acelaşi ca înainte. Cum ar fi putut să rămână acelaşi?
Oare ne poate Dumnezeu încredinŃa şi nouă asemenea descoperiri? Am trecut noi prin locul tainic al rugăciunii şi prin
şcoala suferinŃei ca sufletele noastre să fi fost călite pentru tablouri atât de dureroase? Binecuvântat e cel căruia Dumnezeu
îi descoperă asemenea vedenii!
Nu e nimeni care să trăiască o viaŃă mai înaltă decât idealul viziunii sale. Teologii cu gândiri grele nu pot deschide cortina
de fier a superstiŃiilor şi întunericului în spatele căreia milioane de oameni au pierit de-a lungul mileniilor. O pot face însă
cei care, deşi vor fi având probabil un orizont intelectual mai redus, au însă o adâncime profundă în idealul viziunii lor.
Dacă judecăm spiritual lucrurile într-un cerc mic, avem bucurie şi pace. Dacă privim lucrurile statistic, mai larg, ne
tulburăm. CitiŃi şi plângeŃi:
JAPONIA: Guvernul de acolo afirmă că populaŃia Ńării a depăşit cifra de 87 milioane. PopulaŃia creşte cu 1.100.000 în
fiecare an! Numărul creştinilor din Japonia a crescut cu cinci milioane în ultimii cinci ani. PuneŃi, vă rog, Japonia pe lista
de rugăciune!
COREA: În Corea există nouă milioane de oameni fără casă, cei mai mulŃi dintre aceştia refugiaŃi, fără hrană.
INDIA: Milioane trăiesc în întuneric şi în umbra morŃii.
ORIENTUL APROPIAT: Aici trăiesc peste un milion de refugiaŃi arabi!
EUROPA: Unsprezece milioane de refugiaŃi - "oameni fără Ńară". Ce durere copleşitoare, amarnică!
CHINA: O treime de milion de oameni refugiaŃi din China, trăiesc în corturi şi colibi în jurul Hong Kong-ului.
Ca să împovărez sarcina şi mai mult, adaug că există:
- 15 milioane de evrei;
- 315 milioane mohamedani;
- 170 milioane budişti;
- 350 milioane confucianişti şi taoişti;
- 255 milioane hinduşi;
- 90 milioane şintoişti;
- şi încă alte milioane şi milioane de oameni pentru care a murit Cristos şi încă n-au fost atinşi de binecuvântata
Evanghelie.
Chiar şi America, cea care ştie de Dumnezeu, are 27 milioane de tineri sub vârsta de douăzeci şi unu de ani care n-au nici
o pregătire religioasă, şi o mie de sate în care nu există nici o casă de rugăciune. Aproape un milion de oameni mor în
fiecare săptămână fără Cristos. Nu vă doare lucrul acesta?

Lumea de azi, această mlaştină a păcatului, cere urgent ungerea celor de la amvoane pentru mobilizarea oştirii Domnului
şi strângerea poporului la acŃiune şi mărturie! Trebuie să scăpăm de religia „sintetică”, artificială. ColŃul celor ce
exclamau „Amin!" în biserici a dispărut cam odată cu dispariŃia maşinilor Ford „model T". Iar gloria adunărilor din cor
Poate - cine ştie? - Dumnezeu e mai supărat împotriva Americii şi Angliei decât împotriva Rusiei! Nu vă sperie lucrul
acesta? În Rusia milioane de oameni n-au auzit niciodată de Evanghelia Domnului Isus Cristos, n-au avut niciodată o
Biblie în mâinile lor, n-au auzit niciodată un program religios la radio. Dacă ar fi avut ocazia, ei s-ar fi dus la
închinăciune.
Rugăciunea pe care o aud des, în care dorim ca păcătoşii să vadă în faŃa ochilor lor un tablou al chinurilor din iad, s-ar
putea să fie total greşită. Dimpotrivă, cred că aceştia au nevoie de un tablou al Calvarului, cu Mântuitorul în suferinŃele
răstignirii cerându-le să se pocăiască. Cine poate sta nepăsător în faŃa Golgotei?? William Booth, întemeielorul Armatei
Salvării, spunea că dacă i-ar fi fost cu putinŃă, la sfârşitul cursurilor de pregătire a soldaŃilor săi, timp de douăzeci şi patru
de ore i-ar fi suspendat deasupra iadului, ca să privească pe cei din chinul veşnic. Mişcarea fundamentalistă are nevoie să
vadă încă odată de acest tablou îngrozitor. Evanghelistul galant, grandilocvent, are nevoie de acest tablou!
Charlie Peace a fost un criminal. Legile lui Dumnezeu şi ale oamenilor l-au ajuns şi a fost condamnat la moarte. În
dimineaŃa execuŃiei în închisoarea Armley, din Leeds, în Anglia, a fost luat şi condus pe ultimul drum. În faŃa lui mergea
capelanul închisorii, citind adormit şi monoton câteva versete din Biblie. Condamnatul l-a atins pe umăr şi l-a întrebat ce
citeşte. „Mărturia Religiei”, i-a răspuns capelanul. Charlie Peace a fost şocat de felul calm în care capelanul citea despre
iad. Poate fi cineva atât de nesimŃitor încât sub umbra spânzurătorii să vorbească unuia care urmează să fie omorât, şi cu
ochii uscaŃi să-i spună despre adâncul fără fund în care va cădea în întunericul veşnic? Oare crede capelanul acesta ceva
din ce citeşte? Crede el că există un foc veşnic care nu mistuie dar chinuie? Dacă da, cum poate să citească fără nici o
emoŃie? Poate fi cineva cu adevărat om şi să citească, rece, fără nici o lacrimă în ochi: „Vei muri veşnic, dar fără să
cunoşti uşurarea pe care o aduce moartea"? Lui Charlie Peace i s-a părut prea de tot. Şi atunci a început el să predice!
AscultaŃi cuvintele lui înainte de moarte:
„Domnule”, i s-a adresat Peace capelanului, „dacă aş crede ce spui că crezi dumneata şi biserica lui Dumnezeu, chiar dacă
toată Anglia ar fi acoperită cu cioburi de sticlă de la un Ńărm la altul, aş umbla peste ele, dacă trebuie desculŃ, şi aş spune
că s-a meritat să trăiesc dacă aş fi în stare să salvez măcar un suflet de la un iad atât de grozanic şi înfricoşător!"
Cititorul meu, fiindcă Biserica a pierdut focul Duhului Sffnt, oamenii se duc înspre focul iadului! Avem nevoie de
viziunea sfinŃeniei lui Dumnezeu. Trăsătura esenŃială a lui Dumnezeu este sfinŃenia. Heruvimii şi serafimii nu exclamă:
„Atotputernic, Atotputernic e Domnul!", nici „Atotprezent, Atotprezent e Domnul!", ci „Sfânt, sfânt, sfânt!" Acest termen
vast şi grandios din tezaurul evreiesc trebuie să ne pătrundă şi pe noi. „Dacă mă voi culca în locuinŃa morŃilor, iată-Te şi
acolo; dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi!"
Dumnezeu înconjoară şi cuprinde toate dimensiunile timpului nostru. Dumnezeu, inevitabilul Dumnezeu, ne aşteaptă
dincolo de timp, în veşnicie. Am face bine să ne împăcăm cu Dumnezeu de aici, şi să ne punem în centrul planurilor Sale
chiar acum.
Rugăciunea de dimineaŃă, în aşteptare cutremurată în faŃa acestui Dumnezeu de trei ori sfânt, înainte ca să plecăm de
acasă înspre munca zilnică, e unul din stimulentele spirituale cele mai puternice. Cel ce se teme de Dumnezeu, nu se mai
teme de oameni. Cel ce îngenunchează în faŃa lui Dumnezeu, rămâne în picioare în orice furtună. O privire zilnică înspre
Cel sfânt ne face să ne supunem atotprezenŃei Sale, să ne umilim în faŃa atotputerniciei Sale, să rămânem tăcuŃi înaintea
atotştiinŃei Sale, şi să stăm într-o solemnitate adâncă în faŃa sfinŃeniei Sale. Fiindcă, sfinŃenia Sa devine sfinŃenia noastră.
Blasfemia acestui ceas în care trăim e faptul că există învăŃătură despre sfinŃenie, dar cei care o învaŃă trăiesc în
nesfinŃenie! Robert Murray McCheyne spunea: „Un slujitor al Evangheliei îmbrăcat în sfinŃenie e o armă extraordinară în
mâinile lui Dumnezeu!"
Înainte de experienŃa avută în capitolul şase al cărŃii lui, Isaia are o sumedenie de „Vaiuri!" pentru o mulŃime de oameni.
După vedenia avută, Isaia strigă: „Vai de mine!" O cântare spune: „Da, eu! Da, eu, Doamne! Eu trebuie să mă rog!" Cât

de adevărat! Oare n-are mintea noastră odăi în care stau agăŃate încă tablouri murdare? Oare n-avem lucruri ascunse în
unele unghere? Avem curajul să-l lăsăm pe Duhul Sfânt să ne conducă prin unele coridoare ale sufletului nostru? Şi oare
nu sunt încă motive ascunse, intenŃii murdare, idei poluate, care ne controlează viaŃa? În fiecare din noi trăiesc trei chipuri
ale noastre: „Unul care credem noi că suntem; unul care cred oamenii că suntem; şi unul, cel pe care ne cunoaşte
Dumnezeu că suntem!"
Ne tolerăm pe noi înşine, dar suntem aspri cu ceilalŃi, fiindcă nu dorim cu tot dinadinsul o biruinŃă reală! Ne iubim pe noi
înşine; deşi despre Gerald Majella s-a spus: „A iubit pe toŃi oamenii afară de unul, şi acela unul a fost Gerald Majella." Sar putea să fi fost aşa! Dar prea adesea noi ne ascundem de noi înşine, ca să nu ne vedem şi să ne vină rău. Să-L chemăm
pe Dumnezeu cu ochiul Său pătrunzător, ca El să ne găsească „eul" corupt, pătat, în descompunere, din noi. Fie acest „eu"
al nostru scos din noi şi „răstignit împreună cu Cristos, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel
ca să nu mai fim robi ai păcatului" (Romani 6:6).
Nu merge să dăm alt nume păcatului. Nici să spunem: „Cutare are un temperament drăcesc; al meu e doar animat de o
indignare dreaptă!" Sau: „Ea e iritabilă; eu am doar nervii slăbiŃi." Sau, cum zic unii: „El e pătimaş; eu doar îmi lărgesc
venitul." Sau: „El e încăpăŃânat; eu însă am convingeri personale." Şi încă: „Ea e mândră; eu am gusturi înalte." Dacă
mergem pe linia aceasta, găsim o scuză pentru orice lucru.
Duhul Sfânt nici nu ne cruŃă nici nu ne înşeală; doar să-L lăsăm să ne cerceteze cu infailibila Sa scrutinare. Domnul Isus a
întrebat (pe orbul venit la El): „Ce vrei să-Ńi fac?" Şi orbul I-a răspuns: „ÎnvăŃătorule, să capăt vederea” (Marcu 10:51).
Avem şi noi nevoie de aceeaşi rugăciune, „Să ne căpătăm vederea!" - o vedere în sus, o vedere lăuntrică, şi o vedere în
afară! Atunci, ca Isaia, când vom privi în sus, Îl vom vedea pe Dumnezeu în toată sfinŃenia Sa. Când vom privi înlăuntrul
nostru, ne vom vedea aşa cum suntem şi vom dori curăŃirea. Când vom privi în afară, vom vedea o lume care piere în
păcate şi are nevoie de Mântuitorul.
„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi, dacă sunt pe o cale rea,
şi du-mă pe calea veşniciei!" (Psalmul 139:23-24). Atunci abia, pentru vestirea Evangheliei la amvoane va fi ungerea, iar
pentru unirea laolaltă în lucrarea sfântă şi proslăvirea lui Dumnezeu în popor va fi strângerea!

„Oare nu ne bazăm în ziua de azi prea mult pe braŃul firii pământeşti? Oare mai pot fi azi trăite minunile de demult?
Oare nu se plimbă şi azi ochii Domnului de-a lungul şi latul pământului ca să-Şi arate puterea Sa în sprijinul celor ce-şi
pun încrederea în El? Oh, dacă aş avea mai multă credinŃă în Domnul! Unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Dumnezeu îl
aşteaptă pe Ilie să se roage”.
James Gilmour de Mongolia
„Cunoaştem folosul rugăciunii după eforturile duhurilor rele care vor să ne împiedice de la această slujbă
dumnezeiască; iar roada rugăciunii o trăim în biruinŃa pe care o avem asupra duşmanilor noştri”.
Joan Climacus
„Când ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune, diavolul ştie că primim puteri împotriva lui, de aceea i se opune din
răsputeri”.
R. Sibbes
„Caut printre ei un om!” (Ezechiel 22:30)
„Ilie era un om...” (Iacov 5:17)

CAPITOLUL 4
Unde este acum Dumnezeul lui Ilie?
La întrebarea: „Unde este acum Dumnezeul lui Ilie?" noi răspundem: „El este acolo unde a fost întotdeauna, pe Scaunul
de domnie!" Dar unde sunt azi curajoşii Ilie? Ştim că Ilie a fost un om „supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi", dar vai, noi
nu suntem oamenii aceloraşi rugăciuni ca ale lui! Un singur om care se roagă e la fel de tare ca o mulŃime. Azi Dumnezeu
nu poate folosi pe unii, nu fiindcă aceştia sunt prea neştiutori, ci fiindcă sunt prea plini de ei înşişi. FraŃilor, abilităŃile
noastre au ajuns handicapuri, talentele noastre pietre de poticnire.
Din obscuritate, Ilie a apărut dintr-odată pe scena Vechiului Testament. Regina Izabela, acea fiică a iadului, a ucis preoŃii
lui Dumnezeu şi i-a înlocuit cu temple şi parcuri idolatre ale zeilor ei. Întunericul acoperea Ńara şi bezna neagră inimile
oamenilor, iar poporul sorbea nelegiuirea ca apa. În fiecare zi Ńara, împestriŃată cu temple păgâne şi ritualuri idolatre,
vedea înălŃându-se la cer fumul a mii de altare sângeroase.
Şi toate acestea aveau loc în mijlocul unui popor care şi-l pretindea pe Avraam ca părinte, a căror strămoşi au strigat
cândva către Dumnezeu în necazul lor iar El îi izbăvise din groapa pieirii. Cum s-a îndepărtat Dumnezeul slavei de ei!
Cum şi-a pierdut sarea gustul! Aurul şi-a pierdut strălucirea! Dar din această cădere fără măsură, Dumnezeu şi-a ridicat un
bărbat; nu un comitet, nu o sectă, nu un înger, ci un OM, un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi! Dumnezeu căuta un
om, nu ca să predice, ci „să stea în mijlocul spărturii." La fel ca Avraam în vechime, Ilie „a stat înaintea Domnului".
Astfel, Duhul Sfânt a putut scrie viaŃa lui Ilie în două cuvinte: „S-a rugat!" Nimeni nu poate face mai mult nici pentru
Dumnezeu nici pentru oameni. Dacă Biserica ar avea azi atâŃia oameni ai rugăciunii pe câŃi are sfetnici şi experŃi
administrativi, am avea o trezire spirituală mondială într-un an de zile!
Astfel de oameni ai rugăciunii, ca Ilie, sunt eroi naŃionali, binefăcătorii popoarelor. Ilie a auzit o voce, a văzut o vedenie, a
gustat o putere, a măsurat un vrăjmaş, şi, împreună cu Dumnezeu, a avut o biruinŃă. Lacrimile pe care le-a vărsat, agonia
sufletească pe care a îndurat-o, suspinurile pe care le-a înălŃat, sunt toate amintite în cartea cronicii lucrărilor lui
Dumnezeu. În cele din urmă Ilie şi-a înălŃat glasul profeŃind cu graiul infailibil al lui Dumnezeu. Cunoştea gândirea lui
Dumnezeu. De aceea, el singur - un singur om - a gâtuit o naŃiune întreagă şi a schimbat cursul naturii. Acest om, ca un
colŃ de stâncă, a stat majestic şi nemişcat ca munŃii din Galaad, atunci când a închis cerurile cu un cuvânt. Având cheia
credinŃei, care se potriveşte la orice lacăt, Ilie a închis cerul, a pus cheia în buzunar, şi l-a lăsat pe Ahab să tremure. Da, e
minunat atunci când Dumnezeu îl apucă pe un om! Dar pământul poate cunoaşte o minune chiar mai mare: atunci când un
om se apucă şi se Ńine de Dumnezeu. Să strige „în Duhul”, să suspine un om către Dumnezeu, şi Însuşi Dumnezeu va
striga: „Nu mă Ńinea!" Noi vrem realizările lui Ilie, dar nu luptele lui!
FraŃilor, dacă facem lucrarea lui Dumnezeu după cum vrea Dumnezeu la timpul hotărât de Dumnezeu în puterea lui
Dumnezeu, vom avea parte cu siguranŃă două lucruri: binecuvântarea lui Dumnezeu şi blestemele diavolului. Când
Dumnezeu îşi deschide ferestrele cerului ca să ne binecuvinteze, diavolul îşi deschide porŃile iadului ca să ne lovească.
Când ne zâmbeşte Dumnezeu diavolul se încruntă! Predicatorii de meserie vor să ajute pe oricine şi să nu supere pe
nimeni; dar profeŃii adevăraŃi răscolesc lumea şi pe unii îi înfurie chiar. Unii predicatori se iau după lume; profeŃii merg
împotriva ei. Un credincios eliberat, înflăcărat şi umplut de Dumnezeu, e ponegrit ca trădător de patrie, fiindcă se ridică
împotriva păcatelor naŃiunii; nepoliticos, fiindcă limba lui e o sabie cu două tăişuri; debalansat, fiindcă are un stil
neobişnuit în mesaj. Predicatorul e lăudat; profetul huiduit.
Ah! fraŃi predicatori! Îi iubim pe vechii sfinŃi, misionari, martiri, reformatori: Lutherii noştri, Bunyanii noştri, Wesleyii,
Asburyii, etc. Le scriem biografiile, le respectăm amintirea, le punem în ramă epitafurile şi le zidim monumentele. Facem
orice de dragul lor, dar nu-i imităm. Le venerăm până şi ultima picătură de sânge vărsată de ei, dar avem grijă ca nu
cumva să ne picure nouă vreuna.
Ioan Botezătorul a reuşit să nu fie prins, să scape de închisoare vreo şase luni. El şi Ilie n-ar rezista nici şase săptămâni pe
străzile unui oraş modern de azi. Ar fi aruncaŃi la închisoare sau într-o casă de nebuni, fiindcă s-ar ridica împotriva
păcatului şi nu şi-ar Ńine gura. America s-ar cutremura de la un Ńărm la celălalt în 24 de ore dacă vreun predicator, uns cu

Duhul Sfânt, ar spune lucrurile pe faŃă. În Anglia e şi mai rău. Aprindem interesul naŃional vorbind împotriva cruzimii
tribului Mau-Mau, şi în acelaşi timp cochetăm cu criminalii atei conducători de guverne şi cu prelaŃii murdăriŃi de sângele
martirilor. PreoŃii aceştia care îmbată sufletele oamenilor cu mise idolatre, cu rugăciuni către Maria denigrând Calvarul,
înşelând milioane de oameni şi în viaŃă şi după moarte prin cea mai mare minciună pe care a putut-o inventa Lucifer
vreodată. Toate acestea nu ne mai mişcă, nu ne mai coboară pe genunchi în suspine îndurerate cum l-au mişcat pe Ilie
altădată. Duşmanul vine năvalnic, ca un puhoi de ape. Şi nu se mai găseşte nici un erou, nici un bărbat plin de Duhul,
înarmat cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să ridice un steag împotriva nelegiurilor? În vremuri ca acestea, mai rămâne
un singur loc de speranŃă, în care ne putem păstra inima aprinsă şi ochii înspre Ńintă: colŃul rugăciunii! Acest om, Ilie, care
avea în loc de inimă un vulcan, şi în loc de voce o furtună, a venit la împărăŃie „tocmai pentru o vreme ca aceasta."
Problemele pe care le întâmpină evanghelismul mondial sunt cu duiumul. Dar toate problemele se dau la o parte în faŃa
oamenilor dârji, care stăruie în rugăciune.
Ai râuri pe cari nu le poŃi străbate?
Ai munŃi la care nu te poŃi urca?
Vino înaintea Domnului cu toate:
„Lucrurile imposibile" sunt specialitatea Sa!
PreŃul e mare. Înainte ca Dumnezeu să ne vrea parteneri, împreună-lucrători, El cere să fie Stăpânul nostru!
Ilie a trăit cu Dumnezeu. Gândea ca Dumnezeu în ce priveşte păcatul; suferea, ca Dumnezeu, din cauza păcatelor din jur;
a vorbit, ca Dumnezeu, împotriva păcatului. Întreaga fiinŃă i se mistuia în rugăciune, şi mistuitoare i-a fost şi denunŃarea
răului din Ńară. N-a avut predici moi. Predicile lui erau vâlvătaie de foc, şi cuvintele lui pârjoleau inima oamenilor cum
sfârâie pielea la atingerea fierului înroşit.
Şi „Domnul întăreşte paşii omului, când îi place calea Lui!" (Psalmul 37:23). Domnul a vorbit lui Ilie: „Ascunde-te!"
Apoi, după o vreme: „Arată-te!" Ar fi greşit să ne ascundem atunci când trebuie să ne arătăm, când trebuie să mustrăm pe
regi în Numele lui Dumnezeu; ar fi greşit să vorbim atunci când Duhul ne spune să aşteptăm. Trebuie să învăŃăm
împreună cu David: „Da, suflete, încrede-te în Domnul, căci de la El îmi vine nădejdea!" (Psalmul 62:5). Care dintre noi
ar îndrăzni să ceară ca Dumnezeu să ne rupă toate cârjele, să ne reteze toate proptelele, ca să n-avem alt sprijin decât în
El? O, căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre. Căile lui Dumnezeu sunt dincolo de priceperea noastră, dar ni le
descoperă prin Duhul Sfânt. Dumnezeu îi spune lui Ilie să fugă la Cherit. Apoi la Sarepta. Unde? Să stea într-un hotel
elegant? Nu! Nu! Profetul acesta al lui Dumnezeu, acest predicator al neprihănirii, a primit poruncă de la Dumnezeu să
stea în sărăcia casa unei văduve care nu mai avea nimic.
ObservaŃi mai târziu rugăciunea lui Ilie la Carmel. Aceasta e o capodoperă de rugăciune concisă şi clară: „Ascultă-mă,
Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu, şi să le întorci
astfel inima spre bine" (1 ÎmpăraŃi 18:37). E. M. Bounds are dreptate când spune că rugăciunile scurte, cu putere, rostite în
public, sunt ecoul rugăciunilor îndelungate din taină. Ilie s-a rugat nu pentru distrugerea preoŃilor idolatri, nici pentru
fulgere din cer ca să distrugă poporul răzvrătit, ci ca slava lui Dumnezeu şi puterea Lui să se arate.
Noi adesea vrem să-L ajutăm pe Dumnezeu să iasă din încurcătură. Vă aduceŃi aminte cum a încercat Avraam? Până în
ziua de azi pământul e blestemat din cauza greşelii lui, cu Ismael. Pe de altă parte, Ilie L-a împovărat cât a putut pe
Dumnezeu. A cerut foc, dar a muiat jertfa în apă! Lui Dumnezeu îi place o aşa îndrăzneală în rugăciune. „Cere-Mi, şi-Ti
voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire!" (Psalmul 2:8).
Oh, fraŃii mei! Multe din rugăciunile noastre sunt doar sfaturi pe care I le dăm lui Dumnezeu. Rugăciuni decolorate din
cauza ambiŃiilor noastre, fie pentru noi înşine, fie pentru confesiunile noastre. Piară gândul acesta de la noi! łinta noastră
trebuie să fie numai Dumnezeu. UnitaŃi-vă în jur: Cinstea Lui e pătată, Fiul Său ignorat, Legile Lui călcate, Numele Lui
profanat, Cartea Lui uitată, Casa Lui transformată în circ de activităŃi sociale!

Şi uitaŃi-vă la rugăciunile noastre! Nicicând n-are Dumnezeu nevoie de răbdare mai multă ca atunci când poporul Lui „se
roagă"! Noi îi spunem ce să facă şi cum să facă; dăm sentinŃe şi facem aprecieri. Într-un cuvânt, spunem de toate, numai
de rugat nu ne rugăm! Şi nu există Şcoală Teologică în care să învăŃăm această artă. Care Şcoală Biblică are „Rugăciunea"
în programa analitică? Şi de fapt, lucrul cel mai important pe care-l poate învăŃa cineva e patosul şi focul rugăciunilor din
Sfânta Scriptură. Dar unde şi cine le mai învaŃă azi pe acestea? Hai să scoatem şi ultimul bandaj, să deschidem rana, să
spunem deschis că cei mai mulŃi dintre directorii şi profesorii şcolilor noastre nu se roagă, nu varsă lacrimi, nu cunosc
agonia rugăciunilor de mijlocire. Pot să înveŃe ce ei înşişi nu ştiu?
Dacă ar fi cineva în stare să-i facă pe credincioşi să se roage, sub puterea lui Dumnezeu, ar deschide uşa celei mai mari
treziri spirituale pe care a văzut-o vreodată acest pământ. Dumnezeu nu dă greş. El „poate... prin puterea care lucrează în
noi" Problema nu e nici Comunismul, nici Romanismul, nici Modernismul. Problema e creştinismul adormit!

„Trezirea spirituală şi evanghelismul, deşi legate una de alta, nu trebuie confundate. Trezirea spirituală este o experienŃă
în Biserică; evanghelismul este o expresie a Bisericii”
Paul S. Rees
„Dumnezeu n-a creat Biserica să fie un frigider de păstrat evlavia care altfel s-ar strica; ci un incubator în care să se
nască noi convertiŃi”.
F. Linciome
„Doamne, nu cumva sunt eu?" (Ucenicii).

„Dumnezeu ne ajută să căutăm popularitate acolo unde contează: la curtea lui Dumnezeu”.
Zepp

CAPITOLUL 5
O trezire într-un cimitir plin cu oase
„Mâna Domnului a venit peste mine, şi m-a luat în Duhul Domnului, şi m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase... şi iată
că erau foarte multe... şi erau uscate de tot... El mi-a zis: „Proroceşte despre oasele acestea, şi spune-le: „Oase uscate,
ascultaŃi cuvântul Domnului...” Am prorocit cum mi se poruncise. „Duhule, vino peste morŃii aceştia!"... Şi a intrat duhul
în ei, şi au înviat, şi au stătut în picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr” (Ezechiel 37).
Oare există în istorie, oricare istorie, vreun tablou mai ridicol ca acesta? Aici e vizibil capătul tuturor nădejdilor. Cine a
mai avut o audienŃă ca aceasta? Predicatorii lucrează cu posibilităŃi, profeŃii cu imposibilităŃi Isaia a văzut Ńara plină de
răni deschise; boala a dus la moarte, moartea la putrefacŃie, şi iată că valea e plină de oase uscate: semn al totalei
deznădejdi. Deasupra întregului tablou e scris cu litere de-o şchioapă: I-m-p-o-s-i-b-i-l! Acum, desigur, ca să împlineşti
posibilul nu-Ńi trebuie credinŃă; şi doar o bucăŃică din această putere supraatomică e suficientă pentru împlinirea
imposibilului, căci o credinŃă cât măsura unui grăunte de muştar poate face mai mult decât îndrăznim să visăm. Dumnezeu
ne cere să îndrăznim nu ceea ce avem putere să facem, ci lucruri pe care nu le putem. Ca dovadă că nu în mâinile noastre e
puterea, ci în legătura neputinŃei noastre cu atotputernicia Sa, cuvântul „imposibil" este eliminat din dicŃionarul
credincioşilor.

ProfeŃii sunt oameni singuratici; umblă singuri, se roagă singuri, şi Dumnezeu îi face singuri. Pentru ei nu există tipar;
planurile matriŃei lor le are Dumnezeu. Dar să nu dispere nimeni; şi nimeni să nu spună că suntem prea bătrâni. Moise
avea optzeci de ani când a luat comanda unui popor de sclavi îndureraŃi. După ce George Müller a împlinit şaptezeci de
ani, a înconjurat pământul de câteva ori, şi fără ajutorul radioului a predicat la milioane de oameni.
Cât despre Ezechiel, n-a convocat nici un comitet şi nici n-a trimis scrisori pentru rugăciuni şi ajutoare. SituaŃia era de
criză, de viaŃă sau moarte. (Aceasta e situaŃia în evanghelizările de azi: de aceea, fiecare predicator să fie atent să nu-i lase
pe oameni să meargă acasă spunând: „Îmi place predicatorul acesta! Bun orator!" iar viaŃa lor să rămână mai departe în
întuneric). Acestui munte de oase, Ezechiel trebuia să-i spună: „Mută-te!" Aşa a spus şi aşa s-a împlinit! Acolo era un
blestem: avea el vreo vindecare? Acolo era moartea: putea aduce el viaŃa? Nu avea nevoie de enunŃarea doctrinelor. Dragii
mei, ascultaŃi. Lumea nu aşteaptă o nouă definiŃie a Evangheliei, ci o nouă demonstrare a puterii acestei Evanghelii. În
zilele acestea de acută criză politică, fărădelege morală şi slăbiciune spirituală, unde sunt oamenii nu de doctrină ci de
credinŃă? Nu se cere credinŃă ca să arunci blesteme împotriva întunericului sau să prezinŃi statistici uimitoare care arată că
lucrurile merg în jos şi că valul necurăŃiilor diavoleşti au inundat această generaŃie. Doctrină? Avem destulă şi încă să dăm
şi la alŃii; în timp ce o lume înfometată după adevăr piere bolnavă, sugrumată de păcat.
La ora aceasta tristă, lumea doarme în întuneric, iar Biserica doarme în lumină; aşa că Isus e rănit „În casa celor ce-L
iubeau." Biserica luptătoare şchioapăta şi e luată în râs şi numită impotentă. În fiecare an folosim munŃi de hârtie şi râuri
de cerneală ca să retipărim scrierile unor oameni demult morŃi, în timp ce Duhul Sfânt, care e viu, caută oameni care să fie
gata să calce sub picioarele lor ştiinŃa lor, să spargă balonul umflat al egoismului lor, şi să recunoscă deschis că deşi au
ochi sunt totuşi orbi. Astfel de oameni, cu preŃul inimii zdrobite şi al lacrimilor vărsate, caută să primească uleiul sfânt al
doctoriei pentru ochi, care se cumpără numai cu preŃul recunoaşterii sărăciei sufleteşti. Cu mulŃi ani în urmă un predicator
a pus acest semn în faŃa bisericii: „Biserica aceasta va avea ori o trezire ori o înmormântare!" Aşa o disperare îi place lui
Dumnezeu, deşi iadul se înfurie. Nebunie, spuneŃi? Exact! O biserică rece n-ajută la nimic. E nevoie de oameni îmbătaŃi
de Duhul Sfânt. Vrea Dumnezeu prea mult? Au fost Wesley, Whitefield, Finney, Hudson Taylor ediŃii speciale de
predicatori? Nu. Dacă citesc bine cartea Faptelor Apostolilor, aceasta era norma obişnuită cândva.
Bomba atomică a pus în mişcare întreaga lume, în afară de Biserică. Încercăm să ne salvăm eşecul şi sărăcia spirituală
ascunzându-ne sub doctrina suveranităŃii lui Dumnezeu şi împotmolindu-ne într-un dispensaŃionalism stagnant. În timpul
acesta iadul se umple... Puterile întunericului avansează, iar Dumnezeu caută zadarnic un om care să stea în spărtură, aşa
cum a stat Ezechiel! Dragul meu frate predicator, azi ne place mai mult să călătorim decât să suferim, de aceea, nu există
naşteri spirituale. Doamne, trimite-ne, şi cât de repede, profeŃi care să nu meargă la pas cu o biserică ce nu merge la pas cu
Tine.
E prea târziu ca să se mai nască încă o denominaŃie. Acum, Dumnezeu Îşi pregăteşte curajoşi Ilie pentru ultima mare
ofensivă pe pământ împotriva fărădelegii militante (fie în domeniul politic, fie în cel religios). Această ultimă mare
revărsare a spiritului de trezire, născută din Duhul Sfânt şi călăuzită de El, va fi noul vin care va umfla burdufurile
sectarismului uscat. Aleluia!
ObservaŃi că Ezechiel a fost călăuzit de Duhul. Ca om, desigur, s-a scuturat la vederea muntelui sinistru de oase omeneşti
uscate. Dar pivotată în credinŃa lui Ezechiel, era soarta a mii şi milioane - vă rog observaŃi, am spus: pivotată în credinŃa
lui, nu în rugăciunea sa. MulŃi se roagă, puŃini au credinŃă. Ce cutremur sfânt i-a electrizat fiinŃa când a văzut tabloul
acela! Numai cerul şi iadul stăteau ca spectatori. Cu siguranŃă, dacă Ezechiel ar trăi azi, ca şi cei de azi, ar avea o
fotografie pentru presă. Apoi, cum ne plac nouă statisticile, ar fi numărat oasele; iar când ar fi început să se mişte, ar fi
chemat şi pe alŃii să-l vadă cum operează (ca nu cumva mai târziu să nu fie recunoscut printre evangheliştii de renume
mondial!). Ezechiel n-a făcut aşa ceva! AscultaŃi: „Am prorocit cum mi se poruncise!" (Aici e tot secretul: Ezechiel era
nebun pentru Dumnezeu!) „AscultaŃi, voi, oase uscate! AscultaŃi cuvântul Domnului!" Nu e aceasta nebunie? Fără
discuŃie. Nebunie pură. Le spune oaselor: „AscultaŃi!" şi ele n-aveau urechi. Dar Ezechiel a făcut ce i se poruncise. Ca să
ne salvăm feŃele, noi desigur schimbăm poruncile lui Dumnezeu, şi aşa ne pierdem feŃele. Dar Ezechiel a ascultat. Iar
Dumnezeu, ca întotdeauna, a lucrat: „S-a făcut un vuiet." Asta ne-ar place şi nouă azi. Doar că Ezechiel n-a confundat
acŃiunea cu creaŃiunea, mişcarea cu umblarea, zgomotul cu trezirea.

Numai cu o singură suflare din buzele Sale de Atotputernic, Dumnezeu ar fi putut ridica la viaŃă grămada aceea de oase,
dar n-a făcut aşa; a ales să fie mai multe operaŃii, întâi, „oasele s-au apropiat unele de altele" (Nu mai e un munte de oase).
Un aşa fenomen ne-ar aduce pe noi la culmea isteriei; nu pe Ezechiel. Dar la ce sunt bune nişte schelete? Pot ele purta
războaiele Domnului? Aduc ele, aşa cum sunt acum, onoare Domnului? Prea adesea azi, călăuzele oarbe numără
„scheletele" care vin la altare - mişcate desigur, dar încă nenăscute la viaŃă. Mai întâi trebuie să crească vine şi carne pe
oase, apoi pielea să acopere carnea. Şi în cele din urmă rezultatul e că avem o vale plină cu... cadavre! La ce bun? N-am
terminat. Au ochi dar nu văd; au mâini dar nu pot lupta; au picioare dar nu pot umbla. Aşa sunt toŃi cei care caută, până se
întâmplă şi lucrul cel din urmă. Ezechiel a mai prorocit odată. Nu s-a lăsat. A rezistat îndoielii. În loc să fie descurajat de
vederea atâtor schelete sau cadavre, el s-a încrezut în prezenŃa şi puterea lui Dumnezeu. Şi, singur cu Dumnezeu - a biruit.
„Am prorocit cum mi se poruncise. Şi a intrat duhul în ei (în morŃii aceia), şi au î-n-v-i-a-t!"
Dar cine poate spune azi: „Am prorocit cum mi se poruncise... şi au înviat!"? Nici vorbă, reuşim să adunăm mulŃimi!
Reclamele artistice pe care le facem - radioul, muzica, clădirile, şi toate celelalte - au grijă să atragă pe oameni. De ce?
Când cei care predică nu sunt nici ei siguri că într-adevăr Dumnezeu i-a chemat la lucrare! Ne doare inima când vedem
sufletele cum pier? Optzeci şi cinci de oameni mor fără Cristos în fiecare minut: Ne doare lucrul acesta? Ne usucă
zâmbetele şi cântările uşoare? Am putea noi acum să privim în faŃă pe Dumnezeu cel viu (căci El priveşte asupra noastră)
şi să spunem: „ Vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia!" Sau putem noi spune: „Duhul Domnului este peste mine pentru
că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia!"? Ne gândim noi serios la realitatea iadului? Adică, spun demonii: „Pe Isus Îl
cunosc, şi pe păstorul.... îl cunosc!", sau zic: „Dar tu cine eşti?"
Pronosticurile celor care dau cu ghiocul nu sunt deloc încurajatoare, iar conducătorii marilor puteri militare fluieră singuri
ca să-şi dea curaj. Iar cetăŃeanul Ion stă buimăcit ca un spectator ameŃit de Russellişti, Millenişti şi Martorii lui Iehova,
care îi varsă otravă la uşă. „Creştinismul ŞtiinŃific", o religie care nu e nici creştină nici ştiinŃifică, se îmbulzeşte cu
Catolicii şi Adventiştii pretinzându-şi drepturile de a-l băga pe Ion în cer. Săracul om a auzit Evanghelia cu urechile lui,
dar ochii lui n-au văzut-o niciodată, sufletul n-a simŃit prezenŃa divină. Are tot dreptul să întrebe: „Unde este Dumnezeul
lor?" Ce-i răspundem?
Unul din lucrurile cele mai dureroase pentru unii e să stea faŃă în faŃă cu adevărul. Suntem bine condiŃionaŃi să ascultăm
doctrine. Anticipăm cam ce urmează să spună predicatorul. Dar lama aceasta e tocită; nu se compară cu sabia ascuŃită a
Duhului. Predicatorii din alte părŃi ale lumii întâmpină aceeaşi problemă din cauza lipsei de eficacitate a evanghelismului
modern (chiar şi cel ce păstrează învăŃăturile curate) - evanghelism de scânteie, am putea spune, fiindcă străluceşte pentru
o clipă, şi apoi, vai, dispare...
Probabil că avem o suflare de viaŃă - o trezire - în biserici, dar nu e o adevărată înviere în milioanele pierdute din jurul
nostru. Adunăm cu autobusele oameni la evanghelizări în masă, dar aceştia sunt în mare parte deja credincioşi. Avem
nevoie de un General Booth care să iasă la marginile împărăŃiei, la cei de afară, la străfundurile celor de jos.
Credincioşii de demult cântau:
„Ferice de cei cu duhul frânt,
De cei cu inima zdrobită.
Ferice de cei ce plâng
Şi rămân tari în ispită!"
Există în acest vers, trei lucruri importante: Inima zdrobită, regretul şi păcatul. Întâi, Dumnezeu nu dispreŃuieşte „o inimă
zdrobită şi mâhnită." De fapt, Dumnezeu foloseşte numai inimi zdrobite. De pildă, Domnul a luat pâinea băieŃelului şi a
frânt-o; abia după aceea a dat-o mulŃimii. Vasul de alabastru a fost spart; numai atunci a putut parfumul din el să umple
casa, şi lumea. Domnul Isus a spus: „Acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi." Dacă aceasta e calea pe care a

mers Domnul, n-ar trebui şi ucenicul să meargă pe ea? Încercând să ne salvăm viaŃa, nu numai c-o pierdem, o pierdem şi
pe-a altora.
Apoi, regretul pentru păcat! Ieremia striga: „O, de mi-ar fi capul plin cu apă!" Iar psalmistul spune: „Ochii îmi varsă
şiroaie de apă!" Dragii mei, ochii noştri sunt uscaŃi fiindcă inimile ne sunt uscate. Trăim într-o vreme când vrem să trăim
în evlavie dar fără pocăinŃă. Cam greu! Când un grup de ofiŃeri din Armata Salvării i-au scris lui William Booth căutând
cum să iasă dintr-un impas, generalul le-a răspuns: „ÎncercaŃi lacrimile!" Au încercat. Şi trezirea spirituală pe care o
căutau a avut loc.
Şcolile teologice azi nu mai învaŃă „lacrimile." Nici nu pot. Materia aceasta e predată de Duhul Sfânt. Predicatorul, oricât
de împovărat cu licenŃe şi doctorate, nu poate merge prea departe dacă nu simte amărăciunea pentru păcatele din vremea
aceasta. Un strigăt repetat al lui David Livingstone era: „Doamne, când oare se vor vindeca rănile păcatului acestei lumi?"
Dar suntem noi în rugăciunile noastre doborâŃi de întristare pentru păcatele lumii? Ne udăm noi pernele cu lacrimi, ca şi
John Welch, în lupta sufletului nostru pentru câştigarea altora? Eruditul Andrew Bonar zăcea în pat într-o sâmbătă
noaptea în ScoŃia şi în timp ce lumea alerga pe străzi de la o tavernă la alta, de la o petrecere la alta, el striga: „O, Doamne,
aceştia pier, pier, pier!" Vai, fraŃii mei nu aşa L-am învăŃat pe Cristos după cum Îl trăim.
MulŃi dintre noi cunoaştem doar un singur fel de predici, uşoare, fără lacrimi, fără pasiune, fără suflet.
În al treilea rând, păcatul! „Nebunii râd de el!" Cărturarii Bisericii au clasificat „şapte păcate de moarte". Ştim că n-au
dreptate. Orice păcat duce la moarte. Din pântecul celor şapte se nasc alte şaptezeci ori şaptezeci de milioane de păcate.
Sunt „şapte capete" ale unui balaur care devorează generaŃia de azi într-un ritm alarmant. Avem în faŃă un tineret avid
numai după plăceri, căruia nu-i pasă deloc de Dumnezeu. AmeŃiŃi de un pseudo-intelectualism şi ermetic izolaŃi faŃă de
lucrurile spirituale, aceştia îşi bat joc de cele mai elementare standarde morale.
Ar fi chiar comic, dacă n-ar fi de fapt tragic, să citiŃi în ziar că o stea de cinema (îmbrăcată deşuchiat cu o fustă sumară)
refuză să vadă premiera filmului turnat chiar de ea, din cauza unor scene indecente incluse în film. (E o cerinŃă de astfel de
filme, de aceea, şi oferta). AmintiŃi-vă că în mitologia greacă, Augeas era rege al Epeienilor şi era vestit pentru bogăŃia
cirezilor de vite pe care le avea, printre care şi zece tauri albi, consideraŃi sfinŃi de Helios. Dar de câŃiva ani nimeni n-a
mai curăŃit grajdurile. Atunci Eurytheus i-a pus condiŃia lui Heracles să cureŃe grajdurile într-o singură zi. Ca să le cureŃe,
Heracles a deschis râurile Alpheus şi Peneus, şi le-a dat drumul peste grajduri.
Numai aşa rezistăm, fraŃii mei: pe genunchi! Nu vă lăsaŃi amăgiŃi de teoriile omeneşti care vor să ne stropească cu zeama
de linte a teologiei moderniste. Peste putrefacŃia aceasta daŃi drumul să curgă apele fluviilor de lacrimi, de rugăciuni, de
predici inspirate, până ce va avea loc în sfârşit curăŃirea.
În tabără e păcat. E trădare-ntre noi!
Nu cumva eu sunt cel căzut în noroi?
Printre noi e motiv de eşec şi ruşine.
Nu cumva, Doamne, trădarea e-n mine?
Ne plimbăm cu mantale de Şinear răsclipind,
Ne atrag plăci de aur şi pungi de argint;
Purtăm fără fiică în noi gândul lumii,
Caiafa cu noi îşi arde tăciunii;
Şi vrem să gustăm Canaanul de sus

Când Egiptul din noi
Ne trage-napoi
Cu nesaŃ nesupus!
Vai! Urgii de amare şi grele blesteme
O, Doamne-ndurate, ar fi mult mai bune
Decât să purtăm pe cap diademe
Cu preŃul trădării nebune...
Dar nu cumva, în sânge, în vine,
Trădarea se zbate furtună în mine?

„Putere de sus, iată nevoia cea mai mare pentru vremurile de azi!”
C.G. Finney
„Dacă Însuşi Cristos a aşteptat să fie uns înainte ca să înceapă să predice, nici un tânăr n-ar trebui să predice până când
nu primeşte ungerea Duhului Sfânt.
F. B. Meyer
„FeriŃi-vă de raŃionamente cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. ÎmpliniŃi-l!”
Oswald Chambers

„Nu pot prin fapte şi lucrări
Să-mi mântui sufletul de rău!
Dar după ce m-a scos din hău
Prin harul Său dumnezeiesc,
Cum oare să nu-L preamăresc,
Iubind, slujind pe Dumnezeu,
Ca rob al Său?”

„SpuneŃi-mi, în lumina Crucii, oare nu e scandalos modul în care trăim noi azi?”
Alem Redpalh
„Îndată ce nu mai sângerăm, nu mai binecuvântăm”.
Dr. J. H. Jowett

CAPITOLUL 6
Trezirea întârzie... fiindcã...
Harnack a definit crestinismul ca „un lucru foarte simplu si foarte sublim: A trãi pentru timp si pentru eternitate sub ochiul
lui Dumnezeu, prin ajutorul lui Dumnezeu."
O, dacã ar fi credinciosii Domnului constienti de valorile vesniciei! Dacã am trãi fiecare clipã din viatã sub ochiul lui
Dumnezeu, dacã am judeca fiecare lucrare în lumina scaunului Sãu de judecatã, dacã ne-am ruga fiecare rugãciune în
lumina scaunului Sãu de judecatã, dacã ne-am aduce zeciuielile din toate bunurile noastre în lumina scaunului Sãu de
judecatã, dacã am predica fiecare predicã având în vedere cã multimi de oameni vor fi sub condamnare si osândã la
judecata de apoi - atunci am avea o trezire sub puterea Duhului Sfânt, care ar scutura pãmântul acesta si care, în foarte
scurt timp, ar elibera milioane de la pierzare.
Buletinele de stiri care ne vin, cu nesfârsitele armistitii si încãlcãrile de armistitii, cu prãbusirea de tronuri si ridicarea altor
tronuri, patima dupã putere mondialã în întrecerea dintre sistemele politice si sociale, ar trebui sã ne sperie. S-a zis, si pe
bunã dreptate, cã sunt numai trei clase de oameni azi în lume: cei cãrora le e fricã, cei care cunosc prea putin ca sã le fie
fricã, si cei care cunosc Biblia. Sodoma, care n-avea nici o Biblie, nici un predicator, nici o orã de rugãciune, nici o
bisericã, a pierit. Cum vor scãpa America si Anglia de mânia Celui Atotputernic? Avem milioane de Biblii, câteva mii de
biserici, predicatori fãrã numãr, - dar vai, ce stare de pãcat!
Oamenii zidesc biserici dar nu intrã în ele, tipãresc Bibliile dar nu le citesc, vorbesc despre Dumnezeu dar nu cred în El,
vorbesc despre Cristos dar nu se bizuie în El pentru mântuirea sufletelor, cântã imnurile noastre si le uitã imediat. Cum
vom iesi din impasul acesta?
Aproape fiecare Curs Biblic subliniazã faptul cã Biserica de azi e ca cea din Efes. Ni se spune cã în ciuda pãcatului si a
modului firesc de viatã, suntem asezati cu Dumnezeu pe scaunul Lui de domnie. Vai, ce minciunã! Da, suntem ca Biserica
efesenilor, fãrã nici o îndoialã. Dar ne asemãnãm cu cea din Apocalipsa prin faptul cã ne-am pierdut dragostea dintâi. Ne e
rusine de pãcat, dar nu ne împotrivim fatã de el. În fata unei astfel de Biserici, rece, fireascã, cârtitoare, nepãsãtoare, nu va
capitula niciodatã veacul acesta imoral, plin de pofte si murdãrie. Sã nu mai cãutãm tapi ispãsitori! Cauza cãderii în
imoralitate nu e nici radioul, nici televiziunea. Toatã vina pentru decãderea si coruptia mondialã de azi stã pe treptele
Bisericii! Aceasta a încetat sã mai fie un tepus în coasta lumii. Fiindcã: nu în timpuri de popularitate a triumfat Biserica, ci
în vremuri de prigoanã. Nu vi se pare ridicol cã suntem asa de mãrginiti încât avem impresia cã vom schimba lumea
prezentându-i standardul nou-testamental al vietii lui Cristos printr-un substandard de viatã ca cel al crestinilor de azi?
De ce întârzie trezirea? Rãspunsul e destul de simplu: fiindcã evanghelismul e azi mult prea comercializat! Bãnutii
vãduvei si ai sãracilor sunt cheltuiti de multi evanghelisti în huzur si lux. Statisticile umflate, multimile enorme, rândurile
de oameni care se predau, elogiile demnitarilor si a primarilor, etc., sunt ridicate în slãvi. Toate cu scopul sã atragã
publicitate... si bani. Sãracul se însealã când crede cã îsi aduce ofranda în „slujba lui Dumnezeu", când de fapt tot ce face e
sã ajute pe un predicator sau altul sã-si pãstreze reputatia sau sã trãiascã în saloane fastuoase de Hollywood.
Predicatori care au case si cabane lângã lac, un yacht pe lac, si un cont puternic la bancã, au îndrãzneala sã mai cearã. Cu
asa oameni de jupuialã credeti cã va aduce Duhul Sfânt trezirea? Acesti bãietasi-predicatori, drãgãlasii de ei, nu-si mai
schimbã costumele o datã pe zi, ci de douã sau de trei ori. Îl predicã pe Cristos din iesle, dar ei trãiesc în hotele
extravagante. Ca sã-si facã poftele, storc audienta de bani pânã la sânge, în numele Celui care a trebuit sã împrumute un
ban ca sã-ªi poatã ilustra predica. Se ospãteazã la mese nesfârsite în amintirea Celui care a postit singur în pustie. Azi
evanghelistii se cred vrednici nu numai de salarii enorme, dar si de avantaje bancare. Ce înfricosãtoare vor fi toate acestea
în ziua judecãtii!
Trezirea întârzie fiindcã am ieftinit Evanghelia. Avem azi imnuri religioase care se cântã în tempo de dans, nu numai pe
discuri, casete, la radio, ci si în biserici. Am pus sângele si suferintele Mântuitorului într-o atmosferã de carnaval,
închipuiti-vã! L-am aranjat pe Duhul Sfânt sã fie sincopat! Platforma de evanghelizare aratã ca vitrina unei prãvãlii de

mãruntisuri, o paradã de manechine. Mai degrabã m-as astepta ca o broascã sã cânte la pian Sonata Lunii de Beethoven,
decât sã-i vãd pe acesti predicatori luciosi de azi cã aduc pocãinta în sufletele oamenilor. Evanghelistii de azi sunt
pregãtiti sã facã orice pentru oricine, doar sã atragã lumea sã vinã în fatã sã capete niste brosuri. Fac apeluri rãgusite:
„Cine vrea ajutor, mai multã putere, fericire?" Un asa crestinism usor, fãrã pocãintã si reverentã, aduce dezonoare sângelui
vãrsat la Calvar. Trebuie schimbatã definitia altarelor; cãci altarul e locul unde se moare! Cei ce nu vor sã plãteascã pretul,
sã-l lase în pace.
Trezirea întârzie din cauza neglijentei. Cei de la altare petrec prea putin timp cu sufletele care cautã adevãrul si vesnicia.
Evanghelistul e fericit sã-si vadã prietenii si sã stea cu ei. În timp ce sufletele pierdute suspinã la altar, el benchetuieste în
frisca dulceagã a laudelor primite. Iatã de ce si Anglia si America e bântuitã de confuzie, nesigurantã, plinã de oameni
dezorientati.
Trezirea întârzie din cauza fricii. Ca evanghelisti, tinem gura închisã când vedem falsitatea religiilor de azi, ca si cum ar fi
mai multe nume prin care am putea fi mântuiti. Dar textul de la Faptele Apostolilor 4:12 se aflã încã în Sfintele Scripturi
si spune cã „nu este alt Nume sub cer". Unora lucrul acesta li se pare colorat cu prea mare intolerantã.
Ilie si-a bãtut joc de preotii lui Baal si le-a vorbit cu dispret, vãzându-le neputinta. Mai bine, fugi afarã în întuneric (ca
Ghedeon) si dãrâmã dumnezeii falsi, decât sã-i tolerezi, cãlcând voia lui Dumnezeu. Cultele acestea lipsite de Evanghelia
lui Cristos, religiile lumesti care apar ca ciupercile la acest ceas de miez de noapte, Îl ispitesc pe Dumnezeu. Nimeni nu
vrea sã sune alarma? Nu mai suntem Protestanti, suntem doar ne-catolici! Împotriva cui si a cãror lucruri protestãm noi?
Dacã am fi pe jumãtate de calzi pe cât ne credem, si doar zece la sutã de puternici pe cât spunem cã suntem, crestinii ar fi
botezati în sânge, ca si în apã si în foc.
Wesley a vãzut usile bisericilor engleze închise în fata lui, iar Rowland Hill spune despre el: „Wesley si armata lui de
salahori laici - o legiune întreagã de predicatori neprofesionisti adunati dintre fierari, tinichigii, cãrutasi si hornari - au iesit
sã otrãveascã mintile oamenilor!" Ce limbaj profan! Dar orice au spus oamenii de el, lui Wesley nu i-a pãsat. Nu i-a fost
teamã nici de oameni, nici de diavoli. Dacã Whitefield era privit în Anglia ca o parodie, în cel mai josnic sens, dacã primii
crestini au înfruntat cu pretul vietii lor orice infamie, cum se face cã astãzi, din moment ce pãcatul si pãcãtosii au rãmas
aceiasi, noi, predicatorii, nu mai provocãm mânia iadului? De ce suntem în mod atât de frigorific de comuni, în mod atât
de splendid de nepãsãtori? În cazul nostru, ne rãsculãm, însã n-avem treziri. Dar în lumina Bibliei si a istoriei Bisericii,
spuneti-mi, unde au fost treziri fãrã rãscoale?
Trezirea întârzie pentru cã ne lipseste insistenta si urgenta în rugãciuni. Un predicator vestit a intrat într-o conferintã
biblicã zilele trecute spunând: „Am venit la aceastã conferintã având pe suflet o mare povarã a rugãciunii. Cei care doresc
s-o împartã cu mine, sã arate prin ridicare de mânã, si vã rog sã nu fim ipocriti!" Multi au ridicat mâna. Dar mai târziu în
timpul sãptãmânii, când a fost anuntatã o orã de rugãciune pe la miezul noptii, vestitul predicator s-a dus sã se culce. N-a
fost ipocrit, nu? S-a stins integritatea. O viatã superficialã. Factorul care singur e cel mai important în oprirea Duhului
Sfânt de a aduce o trezire spiritualã e lipsa aceasta de luptã a sufletului în rugãciune. Am înlocuit propagarea cu
propagandã. Ce nebunie! Noul Testament adaugã un post-scriptum în legãturã cu prorocul Ilie. La Iacov 5:17 e scris: „S-a
rugat!" Dacã n-ar fi fost lucrul acesta, citind Vechiul Testament doar, am fi spus: „Ilie a prorocit!"
În rugãciunile noastre noi nu ne-am împotrivit încã diavolului pânã la sânge. Nu, noi nici mãcar nu facem ca „sufletul sã
ni se frãmânte în sudoare”, dupã cum spunea Luther. Noi ne rugãm cu o atitudine de „Ce ne pasã?"! Ne rugãm rugãciuni
la întâmplare! Dãm lui Dumnezeu ce nu ne costã pe noi nimic. N-avem nici mãcar o singurã dorintã care sã ne înflãcãreze.
Suntem doar: intermitenti, capriciosi si spasmodici.
Singura putere în fata cãreia Dumnezeu cedeazã e cea a rugãciunii. Noi scriem despre puterea rugãciunii, dar nu ne luptãm
în rugãciune. Un titlu care se potriveste bine pentru biserica de azi e „Nu s-a luptat!" Facem expozitie cu darurile noastre,
fie naturale fie spirituale; ne spunem pãrerile pe undele aerului, vederi politice si sociale. Scriem cãrti ca sã îndreptãm pe
un frate în problemele de doctrinã. Dar cine e gata sã ia cu asalt fortãreata diavolului? Cine i se va împotrivi diavolului?
Câti sunt gata sã renunte la mâncare, la anturaj plãcut, la somn, pentru ca iadul sã tremure de ei în lupta înclestatã, pentru

ca demonii sã fie fãcuti de râs, pentru ca robii sã fie eliberati, pentru ca iadul sã fie decimat si sufletele înlãntuite sã iasã de
sub puterea lui; si toate ca rãspuns la lupta acestor oameni gata de sacrificiu, a acestor suflete spãlate prin sânge.
În final, trezirea întârzie pentru cã noi furãm slava care apartine numai lui Dumnezeu. Ascultati si uimiti-vã. Domnul Isus
a spus: „Eu nu umblu dupã slava care vine de la oameni." ªi: „Cum puteti crede voi, cari umblati dupã slava pe care v-o
dati unii altora, si nu cãutati slava care vine de la singurul Dumnezeu?" (Ioan 5:41,44). Sã disparã toate laudele si bãtãile
pe umãr si mãgulelile firesti de la amvoane! Sã piarã cu aceste mândrii desarte ca: „Programele mele”, „Lucrãrile mele”,
„Biserica mea" „Cãrtile mele." O, ce paradã urâtã a firii la amvoane: „Avem marele privilegiu azi sã"... si e prezentat
predicatorul. Vorbitori (care de fapt sunt acolo numai prin har) acceptã toate aceste laude, adicã nu - chiar se asteaptã la
ele! ªi de fapt, dacã-i ascultãm bine pe toti, n-am fi stiut cã sunt mari dacã nu ni s-ar fi spus.
Sãracul de Dumnezeu! Nu capãtã prea mult din partea noastrã! Mã mir însã cã nu-ªi împlineste încã fãgãduinta si nu ne
varsã din gura Lui. Am gresit! Ne-am murdãrit. Ne plac laudele oamenilor. Cãutãm slava „pe care ne-o dãm unii altora."
O, Doamne, ridicã-ne din aceastã împerechere cu lumea si din acest putregai!
Binecuvântã-ne, sfãrâmându-ne!
Judecata trebuie sã înceapã cu noi, predicatorii!
„Evanghelia nu e o poveste învechitã, pe care o înoim noi. Ea e un foc al Duhului, tinut aprins de Iubirea Nemuritoare; si
vai nouã, dacã, prin neglijenta noastrã în a înflãcãra darul lui Durgnezeu care este în noi, focul acesta se micsoreazã”.
Dr. R. Moffat Gautrey
„Cea mai mare minune din ziua aceea (Rusaliile) a fost transformarea care a avut loc în acei ucenici cuprinsi de
asteptare. Botezul cu foc i-a transformat pe ei însisi”.
Samuel Chadwick
„Semnul Crestinismului nu e o cruce, ci o limbã de foc”.
Samuel Chadwick
„Evanghelia e un fapt; deci spune-l în mod simplu.
Evanghelia e un fapt plin de bucurie; deci spune-l cu entuziasm.
Evanghelia e un fapt care ti s-a încredintat; deci spune-l cu credinciosie.
Evanghelia e un fapt al unui moment infinit; deci spune-l fãrã preget.
Evanghelia e un fapt al iubirii infinite; deci spune-l cu simtire.
Evanghelia e un fapt greu de înteles pentru unii; deci spune-l cu ilustratii.
Evanghelia e un fapt despre O Persoanã; deci predicã-L pe Cristos.”
Archibald Brown
„Adevãrata predicã e atunci când sudoarea se amestecã cu sângele”.
Dr. Joseph Parker
CAPITOLUL 7

Unde sunt predicile acelea înflăcărate?
Au trecut secole de când reformatorul elveŃian Oecolampadius a forjat expresia: „Cu cât mai mult ar influenŃa lucrarea
doar o mână de oameni buni şi zeloşi, decât o mulŃime de oameni căldicei!" Trecerea vremii n-a tocit tăişul acestei fraze.
Da, avem nevoie de mai mulŃi predicatori care să fie „oameni buni şi zeloşi." Isaia a fost unul din aceştia, cu „vaiul"
mărturiei lui: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze
necurate!" Apostolul Pavel a fost un altul, şi el cu un „vai": „Vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia!" Dar mi se pare că,
punându-i pe aceştia doi la o parte, nimeni n-a simŃit măsura covârşitoare a misiunii noastre şi n-a exprimat-o atât de clar
ca şi Richard Baxter din Kidderminster, în Anglia. AscultaŃi cuvintele lui ca răspuns unuia care-i cerea socoteală de
lucrarea sa: „Dacă Ńi-aş dori ceva rău, Ńi-aş da clipele mele de odihnă în locul orelor tale de lucru. Am motive să mă
consider cel din urmă dintre sfinŃi, dar mi-e teamă să spun că până şi munca cea mai grea a muncitorilor e o plăcere pentru
trup pe lângă munca mea, deşi n-aş schimba-o pentru nimic în lume. Munca lor le păstrează sănătatea; a mea o consumă.
Munca lor e mereu mai uşoară; a mea e într-o continuă durere. Ei au ore şi zile de vacanŃă; eu abia dacă am timp să
mănânc. Nimeni nu-şi bate joc de ei pentru munca lor; eu, cu cât lucrez mai mult, sunt mai urât şi am mai multe necazuri "
Atitudinea aceasta în mărturie are ceva din dorul după câştigarea de suflete a bisericii din primul veac. Acesta e Baxter
care căuta să predice „ca un om înaintea morŃii predicând altor oameni înainte de moarte." O generaŃie de predicatori de
calibrul acesta ar salva această generaŃie de păcătoşi de la gura înfometată şi deschisă a iadului.
S-ar putea să avem azi un număr record a celor ce frecventează bisericile, cu un număr record a celor lipsiŃi de evlavie. Sar putea de asemenea ca vina să fi fost liberalismul teologic din trecut. łapi ispăşitori găsim în televiziune; şi mulŃi
predicatori arunca anatema asupra televizorului. Dar, oricât ar avea aceştia dreptate, pot să întreb şi eu ceva? Nu cumva
avem de spus şi noi ceva asupra noastră, în vorba veche: „Vina cea mare, alesule Brutus, e chiar în noi!"?
Îmi ascut bisturiul pentru o operaŃie mai adâncă în carnea celor de la amvoane: Cum de s-a stins înflăcărarea din predici?
Unde e zelul înfocat din vestirea Evangheliei? E o artă moartă? Ne-am resemnat cu predici „bufet-expres" (pipărate cu
glume), spuse în grabă, croite după gustul clienŃilor? De ce nu mai îndrăznim să aducem „puterile veacului viitor" la
fiecare din adunările noastre? PriviŃi la Pavel. Cu o ungere din plin a Duhului Sfânt asupra sa, a ieşit să răstoarne Asia
Mică, devastându-i pieŃele, răscolindu-i sinagogile, asaltându-i palatele. A ieşit năvalnic cu strigătul Evangheliei în inimă
şi pe buze. Lenin ar fi spus: „Faptele sunt lucruri încăpăŃânate, obsedează!" UitaŃi-vă la faptele lui Pavel; vă veŃi da seama
că nu vă mai lasă liniştiŃi. Sunt un rechizitoriu faŃă de compromisurile la care se pretează creştinismul de azi. Pavel n-a
mers doar să predice în oraşe, s-a dus să scuture oraşele. Şi a mai avut timp să umble şi să bată pe la uşile oamenilor, şi să
se roage pentru salvarea celor de pe străzi.
Artiştii de estradă de ieri sunt azi evanghelişti de estradă în biserici. Un predicator vestit a refuzat chemarea să predice
într-o biserică fiindcă i-au oferit doar cinci sute de dolari. Nu-i de mirare că cineva a spus despre aceşti oameni că sunt
gata să plângă după sufletele altora... dacă preŃul e bun. Vor plânge ca Iuda, dar prea târziu! Nu cumva slăbiciunea din
popor e din cauza fărădelegilor de la amvoane?
Sunt tot mai convins că lacrimile sunt parte integrantă din predicarea pentru trezire. FraŃi predicatori, acum e timpul să
roşim de ruşine fiindcă nu ne-a fost ruşine, să plângem fiindcă n-am avut destule lacrimi, să ne umilim pentru că n-am
avut spiritul smerit de slujitori, să suspinăm fiindcă n-am avut poveri suficient de grele, e timpul să ne mâniem împotriva
noastră, fiindcă nu ne-am mâniat când am văzut monopolul diavolului asupra lumii în acest timp din urmă, e timpul să ne
mustram şi să ne pedepsim pe noi înşine pentru faptul că lumea din jur poate trăi fără să-i pese de noi şi fără să încerce să
ne pedepsească.
Rusaliile au însemnat chin; noi trăim în comfort. Rusaliile au însemnat poveri; nouă ne place uşurinŃa. Rusaliile au
însemnat închisoare; noi am face orice numai să n-ajungem acolo pentru Domnul. Probabil Rusaliile retrăite ar însemna
pentru mulŃi închisoare! Am spus Rusalii, nu Pentecostalism, deşi nu vreau să arunc cu pietre.

ÎnchipuiŃi-vă că în duminica viitoare ar avea loc iarăşi Rusaliile. Suntem dotaŃi ca Petru, de sus, şi la vorba noastră Anania
să cadă mort iar soŃia lui să înlemnească lângă el! Rezistăm azi la aşa ceva? Sau luaŃi-l pe Pavel: spune un cuvânt, şi
Elima orbeşte. Azi predicatorul ar fi dat în judecată pentru aşa ceva. Până şi prosternarea la pământ, un fenomen care a
însoŃit trezirile spirituale de-a lungul istoriei, ne-ar aduce un „nume urât" azi. Ar fi prea mult pentru inima noastră
plăpândă.
Pledez, ca şi la începutul acestui articol, pentru predici majestice. Diavolul vrea să punem accent pe lucrurile minore.
MulŃi dintre noi vânăm şoareci, în timp ce leii sfârtecă Ńara! Ce s-a întâmplat cu Pavel în Arabia, n-am putut încă să aflu.
Nimeni nu ştie. A avut el acolo viziunea minunată a cerului şi a pământului nou şi a văzut pe Domnul stând pe scaunul
Său de domnie? Nu ştiu. Dar ştiu un lucru: Pavel a schimbat Asia, i-a îmbolnăvit de icter pe evrei, i-a iritat la nebunie pe
romani, pe învăŃaŃi i-a învăŃat şi pe temniceri i-a potolit. Acest om, Pavel, şi încă unul, Sila, au dinamitat ziduri de
închisoare... prin rugăciune, şi nu le-a păsat de pierderile avute de stat din cauza predicării Evangheliei.
Pavel, robul lui Cristos, Pavel, robul iubirii, şi-a dat seama că fusese cel mai îndărătnic suflet cu care a avut Dumnezeu dea face, şi s-a pus să scuture cu îndărătnicie Ńinuturi întregi pentru Dumnezeu. Da, Pavel a coborât în vremea lui „puterile
veacului viitor”, a blocat avansul Satanei, şi ne-a întrecut pe toŃi în suferinŃă, în iubire în rugăciune. FraŃilor, pe genunchi
din nou, ca să redescoperim evlavia şi puterea apostolică. Să dispară de la noi predicile leşinate!

„Biserica s-a oprit din mers undeva între Calvar şi Rusalii!”
J. I. Brice
„Cum mă voi simŃi la judecată, dacă o mulŃime de ocazii pierdute vor trece prin faŃa mea în defilare, şi toate scuzele mele
nu vor fi altceva decât deghizări ale laşităŃii şi mândriei mele!”
Dr. W. E. Sangster
„O, sfinte fluviu! O, sfântă ploaie! Nimeni din cei ce te aşteaptă nu te aşteaptă în zadar!”
Tersteegen
„Trezirea spirituală e infuziunea Spiritului într-un corp ameninŃat să moară”.
D. M. Ponton
„O trezire a religiei presupune o adormire”.
B. G. Finney

CAPITOLUL 8

Credincioşii necredincioşi
Într-una din zile un suflet simplu va lua Cartea lui Dumnezeu, o va citi, şi o va crede; şi atunci noi toŃi ceilalŃi ne vom
simŃi ruşinaŃi. Am adoptat o teorie convenabilă că Biblia e o Carte care trebuie explicată, în timp ce întâi şi întâi de toate
ea e o Carte care trebuie crezută şi trăită.
Faptul acesta bate mereu la uşa gândirii mele în ultimele zile: e o mare diferenŃă între a cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu
şi a-L cunoaşte pe Dumnezeu care a scris Cuvântul. Nu vi se pare că la toate cursurile biblice auzim mereu aceleaşi lucruri
repetate, şi plecăm de la ele fără să ni se fi îmbogăŃit credinŃa? Probabil Dumnezeu n-a mai avut niciodată un set de aşa
„credincioşi necredincioşi" ca şi generaŃia aceasta de creştini. Ce adevăr umilitor!
Mai tânjim noi azi după bogăŃii spirituale? Un marinar fără nici un ban poate să fie frământat de gândul că traversează
Atlanticul, ştiind că sub apele lui zace în adânc vasul Lusitania cu zece milioane de dolari, şi ar putea să le aibă el. Doar o
singură piedică: câŃiva kilometri de apă între ei! Tot aşa, Biblia, carnetul de cecuri al creştinului din partea Domnului
slavei, spune: „TOATE lucrurile sunt ale voastre... şi voi sunteŃi ai lui Cristos, iar Cristos este al lui Dumnezeu." Simt o
indignare în ultima vreme în legătură cu sărăcia noastră, a credincioşilor.
Rareori avem ore de rugăciune fără să auzim fraza: „Doamne, Tu poŃi face aşa ceva!" (în legătură cu anumite cereri
specifice). Dar e aceasta credinŃă? Nu. E doar recunoaşterea atributului omnipotenŃei lui Dumnezeu. Eu cred că Domnul
slavei, neschimbat şi atotputernic, poate să schimbe în aur masa aceasta (destul de mare) la care bat acum la maşină. E în
puterea Lui să schimbe apa în vin, lemnul în aur. Dar apa a schimbat-o în vin fiindcă a fost nevoie de minunea aceea. În
momentul de faŃă aş putea folosi un milion întreg de dolari (şi nici un bănuŃ n-aş folosi pentru folosul meu personal) întrun mod care nu m-ar face să roşesc în „ziua aceea"; şi cred că există o nevoie adevărată. Dar a spune că El poate schimba
lemnul în aur, nu înseamnă că lemnul se schimbă. Dar atunci când mă ridic şi spun: „Dumnezeu va face minunea, va
schimba masa aceasta în aur!", problema e rezolvată.
Cu toŃii ştim că „cea mai mare dintre ele" (dintre credinŃă, nădejde şi dragoste) nu e credinŃa. Dar de ce s-o trecem cu
vederea? Se mai găseşte azi credinŃă curată? Câtă travestire de credinŃă e în interpretarea unora! Un strigăt familiar azi:
„Cred că Dumnezeu vrea să transmitem prin încă zece staŃii de radio; aşteptăm ca El să ne asigure nevoile financiare; vă
rugăm trimiteŃi plicurile cu bani până săptămâna viitoare." Aici e credinŃă şi insinuare, dar nu e fereastra deschisă numai
înspre cer. Noi creştinii repetăm papagaliceşte: „Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinŃele voastre"; dar,
realmente, credem noi asta?
Fără a-i micşora valoarea, capitolul 11 de la Evrei ar putea avea o urmare; ar putea include pe Hudson Taylor (fondatorul
Misiunii Interne din China), George Müller, Rees Howells, şi alŃii, care „prin credinŃă" au înfăptuit lucrări mari. Nu e oare
ruşine că spunem vorbe mari despre bogăŃiile Domnului nostru, în timp ce umblăm bolnăvicioşi în zdrenŃe? Dumnezeu
onorează, nu înŃelepciunea, nici personalitatea, ci credinŃa. CredinŃa Îl onorează pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu onorează
credinŃa. Dumnezeu e acolo unde credinŃa Îl caută. Într-un anumit sens, pe care sper să-l înŃelegeŃi, credinŃa Îl localizează
pe Dumnezeu. CredinŃa e conecŃia între neputinŃa noastră şi atotputernicia Sa.
Lumea ştiinŃei a depăşit bariera sunetului; lumea din jurul nostru, cu desfrâul şi poftele din ea, ne strigă că a depăşit
bariera păcatului. Acum, Dumnezeule mare, oare nu e timpul şi pentru noi ca, printr-o credinŃă simplă şi hotărâtă, să
depăşim bariera îndoielilor? Îndoiala slăbeşte, distruge credinŃa. CredinŃa distruge îndoiala. Scriptura nu spune: „Dacă poŃi
explica Scripturile, toate lucrurile sunt cu putinŃă celui ce le explică." Dumnezeu, fiindcă este Cel ce este, nu va fi
niciodată explicat în timp; şi cred că nici chiar în veşnicie nu va încerca să Se explice pe Sine sau căile Sale. Scriptura,
care e imutabilă ca şi Autorul ei, spune: Dacă crezi, TOATE (iarăşi acest cuvânt care ne urmăreşte) lucrurile sunt cu
putinŃă celui ce crede."
Am auzit adeseori pe unii spunând (când erau respinşi de la o slujbă pentru care se credeau calificaŃi): „Azi nu contează ce
cunoşti, ci pe cine cunoşti." Nu ştiu exact cât de reală e expresia aceasta în lumea de afaceri, dar sunt absolut sigur că e
adevărată în domeniul spiritual. Cu ce ştim despre Dumnezeu am umplut bibliotecile. (Nu vestejesc nici studiul, nici
înŃelepciunea de sus). Dar, ce cunoaştem e ceva; pe Cine cunoaştem e cu totul altceva. Apostolul Pavel n-avea nimic, şi

totuşi spunea: „Am de toate!" Ce sublim paradox! Binecuvântată sărăcie! Pavel era bogat spiritual. Meritele sale, zidind
ÎmpărăŃia şi punând în scris graiul Domnului, nu l-au ameŃit. În ciuda înfăptuirilor sale fără egal, îl găsim că vrea ceva mai
mult: „Să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinŃelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui." În
mare parte, obstacolul pe care îl întâmpină credincioşii în trăirea promisiunilor lui Dumnezeu în faŃa celorlalŃi oameni este
şi ceea ce numim noi „eul personal ." Pavel îşi aminteşte de clipa când vechiul rege „EU" a fost detronat şi - chiar mai
mult - răstignit pe cruce! (Galateni 2:20). Atunci a fost întronat ca Domn Isus Cristos. Înainte ca să fim călăuziŃi de El, în
viaŃa noastră trebuie să moară dorinŃa de mărire, egoismul. Cine e omul, nu e important. Ce cunoaşte omul nu contează.
Dar ce este el în ochii lui Dumnezeu, iată ce contează. Dacă-L supărăm pe Dumnezeu, contează oare cui îi place de noi?
Şi, dacă lui Dumnezeu Îi suntem plăcuŃi, contează oare cui nu-i place de noi? Cine suntem e ceva, dar ceea ce suntem prin
unirea cu Domnul e cu totul altceva. Personal, sunt nemulŃumit de ceea ce sunt acum. Dacă „ai ajuns" la desăvârşire, ai
milă de fratele tău mai slab şi roagă-te pentru mine.
Există un fel de credinŃă firească, intelectuală, logică. Şi există un alt fel de credinŃă, spirituală. La ce bun e să predicăm
Cuvântul, dacă, atunci când îl prezentăm, nu există flacăra credinŃei care să-i dea viaŃă. „Căci slova omoară!" Să adăugăm
moarte la moarte? Cel mai mare bine pe care-l poate face cineva pentru creştinism e să-l pună în legătură cu puterea fără
margini a lui Dumnezeu.
FăgăduinŃa Lui rămâne valabilă: „Acei ce vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămânea tari şi vor face mari isprăvi!" O,
dacă e unul, unul singur dintre noi, care Îl cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu, atunci, păzea, Lucifere!
„Până ce nu se vor întoarce la conducerea poporului oameni care ştiu să stea smeriŃi în umbră, vom vedea mai departe o
deteriorare a calităŃii traiului creştin an de an până vom atinge punctul în care Duhul Sfânt întristat se va retrage, ca fi
strălucirea slavei din templu”.
Dr.A. W. Tozer
„Nimeni nu e pe deplin acceptat până ce n-a fost mai întâi pe deplin respins”.
Autor necunoscut
„În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin
care lumea este răstignită faŃă de mine, şi eu faŃă de lume!”
Galateni 6:14
„Dacă aş avea o mie de capete, mai bine să le pierd pe toate, decât să-mi reneg credinŃa”.
Luther, la Dieta din Worms
„Nu mi-e teamă de tirania oamenilor, şi nici de invenŃiile diavolului împotriva mea”.
John Knox
„Nu trebuie să renunŃăm la adevăr nici cu preŃul vieŃii noastre, căci nu trăim pentru veacul acesta, nici pentru prinŃii de
azi, ci pentru Domnul!”
Zwingli

CAPITOLUL 9
Se caută: Proroci pentru vremuri de restrişte

Capul apostolului e deja jumătate în gura leului. Şi ce dacă! În faŃa lui Agripa acest ucenic Pavel, plin de curaj şi de
vitejie, n-are nici emoŃii, nici rezerve. Nu-şi poate Ńine gura niciodată, nicăieri. Curajul fizic îl face pe acest om brav să fie
erou într-un anumit fel; curajul lui moral, cu care înfruntă opiniile oamenilor oricine ar fi ei, îl face erou într-alt fel.
Amândouă acestea l-au ridicat pe Pavel la statura de Daniel al creştinilor în „groapa cu lei" a Romei. Oamenii pot distruge
trupul unui proroc, dar pe proroc nu-l pot distruge.
Când scriu acum ceasul arată aproape miezul nopŃii, iar pe fereastră se vede afară un cer negru ca o catifea. TransferaŃi-le
acestea în domeniul politic, şi veŃi observa un cer fără nici o stea călăuzitoare. În domeniul moral, întunericul e şi mai
gros. Ce să spunem de domeniul religiei! CercetaŃi câte emisiuni religioase sunt; căutaŃi să vedeŃi câŃi privesc acum la
televizor pe evangheliştii de frunte care au emisiuni la această oră; câŃi „convertiŃi" sunt cu adevărat creştini în urma
eforturilor de anul trecut; când aŃi terminat, îmi spuneŃi rezultatul, şi atunci am să strig ca un uragan: „Luna trezirii n-a
răsărit încă peste această generaŃie de oameni care merge la iad, care Îl respinge pe Cristos, care aleargă nebuneşte spre
judecată." Azi nici măcar nu mai stăm „fără grijă în Sion!" Am trecut de faza aceasta. Azi dormim de-a binelea. În
biserică, în loc de stâlpi avem perne.
Cum spuneam, apostolul Pavel, stând în faŃa lui Agripa, avea deja capul pe jumătate în gura leului. Era conştient că
picioarele groparilor nu erau departe, aşa că Pavel „dă drumul la tot focul" până ce imoralul de Agripa, fie el chiar rege,
începe să se bâlbâie: „Curând mai vrei tu să mă convingi să mă fac creştin!" Apoi Festus, un simplu spectator, uită
manierele eleganŃei şi strigă în gura mare: „Pavele, eşti nebun! Prea multa ta învăŃătură te face să dai în nebunie!" Pavel îl
parează: „Nu sunt nebun, prea alesule Festus!" (Mi se pare că tonul vocii lui arată că păcătoşii din audienŃă s-au înfuriat).
SpuneŃi-mi însă, când predicăm Evanghelia cea veşnică, are cineva impresia că „delirăm" (aşa cum traduce Rotherham
cuvântul „nebunie") sau că „am înebunit" (cum îl traduce Weymouth)? Dimpotrivă, ne gândim la colectă, sau la numele
nostru mare pe care trebuie să-l apărăm, sau ne gândim la părerile poporului pe care să nu le jignim.
Metodiştii şi-au încheiat nu demult în Anglia congresul anual, sau „Încorporarea Anuală a Poporului ce se cheamă
Metodist", un lucru pe care l-a început John Wesley în 1784: S-a Ńinut la Newcastle (1958). În ciuda eforturilor colosale
de evanghelism în masă şi a mult lăudatei „lucrări de discipolizare", conducătorii metodişti au recunoscut cu lacrimi că
„luminarea evanghelismului e aproape stinsă." Printre ei sunt unii cu gândiri largi, cu inimi mari şi viziuni largi. UitaŃi-vă
înăuntrul sălii de dezbateri. Stă în picioare Edwin Sangster, savant, teolog, autor, şi acum conducătorul Bordului de
Misiune Internă al Metodismului. Nu respinge acuzaŃia că metodismul e slăbănog şi (spun unii) aproape de moarte. Omul
acesta e mişcat şi vorbeşte mişcător. AscultaŃi-l ce spune: „Ne luptăm cu ceva ce zace adânc în sufletul Ńării. Pentru boala
aceasta adâncă, avem nevoie de o terapie cu raze puternice Roengen, pe care nu le-am găsit încă." Apoi adaugă: „Cu toată
pasiunea şi părerea de rău îmi dau seama că în Anglia, în loc să aibe loc trezirea pe care o aşteptam cu toŃii, înfloreşte
agnosticismul. În ultimul an numărul membrilor Metodismului a fost la nivelul cel mai scăzut în ultimii 13 ani, şi peste
100.000 de copii au încetat să mai frecventeze clasele noastre de şcoală duminicală” (Întrerup aici: Nu cumva televizorul
are ceva de-a face cu această scădere?) „În fiecare an din ultimii doisprezece, numărul predicatorilor a scăzut continuu;
până ce în anul trecut a ajuns la 276.” (Acum 20 de ani, Dr. Sangster scrisese o carte: „Poate Metodismul să renască iar?",
ştiind de atunci că ceva era nesănătos în inima bisericii). Dar să-l lăsăm pe Edwin Sangster să-şi încheie frământata
lamentaŃie: „Am tras nădejde că vom putea chiar şi cu un număr mai mic de membrii să înaintăm, contând pe convingerile
sănătoase ale noilor convertiŃi. Dar, chiar şi cei din bănci duc o luptă disperată pentru credinŃă."
Iar Metodiştii din Anglia nu sunt singurii în starea aceasta perplexă. SpuneŃi-mi, voi australienilor, cum e la voi? Ce face
biserica în Africa de sud? În America numărul celor ce participă la închinăciune e la un număr record de mare; dar în
statistici sunt cuprinşi şi evreii şi catolicii şi martorii lui Iehova, etc; apoi să nu uităm că închisorile sunt tixite iar sălile de
divorŃ ale tribunalelor sunt pline la refuz.
Oameni, care se laudă cu intenŃiile lor bune dar care sunt de fapt sângeroşi şi nedrepŃi, conduc guvernele multor popoare.
„Cât de nesigur este capul ce poartă-n lume o coroană!" Pentru timpurile de azi strigătul martirilor e: „Până când
zăboveşti, Stăpâne, să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?" Strigătul celor vii (vreau să zic,
al celor vii în Cristos, cu o viaŃă lăuntrică în Dumnezeu) trebuie să fie: „Oare, Dumnezeule, nu vei face dreptate aleşilor

tăi care strigă zi şi noapte către Tine, măcar că zăboveşti faŃă de noi?" Se apropie ziua când mântuirea va deveni
imposibilă, iar judecata inevitabilă.
Cui i s-a dat mult i se va cere mult. Milioane umblă în întuneric fiindcă nimeni nu le dă lumina. łările democratice poartă
vinovăŃia enormă prin faptul că au avut lumina şi au înăbuşit-o sub „obrocul afacerismului" sau „patul leneviei." Păcatul
acesta de Sodoma va trebui să primească pedeapsa Sodomei. „Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma”, spune
Ezechiel 16:49, „era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte nepăsătoare." E nevoie de proroci pentru această zi a
pierzării, pentru aceste vremuri de restrişte, oamenii ai lui Dumnezeu, care să vorbească „de la Dumnezeu, mânaŃi de
Duhul Sfânt." Dacă nu-i mână Dumnezeu pe predicatori, atunci ce să mai aşteptăm de la ceilalŃi. Dar, slavă Domnului, El
şi azi lucrează!
Nimeni, nici Ghedeon, azi nu mai are neplăceri din cauza vedeniilor. Nu vorba, ci fapta e cea care aprinde mânia celor
ofensaŃi. Când Ghedeon a dărâmat altarul lui Baal, abia atunci s-a deslănŃuit furia iadului. Când Ioan Botezătorul le-a spus
preoŃilor „năpârci" şi s-a ridicat împotriva desfrâului lui Irod, atunci şi-a semnat verdictul de moarte. Da, avem nevoie de
proroci pentru aceste vremuri de restrişte! PriviŃi la interesul crescând faŃă de cultele false: Revista Newsweek, din 4
august 1958, spune că Homer Knorr, preşedintele „SocietăŃii de Biblii al Turnului de Veghe" va închiria stadionul din
New York pentru o mare întâlnire a martorilor lui Iehova, cea mai mare de până acum (150.000 adunaŃi laolaltă); şi acesta
e un semn al creşterii lor. Evenimentul va Ńine opt zile şi se va încheia cu un botez a 4.600 de predicatori fanatici, care fără plată - vor porni peste mări şi Ńări cu religia lor care Îl neagă pe Cristos, suceşte Cuvântul lui Dumnezeu şi e născocită
de oameni, ca să mai facă un ucenic ca ei, dar de şapte ori mai rău. Nu vă face să vă gândiŃi puŃin, în special după ce
spusesem mai înainte că în Anglia frecventarea bisericilor şi numărul predicatorilor e la nivelul cel mai scăzut din istorie?
Mai poate oare acest sistem bine organizat dar paralizat, pe care îl numim creştinism, să mai reziste mult pe pământ? Să
aibă oare Sangster dreptate când spune că nu s-a găsit încă remediul pentru boala care a cuprins această naŃiune? (N-ar fi
mai bine să spunem că eşecul e din cauza părăsirii metodei vechi, a predicării pocăinŃei de păcate, a naşterii din nou şi a
sfinŃirii?) A rămas în inima mea ascunsă o mângăiere; v-o împărtăşesc acum. Când va veni trezirea care vine de sus, pe
care o trimite Dumnezeu, va distruge în câteva săptămâni tot ce a încercat să zidească ani la rând acest modernism religios
plin de hulă. Prinşi în torentul Duhului Sfânt, aceşti înşelători şi răstălmăcitori ai Bibliei îşi vor vedea luată de ape „casa
lor zidită pe nisip". Capul omenirii e bolnav şi inima e leşinată. În socotelile omeneşti suntem la capătul funiei. Totul e
gata „pregătit" pentru marea explozie a veacurilor, care va despica pământul cu distrugerea nucleară. Iadul îşi cască gura
şi mai larg ca să înghită prada acestor teologi modernişti murdari, prinşi în plasă fiindcă au schimbat sângele Domnului
Isus cu o „zeamă de linte" (unii îi spun: „critica superioară"). Cu capetele umflate şi inimile chircite, aceştia îşi vor vedea
atunci nebunia.
BraŃ al Domnului, trezeşte-te! Întăreşte-te! Acesta e ceasul trezirii! Acesta e ceasul pierzării! Unde sunt oamenii lui
Dumnezeu? ProfeŃii pot fi însoŃiŃi de minuni, dar trebuie să aibe un mesaj! În felul lor modern, oamenii zăpăciŃi de duhul
lumii, întreabă: „Avem vreun cuvânt de la Domnul?" Ei ştiu că nu poate veni că un cuvânt inteligent nu poate veni din altă
parte. Fiindcă Dumnezeu nu poate să mintă, Ioel 2 şi Maleahi 3 se vor împlini. „Şi deodată va intra în templul Său
Domnul pe care-L căutaŃi!" Ce mângăiere! Acum uscăciune; în clipa următoare eliberarea! Cu zece minute înainte ca să
sosească Ioan Botezătorul nimeni nu ştia că e acolo. Aşa cum a mai fost, sunt sigur, va fi iarăşi! Dumnezeu va capta
urechea şi inima şi gura cuiva. Oameni, ascunşi în taină acum, se vor ridica deodată să vorbească în puterea Duhului
adevărurile înflăcărate pe care poporul are nevoie să le cunoască. Şi cuvintele lor vor arde ca focul topitorului. Cu lungă şi
îndelungă răbdare însă, Dumnezeu aşteaptă!
Dar când Se va ridica, „cine va putea să sufere ziua venirii Lui?" La suflarea Duhului, oamenii care acum „trag după ei
nelegiuirea cu funiile minciunii”, se vor îndoi ca un lan de grâu în bătaia vântului. Cancelariile ateiştilor vor tremura la
ştirile operaŃiilor supranaturale pe care le va înfăptui Dumnezeu. O, dacă ar precipita El trezirea în China, Rusia,
Germania, etc., - Ńări pârjolite de focul propagandei ateiste. Pe de o parte, acestea au mare nevoie de trezire; dar, pe de
alta, Ńările libere au nevoie de o nouă provocare la misiune, aşa cum a fost chemat Iona să meargă la Ninive.

Faraon în cele din urmă s-a plecat sub presiunea celor zece plăgi, şi, condus de Moise, poporul Israel a ieşit victorios. Azi
avem alte zece plăgi, mai fioroase, mai sinistre, mai puternice decât acelea (fiindcă sunt pe scară mondială, nu restrânse la
graniŃele Egiptului); dar chiar aceste plăgi n-au topit inima omului modern, ci l-au împietrit şi mai tare, l-au făcut mai rău,
mai arogant.
Unde e azi Moise să pornească înainte?
Oare vom lăsa ca să piară lumea în lagărul sclaviei imorale, iar noi să nu facem nimic spre a-i elibera? Ne complăcem să
fim doar spectatori, în timp ce Lucifer, cu milioane de oameni legaŃi de carul său infernal, mătură suflete pe drumul cel
„larg" înspre întunericul veşnic? Trebuie să învăŃăm secretul acelor binecuvântaŃi eroi despre care Cuvântul spune că „prin
credinŃă au cucerit ei împărăŃii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinŃe, au astupat gurile leilor” („Leul" acela care dă
târcoale, răcneşte şi caută pe cine să înghită).
Pentru ziua de azi, a pierzării şi prăbuşirii, protestantismul nostru palid, jalnic, paralizat, are nevoie de oameni care să fie
umpluŃi şi călăuziŃi de Dumnezeu.
Se caută - proroci ai lui Dumnezeu!
„Un botez al sfinŃeniei, o demonstrare publică a vieŃii în Cristos, iată nevoia strigătoare la cer a zilei de azi”.
Duncan Campbell
„Isus a venit să aducă din ceruri focul sfânt,
Să ne aprindă-n inimi al dragostei altar
Oh, dacă ne-ar cuprinde pe-ntregul pământ
Înflăcăra slăvită aprinsă la Calvar!

Botezul fără seamăn al focului cel sfânt,
Din ceruri limbi de flăcări, pe-altar - inima mea!
Botezul ce ne strânge pe toŃi în legământ
Când Duhul Sfânt Îşi pune în noi pecetea Sa!”
George Crofy

„Aceiaşi membrii ai bisericilor creştine care sâmbăta strigă în gura mare la meci, ca indienii la atac, duminica stau în
biserici ca statuile de lemn”.
Vance Havner
„Nu poate fi nici o trezire spirituală cât timp „Amin!" şi „Ochi înlăcrimaŃi" lipsesc din biserici”.
C. G. Finney
CAPITOLUL 10
Focul naşte foc!

Oamenii rugăciunii trebuie să fie oameni de oŃel, căci urmează să fie asaltaŃi de Diavolul chiar înainte ca să dea ei asaltul
împotriva împărăŃiei lui.
Rugăciunea care este un fel de petiŃie adresată Marelui Stăpân al Universului, e doar un aspect al acestui conflict multiplu.
Ca şi orice alt lucru din viaŃa credinciosului, rugăciunea poate fi dezechilibrată. Rugăciunea nu poate înlocui munca; şi la
fel, munca nu poate înlocui rugăciunea. În strălucita sa lucrare, deşi puŃin cunoscută, „Arma Rugăciunii", E. M. Bounds
spune: „E mai bine să laşi ca lucrarea să meargă de la sine, decât să laşi ca rugăciunea să fie neglijată." Şi continuă: „Cei
mai eficienŃi agenŃi de propovăduire a Evangheliei, în continuarea lucrării Domnului Isus pe pământ, şi ca un baraj
împotriva talazurilor celui rău, s-au dovedit a fi conducătorii de biserici care sunt oameni ai rugăciunii. Dumnezeu Se
bazează pe ei, îi foloseşte şi îi binecuvântă."
Desigur, trezirea lipseşte fiindcă rugăciunea lâncezeşte. De nimic nu se teme Satana atât de mult ca de oamenii rugăciunii.
Dar ca să trăieşti frumos nu înseamnă să trăieşti lung. Un bărbat care moare la douăzeci şi opt de ani poate avea o sută de
ani în înŃelepciune. Libelula îşi îndreaptă tegumentul şi se ridică în zbor de safir către câmpiile înrourate ale pământului ca
să trăiască doar câteva zile. Şi totuşi nici o floare n-are albastrul atât de diafan ca şi culoarea platoşelor ei. La fel şi în sfera
duhovnicească, cele mai bogate haine ale sufletului se Ńes pe suveica rugăciunii şi sunt colorate în durerile care împlinesc
suferinŃele lui Cristos.
Colegii misionari l-au invidiat pe Henry Martyn pentru evlavia sa. Unul din ei scria: „O, dacă am putea să-l ajungem în
excelenŃa gândirii, în înălŃimea evlaviei, în ascultare, în iubirea pentru alŃii, în dorinŃa sa aprinsă de a face bine altora, în
înŃelegerea sa asupra voiei lui Dumnezeu şi în câştigarea unui temperament ceresc!" Iată secretul vieŃii lui în India.
Martyn scrie el însuşi: „Căile înŃelepciunii îmi apar încântător de frumoase, iar traiul lumesc mi se pare fără gust şi
neplăcut." El adaugă: „Un lucru deplâng: slăbiciunea mea şi lipsa de zel în rugăciunile mele când mijlocesc pentru cei
nemântuiŃi. Iar căldura sufletului meu nu se măreşte în proporŃia luminii pe care am primit-o." E cineva care ar fi gata să
arunce prima piatră împotriva lui Henry Martyn? N-ar trebui să mărturisim cu toŃii că în rugăciunile noastre de mijlocire
ne lipseşte căldura?
Prin natura sa, focul naşte foc. Dacă mai e împrejur alt combustibil, focul îşi răspândeşte domeniul. „Iată un foc mic ce
pădure mare aprinde!" GhiaŃa nu produce foc; diavolul nu naşte sfinŃi; şi nici predicatorii lipsiŃi de rugăciune nu pot naşte
credincioşi care să lupte în rugăciune. Şi totuşi, o singură scânteie care sare de pe nicovală aprinde un oraş. Dintr-o
singură lumânare, alte zece mii îşi aprind lumina! Din rugăciunea fără seamăn a lui David Brainerd şi-au început
strălucirea stele mari pe firmamentul câştigătorilor de suflete (ca Payson, Carey şi alŃii).
William Carey a citit istoria vieŃii lui Brainerd, şi un dinam a început să se mişte în sufletul lui de tânăr, şi n-a mai avut
astâmpăr până ce n-a plecat spre stâncile de corali ale Indiei. La făclia sufletului topit al lui Brainerd, s-a aprins luminarea
inimii lui Edward Payson. Astfel, din jurnalul de călătorie al acelui apostol sărac şi bolnăvicios al Indienilor nordamericani, Payson şi-a găsit la vârsta de douăzeci de ani inspiraŃia destinului său într-o viaŃă de rugăciune care aproape a
eclipsat-o pe cea a lui Brainerd. Ca să mai adaug un fiu născut din scânteia vieŃii lui Brainerd, un alt cavaler al rugăciunii,
care s-a stins din viaŃă la numai douăzeci şi nouă de ani, Robert Murray McCheyne. Acest gigant al rugăciunii a citit viaŃa
lui Brainerd şi a fost inspirat la rugăciune, a fost magnetizat de „forŃa aceasta unică şi magnifică pe care o poate exercita
sufletul omenesc."
Apoi încă unul, marele Jonathan Edwards, l-a privit pe Brainerd (în timp ce fiica lui, Jerusha, plângea), când valurile
suferinŃelor creşteau tot mai mari în trupul firav al lui Brainerd. Cu milă, Edwards scrie: „Slăvesc pe Dumnezeu că în
providenŃa Sa a făcut ca Brainerd să moară în casa mea, ca astfel să-i aud rugăciunile, ca să-i văd consacrarea, ca să fiu
inspirat de exemplul lui." În timp ce Brainerd se stingea, Wesley era în floarea cuceririlor sale. AscultaŃi-l pe Wesley
vorbind la congresul metodist de atunci în Anglia. (Şi, vă rog, faceŃi comparaŃie cu ce spunea Dr. Sangster la ConferinŃa
Metodistă Anuală în 1958, citat în capitolul anterior). Wesley spunea: „Ce putem face ca să reînviem lucrarea Domnului
acolo unde lâncezeşte?" Şi răspunsul îl dă tot el, acest neobosit evanghelist care a scuturat trei imperii cu propovăduirea
Evangheliei: „Fiecare predicator să citească cu atenŃie viaŃa lui David Brainerd!"

Să facem totalul. Să-i punem la rând: Payson, McCheyne, Carey, Edwards, Wesley - oameni de renume, şi toŃi aprinşi de
o singură scânteie, şi toŃi datori unui Brainerd cuprins de slăbiciune şi de foc în rugăciune.
Conflictul veacurilor a venit peste noi. Iar biserica de azi nu e pregătită: într-o stare de rătăcire de nedescris de la
învăŃăturile biblice şi în cuscrenie cu lumea, biserica de azi e mai degrabă o fraudă, fiindcă Îl dezonorează pe Domnul.
Adevărata Biserică e născută de sus. Păcatul nu locuieşte în ea; iar în afara ei nu există sfinŃi. Nimeni dintre oameni nu
poate scrie numele cuiva în „registrele" ei, şi nimeni dintre oameni nu poate şterge vreun nume din ele. Această Biserică,
din care - binecuvântat să fie Numele Domnului - mai există o rămăşiŃă, trăieşte şi se mişcă şi există prin rugăciune.
Rugăciunea e dorinŃa sinceră a sufletului omenesc.
După cum prima bombă atomică a scuturat Hiroşima, la fel numai rugăciunea mai poate scutura inimile oamenilor de azi.
La porŃile noastre zace un păgânism culturalizat, dar cu temple şi idoli imenşi, cu milioane de oameni fascinaŃi de păcat.
Vor fi întorşi la Dumnezeu numai dacă Biserica se va lăsa mânată de Dumnezeu. Prin rugăciune oamenii sunt uniŃi cu
Dumnezeu, iar Satana este legat, dat peste cap şi înfrânt. El ştie bine lucrul acesta. De aceea, chiar în cămăruŃa rugăciunii
cu uşa ferecată, intră diavolul şi ne invadează gândirea cu îngrijorări, fie reale, fie imaginare, care iau proporŃii colosale.
În cazul acesta, lupta noastră de apărare trebuie să fie până la sânge. Şi ca să alungăm gândurile care ne sustrag şi ne fură
concentrarea, e bine să ne rugăm cu voce tare, sau cel puŃin în şoaptă.
Avansând astfel, câştigând teren asupra diavolului, următorul izvor de putere îl găsim în „făgăduinŃele Domnului nespus
de mari şi scumpe." Aici stăm pe o temelie de granit. Aici suntem la punctul de schimb şi tranzacŃii cu cerul. Aici
Dumnezeu Şi-a spus cuvântul făgăduinŃelor Sale, şi aşteaptă ca noi să-I onorăm oferta. Dar aici noi avem de luptat, nu
împotriva lui Dumnezeu, ci împotriva căpeteniilor. Diavolului nu-i place să fie înfrânt. Sufletele oamenilor sunt comoara
după care umblă el. Suflete cuprinse de îndoială, de beŃie, de neascultare, suflete bolnave, suflete tinere sau bătrâne, orice
suflete în afara puterii renăscătoare a Duhului Sfânt, toate acestea sunt sub puterea sa, deşi gradul de stăpânire e diferit de
la caz la caz. Suntem Ńinta săgeŃilor arzătoare ale diavolului, şi numai „scutul credinŃei" ne poate apăra de ele; cu ea, slavă
Domnului, scăpăm nevătămaŃi. Rugăciunea nu e pentru apărare. Scutul credinŃei e pentru aşa ceva. Rugăciunea e arma
noastră secretă. (Păcat că e secretă pentru unii din credincioşi. Şi care dintre noi, după ce a fost scris atâta despre ea, ar
putea spune că e maestru în mânuirea acestei arme?). Nu-l biruim pe Satana prin rugăciune; Cristos l-a biruit acum două
mii de ani. Diavolul face pe nebunul şi se preface şi se umflă şi suflă şi ameninŃă, iar noi îl luăm în serios şi uităm de
„nemărginita mărime a puterii Domnului!" Cel care ne-a învăŃat cum să ne rugăm ne-a spus: „Vă dau putere asupra tuturor
acestor lucruri!" Aceasta e biruinŃa noastră. Sufletul ni se pleacă la rugăciune.
Rugăciunea ia timp. În fazele elementare timpul abia se mişcă; mai târziu, pe măsură ce sufletul se obişnuieşte cu acest
exerciŃiu al sfinŃeniei, timpul zboară. Rugăciunea face sufletul blând. ObservaŃi că niciodată nu ne rugăm pentru oameni
pe care îi vorbim de rău, şi niciodată nu vorbim de rău pe cei pentru care ne rugăm! Rugăciunea e un detergent minunat.
Da, ştiu că sângele Domnului Isus Cristos ne spală de păcate; dar tocmai în rugăciune, dacă este ceva în noi vrednic de
condamnat, sângele scurs din venele lui Emanuel ne cuprinde fiinŃa în valuri curăŃitoare.
Satana uneori ne lasă să ne mărim cunoştinŃele biblice, cred, atâta timp cât nu ne apropiem de rugăciune, care e de fapt
exercitarea şi aplicarea instrucŃiunilor primite din Sfinta Scriptură. La ce bun e pătrunderea cu gândul în adâncimi de
cunoştinŃe, când inimile ne rămân la suprafaŃă? La ce bun ar fi înălŃarea noastră în ochii oamenilor, dacă nu ne ridicăm în
ochii lui Dumnezeu? La ce bun ar fi o igienă impecabilă a trupului, când mintea ar fi stricată iar sufletul murdar? La ce near folosi o religie de formă, dacă sufletul ar rămâne tot lumesc? Şi ce ne-ar folosi puterea fizică, dacă sufletul ne-ar fi
bolnav? La ce ne-ar folosi bogăŃiile lumii, când sufletul ne-ar fi sărac? Cine s-ar putea mângăia cu gândul popularităŃii în
opinia publică, dacă numele lui nu e cunoscut şi de temut în iad? Rugăciunea rezolvă toate aceste nepotriviri spirituale.
Sufletul care vrea să fie liber de falsele aparenŃe ale acestei vremuri are nevoie să se oŃelească într-o umblare tot mai
apropiată cu Dumnezeu, trăind în atmosfera de pace a gândirii cereşti. Aspirantul bogăŃiilor spirituale şi al audienŃelor
divine va ajunge însă, mai curând sau mai târziu, să simtă singurătatea şi să mănânce din „pâinea întristării." Piedici din
partea familiei sau a societăŃii s-ar putea să nu le aibă; dar, la fel de bine, s-ar putea să le aibă. Ce e sigur însă, va avea
parte de conflicte spirituale şi tăceri adânci (adesea greşit înŃelese), va rămâne izolat faŃă de unii dintre cei mai dragi, de

dragul Mântuitorului. Căci, celor îndrăgostiŃi le place să rămână singuri, şi piscurile înalte ale sufletului se escaladează în
singurătate. Iar poetul spune:
Am auzit chemarea,
Cu duioşie şi har:
„Vino după Mine!"
Atâta doar...

Şi bucuriile lumii
Au dispărut uitate,
Iar eu am pornit
Pe căi neumblate.

M-a chemat Isus.
Cu duioşie şi har
Şi-am mers după El,
Atâta doar...

Dar tu ce crezi?
Tu nu L-ai urma
Dacă şi pe tine
Isus te-ar chema?
„Poate un marinar sta nepăsător când aude strigătul de „Ajutor!" AŃi văzut vreun medic că stă nepăsător când pacientul
său moare? Poate un pompier să vadă oameni într-o casă ce arde şi să nu sară în ajutor? Atunci cum de noi stăm fără
grijă în Sion în timp ce o lume întreagă zace în osândă în jurul nostru?”
Leonhard Ravenhill

„Dă-mi iubirea călăuză pe cărare,
CredinŃa, cu forŃă arzătoare,
Nădejdea, să nu dau înapoi,
Râvna să ard, să nu fiu sloi;
Să nu cad ca un bulgăre de tină,

Fă-mă ulei de candelă,
O, Flacără divină!”
Amy Wilson Carmichael

„...În care străluciŃi ca nişte lumini în lume, Ńinând sus Cuvântul vieŃii".
Filipeni 2:15,16

„Voi sunteŃi lumina lumii"
Matei 5:14

CAPITOLUL 11
De ce atâta nepăsare?

America nu poate să cadă... fiindcă deja e jos. Lucrul acesta e adevărat şi despre Anglia. Nici ea nu poate fi înrobită...
fiindcă deja poporul ei e încătuşat în lanŃurile anarhiei morale pe care însăşi ea şi le-a forjat şi le-a ales. Aici sunt milioane
de oameni cuprinşi de boala imoralităŃii, şi nu au pic de dorinŃă să se vindece. Aici sunt oameni care îşi vând sufletul
pentru umbre, în timp ce nu numai că resping lucrurile reale, dar îşi şi bat joc de ele.
Un val imens, fără precedent, de nelegiuire în călcarea poruncilor, în batjocorirea lui Dumnezeu, în distrugerea sufletelor,
face ravagii în oceanul orânduirilor omeneşti. Niciodată până acum n-au fost mase atât de masive de oameni care să-şi
vândă sufletul la preŃuri de nimic diavolului. „Nu este nimeni.... care să se trezească şi să se alipească de Tine" (Isaia
64:7). Ce vrajă diavolească îi Ńine sub control? Cum i-a legat aşa de tare? Cine le-a luat minŃile? Cum de nu se trezesc ca
să-şi vină în fire?
Sub directivele diavolului, lumea a mai dat o injecŃie firii păcătoase. Unul din semnele „zilelor din urmă" este şi faptul că
„oamenii vor fi iubitori de plăceri” (ObservaŃi pluralul). Şi unde se fierbe zeama aceasta a iadului? În berăriile şi
cârciumile lumii. E nevrednic de luat în seamă argumentul că subvenŃiile guvernamentale date ca ajutor companiilor de
bere şi lichioruri crează servicii pentru oamenii muncii. Distilăriile sunt creşe în care se nasc ucigaşii ce operează traficul
de arme, produc crimele de pe şosele, provocate de şoferii în stare de ebrietate. Judecătoriile au de-a face cu roadele
lichiorului. O trezire spirituală va scoate acest pom din rădăcini.
Apoi, milioane de oameni îşi aşteaptă rândul ca să fie iniŃiaŃi în nebunia căluşeilor din carnavalul sexualităŃii. Când răul
are gustul atât de dulce, care dintre tinerii îmbibaŃi deja în păcate şi pofte ar mai dori să facă binele? Un singur ceas de
„viaŃă" în tensiunea plăcerii - argumentează ei - face mai mult decât să dai cu zarul în jocul de noroc al speculaŃiilor
teologilor de azi cu privire la „veşnicie."
UitaŃi-vă o singură clipă, şi vi se umple sufletul de amărăciune. Poate fi ceva mai prostesc şi inuman ca o seară de băutură.
Eroul serii e cel care ultimul se mai Ńine pe picioare, în timp ce toŃi ceilalŃi, grohăind ca porcii, stau culcaŃi pe podea, pe
sub mese, amorŃiŃi de băutură. Acesta nu e sportul unor oameni primitivi ieşiŃi din peşterile din valea Baliemului, ci e
sportul sinistru al noilor intelectuali, sătui la refuz în trup, dar murdari la suflet, dedaŃi fără ruşine oricărei nelegiuiri!

Plini cu desfrâu, avizi după jocurile de noroc, înrobiŃi de băutură, aşa oameni (adulŃi la trup, dar imbecili la minte) îşi
cântă jelania cu lordul Byron:
Acolo unde era foc acum e cenuşă, delir.
E mort sufletul, dragostea, dorul.
Ce ’nainte iubeam, acum nu mai admir,
Iar inima-i rece, căruntă ca părul!
Dacă Biserica ar avea ceva vital să dea şi ceva victorios să fluture, oamenii aceştia care aleg ziua cluburile de golf şi
noaptea cluburile de noapte, ar mai fi încă speranŃă, s-ar putea să fie atraşi de la cloaca murdăriilor lor.
Din moment ce în liberatea lor oamenii nu-L aleg pe Dumnezeu, oare nu e normal ca Dumnezeu să-i lase pradă unor
pedepse şi urgii, ca astfel ei să-şi aducă aminte de ziua Domnului, de calea Domnului şi de Fiul Lui? Să nu ne mirăm când
auzim despre nenororcirile care vin peste lume. Şi atunci, nu e mai bine să mori legat în trup dar cu sufletul liber, decât să
mori liber cu trupul şi cu sufletul înrobit?
Rămânem cu gura căscată când vedem oameni străluciŃi, aprinşi de entuziasm pentru ştiinŃă, dar speriaŃi de religie. Când
aceştia resping credinŃa adevărată, îşi umplu golul spiritual cu gunoaie, se hrănesc din filme şi meciuri de fotbal. În lumina
„miilor de ani ca o zi", i-a trebuit ştiinŃei doar câteva secunde să ne ducă de la carul cu boi la automobil, şi de la automobil
la Sputnik.
Dar dacă admitem că ştiinŃa are o atracŃie deosebită şi e de admirat atunci când forează în sol o sondă de 3 km adâncime
căutând zăcăminte de petrol, şi dacă nu găseşte, se apucă şi face acelaşi lucru pe fundul mării, totuşi e necesar să luăm în
seamă că ştiinŃa poate avea şi un aspect diabolic, ucigător. De exemplu, lobotomizarea.
Lobotomizarea e o operaŃie chirurgicală inumană, inspirată de Satana, promovată de ştiinŃă. De ani de zile operaŃia aceasta
asupra creierului uman a fost o armă în mâna dictatorilor. Hitler a folosit-o asupra a milioane de compatrioŃi. Stalin se zice
că ar fi avut zece mii din sclavii lui schimbaŃi în zombii prin această operaŃie ce ia doar cinci minute. După operaŃie
victima se zice că e în mod ireversibil nebună.
Pacientul e legat de masa de operaŃie, legăturile fiind strânse şi tari. Electrozii sunt ataşaŃi la tâmple, şi trei încărcături de
curent sunt dozate în creierul pacientului, destul ca să provoace convulsii violente care până la urmă se sfârşesc cu o comă
anestetică. Apoi medicii iau leucotomi (nişte instrumente mici ca târnăcoapele) şi le implantează sub pleoapele
pacientului. Cu un ciocănaş le împinge prin golul ochiului în partea din faŃă a creierului, separând lobii frontali de restul
creierului. Rezultatul? Un zombi (alt cuvânt nu găsesc acum).
Cincisprezece zombi din aceştia pot fi făcuŃi de ştiinŃă în nouăzeci de minute... Când oameni luminaŃi îi dezumanizează pe
alŃii în felul acesta, e timpul să ne oprim şi să ne gândim, să ne întrebăm dacă nu cumva zeiŃa ŞtiinŃei primeşte prea mari
onoruri din partea oamenilor.
Având în gând aceste milioane de lobotomizaŃi, meditaŃi puŃin la cuvintele lui Bertrand Russell, a cărui lucrare,
„Principiile Logicii" l-a încoronat ca regele filosofilor moderni: „Ca să se salveze, omul are nevoie azi de un singur lucru:
să-şi deschidă ochii să accepte bucuria, şi să lase ca frica să rămână un lucru de domeniul trecutului întunecos. Omul
trebuie să-şi ridice ochii în sus şi să spună: „Nu, nu sunt un păcătos mizerabil. Sunt o fiinŃă care, după o cale lungă şi
anevoioasă, am descoperit cum să stăpânesc... obstacolele naturale, cum să trăiesc în libertate şi bucurie, în pace cu mine
însumi, în pace cu întreaga omenire."
Ar fi greu să vă conving că acest fals profet al păcii s-a dedicat înşelăciunii? Acelaşi Bertrand Russell nu poate accepta
întruparea Domnului Isus Cristos. Dar, vă întreb, cât mesaj de nădejde are el pentru nenorociŃii vremii în care trăim?

Ceasul acesta are nevoie de inimi arzătoare, de buze aprinse, de ochi ca para focului. Dacă am fi doar zece la sută pe cât
de credincioşi ne credem, străzile ar fi pline în fiecare duminică de oameni care ar mărşălui spre Sion. Ar trebui să ne
îmbrăcăm în sac şi cenuşă văzând starea bisericii de azi, fără dragoste, fără viaŃă, fără lucrare.
Dacă am fi plâns atât cât au plâns evreii la Zidul Plângerii în Ierusalim, am trăi azi o trezire energică şi curăŃitoare. Dacă
ne-am întoarce la traiul şi practica apostolică - să aşteptăm de la Domnul puterea apostolică - am fi în stare să pornim în
lucrarea apostolică. E ceasul când oamenii mereu se întreabă: „Sunt cu toŃii fericiŃi?" Scopul lui Dumnezeu cu noi nu e
fericirea, ci sfinŃirea! Dacă e cineva azi cumpătat, ferindu-se să se atingă de băuturi, e luat în râs. Dar apostolul Pavel îi
scrie lui Tit că aceasta e una din cele mai alese virtuŃii creştine!
Ar trebui să mai urcăm odată dealul CăpăŃânii pe genunchi, ca să privim crucea într-o atitudine de smerenie şi adoraŃie.
Biserica trebuie întâi să se pocăiască; apoi lumea va ceda! Biserica trebuie întâi să plângă; apoi vor fi bisericile pline cu
păcătoşi copleşiŃi de plânsul pocăinŃei.
În culmea puterii sale, William James, un profesor de medicină de la Universitatea Harvard, a fost lovit de o boală
misterioasă. I-au fost afectaŃi şi deranjaŃi nervii. Suferea de insomnie şi depresiune, dar nu găsea nici o vindecare. A fugit
în Europa. Poate va găsi răspunsul la Berlin. Nici o uşă de nădejde însă. Poate la Viena. Acelaşi răspuns. Poate la Paris se
ascunde răspunsul. Dar nu l-a găsit nici acolo.
Disperarea i-a cuprins fiinŃa. Londra era aproape, dar apelul său a sunat în gol. ScoŃia avea medici eminenŃi în domeniul
acesta. Dar n-a găsit balsam nici în Galaad. S-a întors în America, în mintea lui dansa gândul sinuciderii. A auzit de un
bărbat al rugăciunii, un om cu o credinŃă mare. Dar William James avea oroare pentru vindecările prin credinŃă. El era un
bărbat cu renume, un folozof distins, un psihiatru de marcă. Mintea lui ascuŃită şi pregătirea sa intelectuală nu-l lăsau să
încerce aşa ceva. Dar n-a avut ce face. S-a dus să-l viziteze. Omul acela simplu, fără şcoală, om al lui Dumnezeu, şi-a pus
mâinile smerite pe capul lui James. Şi acesta spunea mai târziu: „Am simŃit în corpul meu cum pătrunde o putere, o
energie, şi am fost cuprins de un sentiment de pace; am ştiut atunci că eram vindcat!"
Pentru vindecarea boliilor îngrozitoare ale acestei lumi nebune, „Abana ŞtiinŃei" şi „Parparul Politicii" sunt mai
atrăgătoare decât Crucea; aşa socoteşte voinŃa noastră îndărătnică şi mintea noastră deformată. Dar ca să căpătăm
vindecarea, trebuie să ne umilim ca William James, să ne întoarcem iar la Cruce şi la râul vieŃii care curge din ea.

„Sunt bogat, m-am îmbogăŃit şi nu duc lipsă de nimic..."
Biserica din Laodicea
„Era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte nepăsătoare."
Ezechiel 16:49
„Este Domnul atât de grabnic la mânie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a lucra?"
Mica 2:7
„Biserica în care lucrarea e administrată omeneşte, în loc să fie guvernată dumnezeieşte, e sortită pierzării. Lucrarea
celor ce sunt pregătiŃi de universităŃi dar nu sunt umpluŃi de Duhul Sfânt nu produce minuni”.
Samuel Chadwick

„Omul a cărui predică scurtă e „PocăiŃi-vă!" se pune împotriva vremii sale, şi urmează să fie lovit fără milă de veacul a
cărui păcate le vestejeşte. Pentru un aşa om nu rămâne decât un singur sfârşit: „Să i se taie capul!" Nu îndrăzni să
predici pocăinŃa dacă nu Ńi-ai încredinŃat capul în mâinile cerului”.
Joseph Parker

CAPITOLUL 12
O bisericã dezorientatã, într-o lume pierdutã!
Privind în ansamblu Biserica de azi, ne întrebãm, oare cât va mai rãbda Dumnezeu sfântul pânã va vãrsa aceastã lucrare
Laodiceanã din gura Lui. Dacã e un lucru asupra cãruia sunt de acord predicatorii de azi, e acesta, cã trãim într-o epocã
Laodiceanã a Bisericii.
În timp ce deasupra capetelor noastre amenintã sabia lui Damocles, noi credinciosii ne lãfãim într-o stare de bogãtie,
lenevie, lux, nepãsare si amortire. Desi Dumnezeu are milã si e gata sã ne ierte pãcatele, sã ne curãteascã nelegiuirea, si sã
se îndure de neghiobia noastrã, totusi inimile noastre „cãldicele", nici reci nici în clocot, sunt o urâciune în ochii Lui. Ori
suntem în clocot ori reci, ori înflãcãrati ori înghetati, ori aprinsi ori stinsi de tot. Lipsa de cãldurã si lipsa de dragoste, iatã
douã lucruri pe care le urãste Dumnezeu!
Cristos poate spune despre rãnile Lui azi: „În casa celor ce Mã iubeau le-am primit!" Cartea Sfântã a Dumnezeului cel viu
suferã mai mult din partea exponentilor decât din partea oponentilor ei.
În folosirea citatelor biblice suntem usurateci, în interpretarea lor suntem inconsistenti, în însusirea nemãrginitelor ei
bogãtii suntem lenesi pânã la punctul impotentei extreme. Predicatorul îsi slefuieste predicile cu elocventã oratoricã, si e
gata sã apere inspiratia Bibliei cu toatã ardoarea si transpiratia. Dar acelasi om câteva respiratii mai târziu îti vorbeste cu
un calm mortal despre minunile din Biblie ca fiind demodate sau despre alte texte: „Acestea nu sunt pentru timpurile de
azi." Iar bietul ascultãtor, cu o credintã sincerã si caldã, trebuie sã înghitã apa rece ca ghiata a necredintei predicatorului.
Adevãrul e cã biserica poate sã-L împiedice în lucrare pe Sfântul lui Israel, si în vremea de azi si-a fãcut din aceasta o
adevãratã artã. Dacã ar exista gradatii în starea de mort a vreunui mort, atunci cea mai moartã mortãciune cred cã e cineva
care vorbeste despre Duhul Sfânt fãrã ca sã aibã ungerea Duhului Sfânt.
În rugãciuni ne permitem aroganta de neiertat sã strigãm ca Duhul sã vinã asupra noastrã cu harul Sãu, dar sã nu ne
deranjeze cu darurile Sale!
Aceasta e vremea unui Duh Sfânt acceptat cu restrictii si conditii, chiar în cercurile cele mai fundamentaliste. Avem
nevoie si o spunem deschis, cã vrem sã se împlineascã textul de la Ioel 2. Strigãm chiar: „Toarnã Duhul Tãu peste orice
fãpturã!" Dar adãugãm o restrictie: „Dar nu lãsa ca fiicele noastre sã proroceascã si nici fii nostri sã vadã vedenii!"
„O, Dumnezeul meu! Dacã în necredinta noastrã culturalizatã si în teologia noastrã obscurã si în slãbiciunea noastrã
spiritualã am întristat si încã mai întristãm pe Duhul Sfânt, de ce nu ne versi din gura Ta? Dacã nu poti sã Te folosesti de
noi si nu poti lucra prin noi, atunci, Te rugãm, Dumnezeule, fã ceva fãrã noi! Treci pe lângã noi si alege-Ti un popor din
cei care acum nu Te cunosc! Mântuie-i, sfinteste-i si împuterniceste-i prin Duhul Sfânt pentru o misiune a minunilor!
Trimite-i în lume „frumosi ca luna, curati ca soarele, si viteji ca o armatã cu flamuri desfãsurate”, ca sã trezeascã la viatã o
Bisericã bolnavã si sã cutremure din temelii o lume înglodatã în pãcat!"
Gânditi-vã la lucrul acesta: Dumnezeu nu mai are ce da altceva lumii. A dat pe unicul Sãu Fiu pentru pãcãtosi. A dat
Biblia Sa pentru toti oamenii. A dat Duhul Sfânt ca sã convingã lumea de pãcat si sã zideascã Biserica. Dar la ce foloseste
un cec dacã nu e semnat? La ce foloseste o adunare, oricât de fundamentalã în crez, dacã Domnul cel viu lipseste din ea?

Avem datoria sã împãrtim drept Cuvântul adevãrului. Textul: „Iatã, Eu stau la usã si bat" (Apocalipsa 3:20), n-are nimic
de a face cu cei pãcãtosi si Domnul. Nu! Aici e tabloul tragic al Domnului nostru la usa Bisericii Sale din Laodicea
încercând sã intre înãuntru! La fel, în majoritatea orelor de rugãciune care text e mai des folosit dacã nu acesta: „Acolo
unde sunt doi sau trei adunati în Numele Meu, sunt si Eu în mijlocul lor"? Dar foarte adesea El nu este în mijlocul lor. El e
afarã, la usã. Noi lãudãm Numele Lui, dar pe El Îl tinem afarã!
Cu o stivã de cãrti în jurul nostru, cu schite si notite din plin, ne-am imunizat pe noi însine fatã de adevãrul mistuitor al
Cuvântului imutabil al lui Dumnezeu!
Nu mã mai mir azi asa de mult la rãbdarea pe care o are Dumnezeu cu pãcãtosii ce rãmân ca de piatrã la chemarea Sa. În
definitiv, n-am fi si noi rãbdãtori cu un om care e si orb si surd? Asa sunt cei ce zac în pãcat. Dar mã mir de rãbdarea lui
Dumnezeu fatã de Biserica de azi în starea ei de adormire, amortire si egoism! O Bisericã pierdutã într-o lume pierdutã,
iatã marea problemã pe care trebuie s-o rezolve Dumnezeu azi!
Oh, sãracii de noi, credinciosi orbi, sãrãntoci si slãbãnogi, dar îngâmfati si lãudãrosi! Suntem goi, si nici nu ne dãm
seama! Suntem bogati (n-am avut niciodatã atâtea instalatii si aparate), dar suntem de fapt sãraci (niciodatã n-am fost mai
fãrã putere)! N-avem nevoie de nimic (si adevãrul e cã n-avem nimic din ce avea Biserica Apostolicã). Cum poate sta
Dumnezeu în mijlocul nostru când noi ne facem expozitie din goliciunea mândriei noastrã?
Oh, avem nevoie de foc sfânt! Unde e puterea Duhului Sfânt care sã distrugã pãcatul si sã-i atragã pe pãcãtosi la pocãintã?
Azi mi se pare cã suntem mai interesati în a avea biserici cu aer conditionat decât încãlzite cu rugãciuni. „Dumnezeul
nostru e un foc mistuitor!" Dumnezeu si focul sunt de neseparat; la fel sunt si oamenii si focul. Fiecare din noi acum
strãbate o traiectorie de foc: dacã esti pãcãtos, e traiectoria iadului; dacã esti credincios, traiectoria judecãtii din urmã a
faptelor. ªi fiindcã Biserica a pierdut focul Duhului Sfânt, milioane de oameni se îndreaptã spre focul iadului!
Moise a fost chemat prin foc. Ilie a cerut foc din cer. Elisei a fãcut un foc. Mica a prorocit despre foc. Ioan Botezãtorul a
strigat: „El vã va boteza cu Duhul Sfânt si cu foc." Isus a zis: „Am venit sã aduc foc pe pãmânt." Dacã ne-am feri de
botezul cu foc, dupã cum ne ferim de botezul cu apã, am avea o Bisericã înflãcãratã, un alt Rusalii. „Firea veche" s-ar
putea sã ocoleascã botezul cu apã, dar e mistuitã de botezul cu foc, cãci El „pleava o va arde într-un foc care nu se stinge."
Pânã ce n-au fost curãtiti prin foc, ucenicii care fãcuserã minuni si care vãzuserã gloria învierii Domnului, n-au fost lãsati
sã porneascã la slujirea Crucii.
Cu ce autoritate slujesc unii azi, fie în tarã fie în strãinãtate, când nu au experienta din „camera de sus"? Nu ducem lipsã
de predicatori ai profetiilor, dar n-avem predicatori profetici. Nu avem nevoie de ghicitori spirituali cu pronosticuri
senzationale. Avem destui. ªi de fapt n-avem nevoie de nicunul, cãci avem Biblia si descoperirea gândirii Domnului nostru
în ea. Dar avem nevoie de oameni care sã proclame Evanghelia. Nimeni nu poate pune monopol pe Duhul Sfânt, dar
Duhul Sfânt poate monopoliza pe oameni. Asa oameni sunt prorocii: niciodatã asteptati, niciodatã anuntati, niciodatã
prezentati. Doar sosesc. Sunt trimisi, sunt pecetluiti, sunt extraordinari. Ioan Botezãtorul "n-a fãcut minuni" - adicã n-a
existat nici un puhoi de oameni care sã curgã spre el si sã-l vadã cum vindecã. Dar a ridicat nivelul spiritual al unei natiuni
întregi!
Ni se înroseste fata de rusine când vedem pe unii din evanghelistii nostri, care anuntã cã au avut o evanghelizare
extraordinarã, cu mii de suflete care s-au predat, si apoi, ca sã linisteascã pe fundamentalisti, spun cã „nimic neobisnuit si
nimic senzational n-a avut loc." Dar poate avea loc un cutremur de pãmânt si sã nu fie senzational? Sau un uragan si sã nu
fie ceva neobisnuit? Oare n-a scuturat Anglia lucrarea de trezire a lui Wesley? Biserica Anglicanã a trântit usa în fata
„unui om trimis de Dumnezeu si numele lui era Ioan" - Wesley! Dar acesti „pitici religiosi" n-au fost în stare sã opreascã
torentele trezirii aduse de Duhul Sfânt!
Acest om binecuvântat, Wesley, a plecat de la Universitatea din Oxford, fiind un „esec total" (dupã cum era izbitoarea lui
expresie, desi era dotat cu mintea unui savant, cu focul unui zelot, si limba unui orator), ca sã câstige pe altii la Domnul.
Mai târziu, a avut loc 24 mai 1738, când John Wesley la orã de rugãciune pe strada Aldersgate a fost nãscut din Duhul;
apoi a avut loc umplerea lui cu Duhul. Timp de treipezece ani oameni botezati cu foc au scuturat trei imperii. ªi

Savonarola a scuturat Florenta în centrul Italiei pânã ce fata acelui „cãlugãr nebun" a ajuns o obsesie pentru Florentinii de
atunci, si o groazã pentru cercurile religioase.
Fratii mei, în lumina „scaunului de judecatã", mai bine ar fi pentru noi sã trãim sase luni cu o inimã de vulcan, denuntând
pãcãtosenia din locurile înalte si de jos, scotând tara de sub puterea Satanei la lumina lui Dumnezeu (asa cum a fãcut Ioan
Botezãtorul) decât sã murim încãrcati de onoruri eclesiastice si diplome teologice si sã fim de râsul iadului si al unora
minusculi în cele spirituale. Ridicând glasul împotriva „traficantilor de lichior" sau chemând blesteme peste politicienii
corupti nu coboarã foc din cer asupra capetelor noastre. Le putem face pe amândouã fãrã sã ne pierdem capetele sau
amvoanele. Prorocii au fost martirizati pentru cã au denuntat în termeni directi religia falsã. Iar noi, când vedem religii
mincinoase cum îi însealã pe unii în timpul vietii si îi furã pe altii dupã moarte, sau când vedem preoti conducând pe
oameni la iad sub emblema crucifixului, n-ar trebui sã fierbem si noi de indignare? Atunci, probabil, vom avea sã ardem si
noi în focul martirilor pe rugurile secolului XX, dar vom fi aprins o nouã Reformã.
Cititi cu lacrimi rândurile ce urmeazã: „Un Protestantism slãbãnog ascultã azi cum urmasii Inchizitiei laudã evanghelisti
protestanti." Vi i-ati închipui pe aceiasi oameni ai sutanelor lãudând pe un Luther sau un Savonarola? „O, Doamne,
inspirã-ne la predici profetice care sã cerceteze si sã mistuie! Trimite-ne o generatie de predicatori-martiri - oameni gata sã
poarte poveri, sã se aplece, sã se îndoaie si sã se frângã sub coplesirea viziunii unei judecãti iminente si a unei osânde sub
spectrul iadului necrutãtor si vesnic pentru toti cei nepocãiti!
Predicatorii îsi aduc renume amvoanelor; prorocii, închisorilor. O, dacã ne-ar trimite Dumnezeu proroci -oameni
extraordinari, care plâng în hohote si nu crutã, care stropesc natiuni cu furtuna vaiurilor lor - oameni prea fierbinti ca sã-i
atingi, prea tari ca sã-i asculti, prea drastici ca sã-i cruti. Am obosit cu cei care se îmbracã în haine moi si au predici moi,
care folosesc râuri de cuvinte dar o linguritã de ulei sfânt. Acestora le pasã mai mult de concuretã decât de reverentã, mai
mult de promovare decât de consacrare. Acestia folosesc propaganda în locul propagãrii, si tin mai mult la bunãstarea
membrilor decât la starea sfinteniei lor.
Oh, comparându-ne cu Biserica apostolicã suntem atât de sub-apostolici, atât de sub-standard! Grija pentru „doctrine
adânci" i-a pus pe multi din membrii bisericilor într-un somn adânc; cãci „slova" nu e de ajuns. Trebuie aprinsã! Numai
slova împreunã cu Duhul dau viatã. O predicã în legãturã cu o doctrinã sãnãtoasã, prezentatã într-un limbaj impecabil, cu
o interpretare fãrã nici o eroare, poate fi la fel de fãrã gust ca o gurã de nisip. Ca sã luptãm împotriva rãtãcirilor de la
credintã avem nevoie de o Bisericã botezatã cu foc. Un rug aprins l-a atras pe Moise; o Bisericã aprinsã îi va atrage pe
oamenii de azi sã audã în mijlocul ei glasul Dumnezeului cel viu!

„Oh, de-ar fi sã mã mistui pentru Dumnezeu! Însã orice mi-ar cere Dumnezeu sã fac, n-as putea face fãrã rugãciune. Oh,
fã-mã, Doamne, om al rugãciunii!”
Henry Martyn
„Iubirea arde ca un foc, si fãclia acestui foc este entuziasmul. Flacãra e aerul pe care îl trãieste orice experientã crestinã
cu Domnul. Creste odatã cu focul. Se asfixiazã când focul se stinge. Când mediul e rece, de ghiatã, flacãra moare,
sugrumatã, gâtuitã. Adevãrata viatã de rugãciune trebuie sã fie înflãcãratã!”
E. M. Bounds
„Unde e pasiunea câstigãrii de suflete? Unde e mila ce tânjeste sã dea ajutor? Unde e dragostea ce iubeste pânã la
moarte? Unde e focul nestins, arzãtor? Unde e rugãciunea care nu se lasã? Unde e mijlocirea si veghea aleasã? Unde e
lupta victorioasã? Unde sunt Rusaliile?”
Amy Wilson Carmichael

CAPITOLUL 13
Se caută: Un proroc care să predice predicatorilor!
A încerca să măsori soarele cu liniarul n-ar fi mai greu ca încercarea de a-l măsura pe Ioan Botezătorul după standardele
noastre moderne. La Iordan, mulŃimile curioase întrebau: „Oare ce va fi pruncul acesta?" Li s-a răspuns: „El va fi mare
înaintea Domnului!"
În zilele de azi am fost risipitori cu înŃelesul cuvântului „mare”, căci confundăm proeminenŃa cu eminenŃa. În zilele acelea
Dumnezeu nu căuta nici preot, nici proroc, ci un om. Dar, erau atunci, ca şi azi, o sumedenie de oameni; dar toŃi erau prea
mici. Dumnezeu căuta un om mare pentru o misiune mare.
Probabil că Ioan Botezătorul n-ar fi îndeplinit nici una din condiŃiile ca să devină profet, dar avea calităŃile de profet.
Imediat înainte de apariŃia sa pe scena istoriei e o perioadă de patru sute de ani de întuneric, fără nici măcar o singură rază
profetică. Patru sute de ani fără nici un singur: „Aşa vorbeşte Domnul!" Patru sute de ani de accelerare a descompunerii
spirituale. Având ca ispăşire râuri de sânge de tauri, având ca mijlocitori o armată de preoŃi supra-hrăniŃi, Israel, naŃiunea
favorizată a lui Dumnezeu, era pierdută în ceremonii, sacrificii şi circumcizii.
Dar ce n-a putut face o armată de preoŃi în patru sute de ani, a făcut în şase luni un singur om „trimis de Dumnezeu”, Ioan
Botezătorul, omul modelat de Dumnezeu, plin de Dumnezeu, aprins de Dumnezeu.
Împărtăşesc vederile lui E. M. Bounds că Îi trebuie lui Dumnezeu douăzeci de ani ca să formeze un predicator. Pregătirea
lui Ioan Botezătorul s-a făcut în pustiul tăcerii, în universul de linişte al lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu îi duce acolo pe toŃi
cei pe care vrea să-i facă mari. De pildă, Saul din Tars. Deşi pe fariseul acesta mândru, păstrătorul legii, de o inteligenŃă
colosală şi de un pedigriu lăudat, Cristos l-a întâmpinat pe drumul Damascului, totuşi i-au trebuit trei ani în Arabia ca să
se golească de lucrurile vechi şi să se dezvete de tot ce învăŃase, până când avea să spună: „Dumnezeu mi s-a arătat şi
mie!" Da, Dumnezeu a fost în stare să umple într-o clipită pe cel care a avut răbdare ani de zile să se golească. Aleluia!
Domnul Isus a spus: „DuceŃi-vă!" Dar tot El a spus: „RămâneŃi!" ÎncercaŃi lucrul acesta: IzolaŃi-vă de lume pentru o
săptămână, cu pâine şi apă numai, fără nici o carte în afară de Biblie, fără nici un vizitator în afară de Duhul Sfânt. Vă
garantez, fraŃi predicatori, că omul acela ori se sfărâmă pe sine ori va străpunge carapacea şi va ieşi să schimbe lumea.
Despre omul acela, ca şi despre Pavel, se va speria iadul!
Ioan Botezătorul a trecut prin şcoala aceasta a lui Dumnezeu, şcoala tăcerii, acolo în pustie, înainte de a se fi arătat
înaintea lui Israel. Şi cine era mai potrivit să răscolească duhul aŃipit al naŃiunii amorŃite decât acest profet ars de soare,
botezat cu foc, copt în pustie - un om trimis de Dumnezeu cu faŃa strălucitoare ca dimineaŃa judecăŃii? În ochii lui era
lumina lui Dumnezeu, în vocea lui era autoritatea lui Dumnezeu, şi în sufletul său era vâlvătaia dorinŃelor lui Dumnezeu!
Cine, vă întreb, ar putea fi mai mare decât Ioan? E adevărat, „n-a făcut nici o minune" - adică n-a înviat niciodată pe
cineva din morŃi. Dar a înviat din morŃi o întreagă naŃiune!
Acest profet încins cu o curea de piele şi cu o misiune limitată în timp s-a mistuit şi a strălucit în aşa fel încât cei ce i-au
auzit limba de jar şi predicile înflăcărate, când s-au dus acasă n-au mai avut nopŃi liniştite până ce şi-au frânt sufletele în
pocăinŃă. Cu toate acestea, Ioan a avut o teologie curioasă - fără jertfe, ceremonii, fără tăierea împrejur; o hrană curioasă fără să gâlgâie vinul, fără să umble pe la mese şi petreceri; o îmbrăcăminte curioasă - fără filacterii, fără robele fariseice.
Cu toate acestea, Ioan a fost mare! Vulturii mari zboară singuri; leii mari ies singuri la prădat; sufletele mari umblă
singure - singure cu Dumnezeu. O aşa singurătate e greu de suportat, imposibil de îndurat, dacă nu e legată de Dumnezeu.
Da, Ioan a trecut examenul măreŃiei! A fost mare în trei domenii: mare în credincioşia sa faŃă de Tatăl: să se pregătească
ani de zile, să predice scurt câteva luni; mare în supunerea sa faŃă de Duhul: şi-a început lucrarea şi şi-a încheiat-o după
cum i se poruncise; mare în afirmaŃiile pe care le-a făcut despre Fiul: L-a declarat pe Isus, pe care nu-L văzuse înainte,
„Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii."

Ioan a fost „o voce". Cei mai mulŃi predicatori sunt doar un ecou, căci, dacă asculŃi cu băgare de seamă, vei recunoaşte
care e ultima carte pe care au citit-o şi cât de puŃin au citit Cartea. Ca să atingem masele de oameni avem nevoie de o
Voce - un profet trimis de cer care să predice predicatorilor! Numai oameni cu inima frântă pot frânge inimile oamenilor!
FraŃii mei, azi avem echipament modern dar n-avem mesajul din vechime; avem comoŃie dar nu creaŃie; avem mişcare dar
nu trezire. Suntem dogmatici, dar nu dinamici!
Fiecare eră a început cu focul; fiecare viaŃă, a celui sfânt sau a celui păcătos, se va sfârşi cu focul - focul judecăŃii pentru
unii, focul iadului pentru alŃii! Wesley cânta: „SalvaŃi din foc pe cei pierduŃi, Din veşnicul coşmar, Cărbunii vieŃii lor se
sting, în sânge la Calvar!" FraŃii mei, noi avem o singură misiune - să salvăm sufletele oamenilor. Şi totuşi sufletele
oamenilor pier în jurul nostru. Milioane, sute de milioane, poate peste un miliard de suflete veşnice au nevoie de Cristos.
Fără ViaŃa Veşnică aceştia vor pieri! Oh! Ce ruşine! Ce grozăvie! Ce tragedie! Iar Domnul doreşte ca nici unul să nu
piară! IubiŃi fraŃi predicatori, oamenii merg cu milioanele la focul iadului, fiindcă noi am pierdut focul Duhului Sfânt!
GeneraŃia predicatorilor de azi e răspunzătoare de generaŃia păcătoşilor de azi. La pragul bisericilor noastre sunt masele,
neatinse, fiindcă noi nu suntem atinşi, necâştigate fiindcă noi n-avem iubire. Slavă Domnului pentru lucrarea de misiune
în străinătate. Dar în acelaşi timp e trist şi adevărat că ne pasă „aparent" mai mult de oamenii de la marginile lumii decât
de vecinii noştri de peste drum. Cu toate campaniile evanghelistice, sufletele câştigate se numără doar cu sutele. Dacă ar
arunca cineva o bombă atomică, atunci s-ar duce cu miile la iad.
Dacă spunem că păcatul azi e mai mare şi nu are paralel în istorie, n-am avea dreptate. Domnul spune: „Cum s-a întâmplat
în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului." Găsim o imagine grafică a timpurilor lui Noe în
Geneza 6:5: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau
îndreptate în fiecare zi numai spre rău." Deci era o răutate în toate privinŃele, fără nici o excepŃie, în orice imaginaŃie; era
răutate fără nici un amestec cu binele, ci numai răutate; răutate fără întrerupere, ci permanentă. Cum a fost, aşa e şi azi.
Păcatul e înfrumuseŃat, popularizat, azvârlit în urechile oamenilor prin radio, aruncat în ochi prin televiziune, stropşit pe
coperŃile marilor reviste. Iar cei ce calcă pragul bisericilor sunt bolnavi sufleteşte, anemici, obosiŃi, fără viziune, fără
pasiune! O, Dumnezeule, dă acestei generaŃii o mie de oameni ca Ioan Botezătorul, ca să rupă de pe rănile şi păcatele
noastre naŃionale şi internaŃionale bandajele puse de politicienii şi moraliştii veacului!
Aşa cum Moise a ştiut imediat despre ce e vorba când a văzut rugul aprins, tot aşa şi poporul îl recunoaşte imediat pe cel
ce are în el focul sfânt! Dumnezeu cucereşte focul prin foc. Cu cât e mai mare focul la amvoane cu atât mai puŃin arde
focul în iad. Ioan Botezătorul a fost un om nou cu un mesaj nou. Aşa cum un om acuzat de crimă aude îngrozit verdictul
judecătorului: „Vinovat!", şi păleşte; tot aşa mulŃimile au auzit strigătul lui Ioan: „PocăiŃi-vă!", până ce a răsunat prin
coridoarele minŃilor lor, mişcându-le amintirile, trezindu-le conştiinŃa, aducându-i până la pocăinŃă şi botez. După Rusalii,
predica nemiloasă a lui Petru, proaspăt din botezul său de foc al Duhului Sfânt, a străpuns mulŃimea până ce ca un singur
om toŃi au strigat: „Oameni buni, fraŃilor, ce să facem?" ÎnchipuiŃi-vă că cineva ar răspunde acestor oameni copleşiŃi de
ororile păcatului: „Doar semnaŃi cartonaşul acesta; veniŃi în mod regulat la biserică; plătiŃi-vă zeciuielile!" Nu! De o mie
de ori NU!
Sub ungerea puterii Duhului, Ioan strigă: „PocăiŃi-vă!" Şi s-au pocăit! PocăinŃa nu e câŃiva stropi fierbinŃi de lacrimi la
banca penitenŃei. Nu e nici emoŃie sau remuşcare sau reformare. PocăinŃa este o schimbare a gândirii faŃă de Dumnezeu,
faŃă de păcat şi faŃă de iad!
Cele două mari forŃe sunt focul şi vântul, şi acestea au fost împletite în ziua de Rusalii. Ca şi vântul şi focul, grupul
binecuvântat al celor câŃiva adunaŃi în camera de sus a devenit irezistibil, incontrolabil, de neprevăzut. Iar focul lor a
aprins focurile misionare, a stins focul persecuŃiilor, a aprins focul martirilor, a aprins focul trezirilor! Acum două sute de
ani, Charles Wesley cânta:
O, dacă-n mine focul sfânt ar aprinde o văpaie,
Să omoare ce nu-i sfânt, tot ce-i pleavă, tot ce-i paie.

Iar Dr. Hatch striga:
Suflă în mine, Suflare divină,
până când totul, ce am şi ce sunt,
vor străluci o sfântă lumină
din Duhul Tău Sfânt.

Focul Duhului Sfânt în acelaşi timp distruge, dar şi purifică, încălzeşte, atrage, dă putere.
Unii credincioşi nu pot spune când au ajuns creştini. Dar n-am întâlnit încă nici un credincios care să fi trăit botezul
Duhului Sfânt şi să nu ştie când a avut loc. Aşa oameni plini de Duhul mişcă naŃiunile pentru Dumnezeu, ca Wesley, care
a fost născut din Duhul, a fost umplut de Duhul, şi a trăit şi a umblat în Duhul.
Un automobil nu merge dacă nu face aprinderea, dacă nu are în el focul; tot aşa, oamenii nu se mişcă fiindcă, deşi au de
toate, le lipseşte focul.
Prea iubiŃi fraŃi, va fi o judecată specială pentru predicatori; ei vor primi judecata mai aspră (Iacov 3:1). Va fi oare posibil,
ca unii oameni aflându-se condamnaŃi la judecata de apoi, se vor întoarce la unii din noi şi vor spune: „Predicatore, dacă ai
fi avut focul Duhului Sfânt, azi eu n-aş merge la focul iadului!" Cred, ca şi Wesley, în necesitatea pocăinŃei în cei
credincioşi. Promisiunea Tatălui e pentru tine. Chiar acum, pe genunchi, oriunde te afli, acasă, sau într-o gară, sau într-un
birou, apăsat de vinovăŃie, aproape de marginea puterilor, fie rugăciunea aceasta rugăciunea ta:
Ca să-ntăreşti inima mea,
să-i dai curaj în lupta grea,
Trimite, Doamne, foc din cer!
Ca să aduc la viaŃă
pe cei din păcate, ce pier,
Trimite, Doamne, foc din cer!
Aşează-mă pe-al Tău altar,
ViaŃa mea, voinŃa mea,
Primeşte jertfa mea în dar:
Trimite, Doamne, foc din cer!
(F. de L. Booth-Tucker).
Avem o biserică rece într-o lume rece, fiindcă predicatorii sunt reci. De aceea, oh, Doamne, trimite foc din cer!

„N-am să port nici un alt patrafir decât acela de martir, înroşit cu propriul meu sânge!”
Savonarola, refuzând boneta de cardinal

„Predicile apostolice nu sunt valoroase prin dicŃiunea frumoasă, sau lustrul literar, sau prin iscusinŃa expresiilor, ci prin
demonstrarea Duhului şi a puterii”.
Arthur Wallis
„Mi-ar fi plăcut să văd trei lucruri în viaŃă. Iată-le: 1. Isus în trup. 2. Roma imperială în splendoarea ei. 3. Apostolul
Pavel predicând”.
Sf. Augustin
„Cu mare bucurie voi confirma cu sângele meu adevărurile pe care le-am predicat Ńi le-am scris”.
Jan Hus, la stâlp
„Calificativul suprem pentru un misionar nu e dragostea de sufletele altora, aşa cum auzim adesea, ci dragostea de
Cristos”.
Vance Havner

CAPITOLUL 14
Un constructor al Împãrãtiei
Dacã pe drumul Damascului Saul s-ar fi întâlnit cu un predicator si ar fi ascultat o predicã, n-am mai fi auzit despre el azi.
Dar el s-a întâlnit cu Domnul! (Predicile si predicatorii pot fi ocoliti, si adesea sunt, dar Cristos nu poate fi ocolit). În clipa
aceea chiar, în ziua aceea, filosofia lui Pavel despre viatã s-a întâlnit cu Însãsi Viata! Acest zelot religios care sufla foc s-a
întâlnit cu Domnul care boteazã cu foc. De aceea, atunci când Saul s-a convertit, întreaga civilizatie si-a schimbat cursul.
(O, dacã Ti-ar place, Doamne, sã mai faci odatã lucrul acesta!) Desi în proprii sãi ochi, fariseu rigid si legiuitor fãrã patã,
apostolul Pavel vine curând sã mãrturiseascã despre el cã e cel dintâi dintre pãcãtosi, în ochii lui Dumnezeu. Nici nu e de
mirare, cãci Pavel fusese pentru biserica în fasã ce fusese Irod pentru Cristosul în fasã - schimbând întunericul de iad întrun si mai sinistru întuneric.
Omul care are experienta personalã cu Dumnezeu nu e niciodatã la cheremul omului care stie sã argumenteze, cãci
experienta cu Dumnezeu îl costã ceva, si deci are o valoare si o lucrare mare. Ce s-a întâmplat cu Pavel n-a fost un
experiment, ci o experientã. Totusi, întâlnirea sa cu Cel Sfânt în ziua aceea trebuie sã fi fost la fel de înfricosãtoare dupã
cum a fost transformatoare. Pavel a avut viziunea orbitoare a Domnului, cu o strãlucire care „întrecea pe a soarelui." Din
clipa aceea Pavel a fost orb fatã de onorurile lumii. „ªtiu cã nu mã vor cinsti cei ce nu Te cinstesc pe Tine!" spunea F.W.H.
Meyer. Ciocnirea lui Saul cu Domnul Isus Cristos i-a spulberat dintr-odatã tot visul lui cu privire la atotputerea imperialã
a intelectului si a ratiunii, si le-a fãcut cersetoare sãrãcãcioase. Asa lovit cum era, Pavel coboarã un pas mai jos în focul
unei alte încercãri cu Dumnezeu, dezbrãcarea si lepãdarea de sine din pustiul Arabiei (despre care buzele lui nici nu au
curajul sã vorbeascã!).
ªi undeva, acest constructor al Împãrãtiei pentru Dumnezeu, cu intelectul sãu colosal, cu aliniajul genealogic strãlucit, L-a
acceptat pe Domnul nu numai în înlocuire, ci si în identificare. „Am murit cu El”, spune el mai târziu. (Despre acest
adevãr noi vorbim doar o mãrturie a buzelor. Iar apostolul Pavel afirmã triumfal: „El t-r-ã-i-e-s-t-e în mine!" Apucati, vã
rog, acest adevãr cu amândouã mâinile. Dacã am spune si noi la fel, ar mai râde prietenii nostri de viata noastrã? Acest om
care s-a vândut ca rob al lui Cristos s-a ridicat din cenusa eului sãu, ca sã fie Samsonul Noului Testament, ridicând din
balamale portile istoriei si întorcând suvoiul curatilor al Calvarului înspre grajdurile murdare ale coruptiei din lume.
Binecuvântat om!

Dupã ce a gãsit pacea cu Dumnezeu, Pavel a declarat rãzboi oricãror lucruri lumesti. A fermecat intelectualitatea Atenei
cu lira dulce a Evangheliei, sfârsindu-si apoi predica abrupt când a luat trâmbita învierii cu care i-a împrãstiat pe atenienii
speriati si pârjoliti de acest adevãr.
Dar ce l-a fãcut pe acest om sã râdã în fata stâncilor încruntate ale piedicilor din Asia? De ce a fost nevoie „sã moarã în
fiecare zi"? Ce motiv e în spatele listei fãrã pereche a necazurilor sale (2 Corinteni 11)? De unde si-a luat el ratiunea
explicatiei cã trebuie sã ducã o sarcinã mai mare decât altii pe umeri? Rãspunsul nu e din ghicite sau din imaginatie, ci din
jurnalul bine tinut al sufletului sãu. Clãtinându-se de slãbiciune, are puterea sã mai spunã: „Nu eu ci Cristos trãieste în
mine!" (Galateni 2:20). Subliniati expresia! Aici Pavel nu declarã credinta lui în nasterea din fecioarã, nici credinta lui în
învierea Domnului din morti, desi credea toate acestea, dar spune: „Cristos trãieste în mine!" Din prãpastia ametitoare a
coruptiei („Nu mai sunt eu... ci pãcatul care locuieste în mine!" Romani 7:17), el se ridicã si exclamã de pe înãltimea
spiritualitãtii: „Nu mai trãiesc eu... ci Cristos trãieste în mine!" (Galateni 2:20). Minunatã transformare!
Viata apostolului Pavel a fost o viatã exemplarã. El n-a fost un semnalizator ci o cãlãuzã. Ascultati-l: „Ce ati învãtat, ce ati
primit si auzit de la mine, si ce ati vãzut în mine, faceti!" (Filipeni 4:9). Cu adevãrat, a fost o „epistolã vie"!
Viata apostolului Pavel a fost o viatã exceptionalã. Cine ar fi atât de neghiob sã afirme cã zelul si abnegatia apostolului
Pavel sunt si ale noastre? Oare nu se potriveste mai degrabã la noi expresia cealaltã: „Fiecare cautã folosul sãu"? A fost
exceptional faptul cã a scris atât de multe epistole si a înfiintat asa multe biserici. Dar cititi încã odatã lista din 2 Corinteni
11. Oare încearcã el sã sufere mai mult decât martirii, sau îsi etaleazã meritele ca sã fie pus pe lista sfintilor? Nicidecum!
Cinste, prestigiu, locuri, merite, privilegii, sunt toate pentru apostolul Pavel un gunoi fatã de pretul mare de a-L cunoaste
pe Cristos Isus, si ca prin ascultarea de El sã fie gãsit în El. Da, a fost exceptional în suferintele îndurate (altii i le-au ales).
Dar a fost totodatã exceptional în rugãciune (a fost alegerea lui personalã). Dacã mai multi credinciosi ar fi tari în
rugãciune, mai multi ar avea tãrie în suferinte. Rugãciunea dezvoltã oasele si muschii, tendoanele si sfintenia, tãria si
focul.
Apostolul Pavel Îl numeste pe Duhul Sfânt martor în afirmatia sa cã ar vrea mai bine sã fie el „anatema" pentru fratii sãi
(Romani 9:3). Doamna Guyon a fãcut o rugãciune asemãnãtoare. Brainerd si John Knox au fost oameni supusi aceleasi
pasiuni. Când, fratilor, am mai auzit noi asemenea rugãciuni la orele noastre de rugãciune? Nu putem avea rezultate mari
din rugãciunile noastre mici! Legea rugãciunii este legea secerisului: cine seamãnã putin în rugãciune, secerã putin; cine
seamãnã mult în rugãciune, secerã mult. Necazul e cã noi încercãm sã culegem din eforturile noastre ce n-am pus în ele.
Apoi, apostolul Pavel a trãit o viatã de expansiune. Multi dintre noi, vai, ne multumim cu fãrâmiturile ce rãmân din munca
altor lucrãtori ai Evangheliei. Dar apostolul Pavel n-a vrut sã clãdeascã pe temelia pusã de altii (1 Corinteni 3:10), fiindcã
n-a lãsat sã i se sclerozeze gândirea în dogme reci care sã-l transforme într-o masinã eclesiasticã si sã rumege mistere
metafizice. N-a stat sã piardã ore în sir cãutând speculatii la chipul din vedenia lui Daniel. Nici nu s-a ascuns într-un
laborator teologic sã disece adevãrul, sã punã etichete pe fiole teologice, nici nu s-a bãtut pe umãr pentru limbajul elegant
pe care l-a inspirat în credeurile de mai târziu. Motivul e clar ca lumina soarelui.
Apostolul Pavel nu se apucã sã scrie ”Viata lui Cristos"; în schimb, a demonstrat-o prin faimosul sãu „Eu sunt dator!"
(Romani 1:14). Ca si cum ar fi fost omeneste posibil, apostolul Pavel îsi pune toatã strãdania sub jurãmânt solemn, sã
plãteascã acea datorie. Pretul poate fi închisoarea, cãci mai bine pentru câtiva ani sã fie „întemnitat al lui Isus Cristos"
decât sã stie cã semenii sãi vor sta în temnitele iadului pe veci. Pavel era hotãrât sã trãiascã o viatã de deplinã si totalã
consacrare. „De acum încolo nimeni sã nu mã mai necãjeascã!" (Galateni 6:17). Pavel s-a vândut pe sine lui Dumnezeu.
Fiecare bãtaie a inimii lui, fiecare gând al mintii, fiecare pas al picioarelor, fiecare dor al sufletului, toate sunt pentru
Cristos si mântuirea oamenilor. A înfuriat sinagogile, a aprins multimile, a iscat treziri si rãscoale, fie una fie cealaltã si
uneori amândouã. (Noi se pare cã n-avem niciuna!).
Chiar când tovarãsii de lucru l-au pãrãsit - „toti m-au pãrãsit" (2 Timotei 4:16), el s-a lãsat în „bratele atotputernice" si a
mers mai departe. A scãpat din complotul asasinãrilor; dar cu pâinea zilnicã trãia o moarte zilnicã, cãci însusi
mãrturiseste: „În fiecare zi ea sunt în primejdie de moarte!" (1 Corinteni 15:31). Magnificã i-a fost obsesia!

Roadele Duhului erau deasupra lui Pavel; darurile Duhului lucrau prin. el. Tinea evanghelizãri urbane în timp ce cârpea
corturi ca sã-si poatã plãti cheltuielile. Frati predicatori, nu semãnãm noi oare cu niste gãinuse pipernicite fatã de vulturul
de Pavel? Uneori, aproape sã moarã de foame, si totusi când avea masa întinsã postea. Tuturora le dãdea binecuvântarea
sa, iar el pe sine aproape cã se dorea anatema. Cu viata sa revolutionarã si teologia sa de baricade, s-a lãsat sã fie
spectacol, sã fie o „priveliste înaintea oamenilor". „Oamenii aprinsi de un foc lãuntric al Duhului sunt oglinda umanã a
atomului care atunci când e spart declanseazã energii cosmice!"
Apostolul Pavel transformat, transportat, si gata sã fie transplantat, ne destãinuie cã si noi putem ajunge ca el. Ascultati-l
ce spune în fata lui Agripa: „Sã dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toti cei ce mã ascultã astãzi, sã fiti asa cum sunt eu,
afarã de lanturile acestea” (Faptele Apostolilor 26:29). Nu spune cã ar vrea ca toti sã scrie cum a scris el. Nu spune cã ar
vrea ca toti sã înfiinteze biserici ca el. Pavel nu spune „cum am fãcut eu", ci „cum sunt eu!" (1 Corinteni 7:7). Duhul care
l-a umplut pe Pavel ne poate umple si pe noi, ca si, la fel ca el, sã ne identificãm cu Cristos în jertfã, dacã nu în slujire.
Unde se va sfârsi lucrarea aceasta pentru tine, fratele meu? Nu stiu. (Nici îngerii nici oamenii nu stiu). Dar unde a început
stim, în trãirea vietii de înlocuire, prin care nu mai trãim noi, ci Cristos trãieste în noi. Apostolul Pavel a trãit glorios si a
murit triumfãtor pentru cã în jertfã si în suferintã s-a identificat cu Domnul. La fel putem si noi sã trãim si sã murim,
numai sã vrem!

„Singura credintã mântuitoare este credinta care se aruncã în bratele lui Dumnezeu fie pentru viatã fie pentru moarte”.
Martin Luther
„Iatã de ce, la fiecare cotiturã a istoriei unde Biserica lui Cristos a fost purtatã de câte un val de trezire înapoi la
realitatea chemãrii si la consacrarea deplinã, mii de bãrbati si femei l-au redescoperit pe apostolul Pavel, si s-au inspirat
din muzica predicilor sale”.
Dr. J. S. Stewart
„Inimile fãrã lacrimi nu vor fi în stare niciodatã sã poarte mesajul Crucii”.
Dr. J. H. Jowett

CAPITOLUL 15
Însemnat: PENTRU CRISTOS!
Într-un anumit sens toŃi oamenii suntem străini unii faŃă de alŃii. Chiar şi prietenii nu se cunosc bine unii pe alŃii. Căci a
cunoaşte pe cineva, înseamnă a-i ştii toate influenŃele din izvoarele erediatare şi ale mediului în care a crescut, cât şi
nenumăratele hotărâri morale care l-au format ca să ajungă ce este. Deşi nu ne cunoaştem unii pe alŃii, urmărind traiectoria
vieŃii cuiva aflăm învăŃături frumoase, în special dacă suntem atenŃi la forŃele motoare care i-au motivat acŃiunile. De
pildă, ce mult am câştiga fiecare dacă am simŃi şi noi acelaşi clocot de viaŃă în Cristos ca Saul din Tars, mai târziu chemat
Pavel, dacă am măsura şi noi cât de cât adâncimile ascunse ale cuvintelor sale: „Port în trupul meu semnele Domnului
Isus!" (Galateni 6:17).
În legătură cu aceste cuvinte un lucru e sigur: au fost e recunoaştere a faptului că Dumnezeu era stăpân în viaŃa lui Pavel.
Apostolul Pavel aparŃinea în întregime Domnului, cu trupul, sufletul şi duhul său. Era însemnat pentru Cristos! Când el
spune că poartă în trupul său rănile, cele cinci răni ale Domnului, nu vorbea de semne ca de genul „stigmatelor" pretinse
de Sf. Francis de Assisi în 1224. Nu e vorba de o asemănare exterioară şi o imitaŃie a rănilor Mântuitorului, ci o
identificare spirituală printr-o răstignire lăuntrică. El fusese „răstignit cu Cristos!" (Galateni 2:20).

Semnele răstignirii sale lăuntrice au fost văzute clar. Întâi de toate, a fost însemnat cu un zel aprins faŃă de o Ńintă clară!
Dacă e adevărat ce spune tradiŃia creştină că apostolul Pavel era doar de 1,3 metri înalt, atunci a fost cel mai gigant pitic
care a trăit vreodată. A depăşit pe toŃi contemporanii săi în rugăciune, în lucru, în zel. Pe firmamentul vieŃii lui a fost scris
cu litere de foc: „Fac un singur lucru!" (Filipeni 3:13). A fost orb la toate celelalte lucruri în care îşi găseau slava ceilalŃi
contemporani.
La fel, Calvin a fost luat în râs fiindcă stătea toată ziua şi scria InstituŃiile sale, şi n-a scris cu pana lui genială nici măcar
un singur rând despre gloriile Alpilor care-l înconjurau. Iar Pascal a fost aspru criticat fiindcă în afară de nemurirea
sufletului uman, n-a găsit nici un peisaj în jur la care să-şi oprească privirea. Tot astfel, apostolul Pavel ar putea fi luat în
batjocură fiindcă n-a scris nici un cuvânt despre arta greacă sau splendorile Pantheonului. El se izolase în spiritualitate.
După ciocnirea ateniană pe colina lui Marte, apostolul Pavel şi-a vărsat tot dispreŃul faŃă de înŃelepciunea acestei lumi,
murind zilnic faŃă de ispita de a-i întrece în idei şi în filosofie pe înŃelepŃii lumii. Misiunea sa nu era să transmită un punct
de vedere, ci să biruiască legiunile iadului!
Apoi, apostolul Pavel a fost însemnat cu smerenie. Moliile n-au putut mânca mătasea hainelor lui. N-a pescuit niciodată
laude cu momeala umilinŃei; ci, dimpotrivă, locul de frunte şi-l alege într-o listă lungă de păcătoşi (acolo unde noi de fapt
l-am fi pus cel din urmă). O veche zicătoare galică spunea: Dacă ştii ebraica, greaca şi latina, nu le pune unde le-a pus
Pilat, deasupra capului lui Isus, ci pune-le jos, la piciorul crucii! „Lucrurile care erau pentru mine câştiguri, le-am socotit
ca o pierdere, din pricina lui Cristos!" spune apostolul Pavel (Filipeni 3:7).
Ce uşurinŃă pentru inimă e virtutea aceasta a umilinŃei - să fii bucuros că nu ai nimic ce pierde! Neavând o părere înaltă
despre sine, Pavel nu s-a temut de cădere! Chiar atunci când se plimbă în hainele scumpe ale broderiilor gândirii evreieşti,
în şcoala celui mai vestit dintre rabinii vremii, apostolul Pavel străluceşte fiindcă poartă podoabele acestea în umilinŃă şi
într-un spirit liniştit.
Apoi, apostolul Pavel a fost însemnat cu suferinŃă! UitaŃi-vă la lucrurile pe care le scrie în Romani 8. Necazul,
strâmtorarea (probabil, în domeniul minŃii), prigonirea (probabil, în domeniul spiritului), foametea, lipsa de îmbrăcăminte,
primejdia, sabia (desigur, suferinŃe în trup)! De toate acestea a avut parte micul gigant!
Acest evreu rătăcitor a declarat război tuturor lucrurilor care erau în război cu Dumnezeu şi cu fii oamenilor. Acest prinŃ al
predicatorilor, şi duşmanul său, prinŃul iadului, nu şi-au cruŃat nici o lovitură, nici o bătălie. Între ei era o luptă pe toate
fronturile.
PriviŃi cu atenŃie la apostolul Pavel! Privirea aceea adâncă, trupul acela plin de cicatrice, figura aceea adusă de spate şi
slăbită de foame, uscată de posturi, vlăguită de vergile lictorilor; trupul acela mic, sub loviturile nemiloase ale pietrelor
din Listra, înflămânzit în multe alte locuri, cu pielea aceea arsă de soare sau murată timp de treizeci şi şase de ore în
Marea Mediterană! AdăugaŃi la toate acestea pericole după pericole; înmulŃiŃi-le cu singurătatea; număraŃi o sută nouă zeci
şi nouă de lovituri, trei naufragii pe mare, trei bătăi cu nuielele, „omorât" cu pietre, un dosar gros de întemniŃări, atâtea
„omorâri" că li s-a pierdut şirul. Şi dacă ar putea cineva să le adune pe toate, suma totală ar fi totuşi zero, „nimic"! Fiindcă
Pavel însuşi a făcut calculul. AscultaŃi-l ce zice: „Întristările noastre uşoare, de o clipă..." Aşa zic şi eu, nepăsare faŃă de
suferinŃe!
Mai departe, apostolul Pavel a fost însemnat cu pasiune! Numai un om care e în centrul de acŃiune al planurilor lui
Dumnezeu, numai unul care face echilibristică pe sârma ascultării totale de Dumnezeu, numai un aşa om e în stare să
cheme pe Duhul Sfânt ca martor pentru mărturia lui. Şi exact aşa ceva face Pavel la Romani 9:1.
O, dacă am putea din flacăra aceasta să ne tragem noi predicatorii măcar puŃină lumină! Bătăile n-au stins flacăra din el!
Posturile lungi şi înflămânzirea n-au putut-o omorî! Defăimările şi răstălmăcirile n-au putut s-o stingă! Apele n-au putut so înnece, închisorile s-o rupă, primejdiile s-o slăbească, arestările s-o oprească! A ars mereu până în clipa când viaŃa i s-a
scurs din trup.

Cristos cel viu care trăia în Pavel (Galateni 2:20), manifestându-Se prin pasiunea sufletului său, a fost în acelaşi timp
sperietoarea iadului, steagul creşterii Bisericii şi uralele inimii Mântuitorului, care „vedea rodul sufletului Său şi se
înviora!"
Şi, apostolul Pavel a fost însemnat cu iubire! Când Pavel a simŃit ce înseamnă a fi „în Cristos", în el s-a dezvoltat
capacitatea de a iubi. (Numai o stare de maturitate cunoaşte dragostea). O, şi cum a iubit Pavel! Întâi de toate şi lucrul cel
mai important, apostolul Pavel L-a iubit pe Domnul. Apoi i-a iubit pe oameni, pe duşmanii săi, a iubit greutăŃile din viaŃă,
chiar şi suferinŃele sufletului său. Cred că a iubit lucrul acesta din urmă în mod special, altfel ar fi neglijat rugăciunea.
Dragostea lui Pavel l-a dus la cei pierduŃi, la cei mai de jos, la cei din urmă. Ce Ńintă nobilă în iubirea sa! Colina lui Marte,
cu intelectualii vremii, sinagogile cu feŃele religioase cele mai rigoriste, pieŃele aglomerate şi pline cu fii risipitori, toate
aceste locuri le-a căutat şi le-a străbătut pentru cauza Domnului. Dragostea, ca şi un dinam puternic l-a împins să
îndrăznească lucruri mari pentru Dumnezeu. Nu mulŃi s-au rugat cum s-a rugat acest bărbat. Poate McCheyne, John
Fletcher, marele Brainerd, şi încă puŃini câŃiva, au cunoscut lucrarea aceasta în care trupul şi sufletul participă intens în
rugăciunea de mijlocire sub influenŃa iubirii.
Îmi aduc aminte cum am stat lângă autoarea acestor versuri, cântându-i imnul:
Iubirea Ta, Isuse, ne cheamă şi ne strânge
Şi ne trimite-n lume cu harul Tău măreŃ,
Lumina celor oropsiŃi din noapte şi dispreŃ.
O, iată, inima-mi se frânge,
Şi doru-n mine astăzi plânge:
Da, vreau să merg cu orice preŃ!
Nu era doar un sentimentalism exprimat frumos. O costaseră închisoare, lipsuri, dureri şi sărăcie!
Charles Wesley mi se pare că se întinde în vârful picioarelor ca să ajungă aşa sus şi să spună: „Nu mai doresc nimic din
ale pământului. Tot ce vreau, oh, Doamne, e dragostea Ta în pieptul meu!" Mai recent, Amy Carmichael a rostit
rugăciunea dintr-un suflet aprins: „Dă-mi iubirea călăuză pe cărare, CredinŃa, cu forŃă arzătoare!" ToŃi aceştia au umblat
pe drumul apostolic al câştigătorilor de suflete.
Cei animaŃi de dorinŃa să câştige pe alŃii la Domnul au avut o dragoste mare de sufletele oamenilor. Toate iubirile mai
mărunte au fost cucerite de Iubirea cea mare. Marea iubire faŃă de Iubitorul sufletelor lor i-a mânat la lacrimi, la suferinŃe,
la triumf. Oare în ceasul acesta rău în care trăim, avem noi dreptul să iubim mai puŃin?
Să Te iubesc pe Tine, Cerescule Părinte
Punându-łi la picioare şi faptele şi gândul;
E dorul meu cel mare, iubirea mea fierbine,
Să nu ne mai despartă nici cerul, nici pământul!
Iubirea croieşte prin flăcări o cărare
Iubirea uşurează poverile amare,
Iubirea şterge lacrimi, iubirea îndrăzneşte,
Iubirea se jertfeşte, iubirea biruieşte!

Fără ca să fi ales ei, milioane de oameni vor fi însemnaŃi într-o zi pentru Anticrist. Oare să ne tragem noi înapoi de la
cinstea de a purta în sufletul nostru, în gândirea noastră, în duhul nostru, în trupul nostru, semnele Stăpânului, semnele
Domnului Isus? Dar oare dorim noi aşa ceva?
A fi „însemnat" înseamnă a purta semnul de rob. Suntem gata să fim însemnaŃi - „Pentru Cristos"?

„Eu v-am născut în Cristos Isus, prin Evanghelie!”
Ap. Pavel
„O, frate, roagă-te! În ciuda lui Satana, roagă-te! Stai ore în rugăciune; mai bine neglijează-Ńi prietenii, dar nu
rugăciunea; mai bine posteşte, uită de cină sau de somn, dar nu de rugăciune. Şi nu trebuie să vorbim despre rugăciune,
ci trebuie să ne rugăm cu o dorinŃă înfocată. Domnul este aproape. Vine pe nesimŃite în timp ce fecioarele aŃipesc”.
Andrew A. Bonar
„A fost nevoie de şapte ani
...înainte ca W. Carey să boteze primul convenit în India.
...înainte ca Judson să câştige primul ucenic în Burma.
...de suferinŃă pentru Morrison înainte ca primul chinez să fie câştigat la Cristos.
...zice Moffat, că a aşteptat, până ce a văzut primele semne ale lucrării Duhului Sfânt asupra africanilor din Beciuana.
...înainte ca Henry Richards a câştigat primul său convertit, în Benza Manteka”.
A J. Cordon
„Rugăciunea e sângele sufletului!”
George Herbert

CAPITOLUL 16
„Dă-mi copii, sau mor!"
Trezirea e imperativă, căci porŃile iadului s-au deschis largi pentru această generaŃie degenerată în care trăim. Avem
nevoie (deşi adeseori zicem că vrem) de trezire! Cu toate acestea, sfinŃii de paie, anemici şi slăbănogi, ai ceasului în care
trăim, vor să se deschidă cerul şi să li se aducă trezirea spirituală prin aceleaşi metode prin care cumpără o limonada de la
automatele de răcoritoare. Însă Dumnezeu nu-Şi mecanizează puterile slavei Sale ca să se adapteze la maşinăriile
religioase ale timpului nostru.
„Am dori să vină şi la noi o trezire spirituală cum a avut loc în insulele Hebride!" spunea recent un predicator. Dragul
meu, trezirea n-a venit în insulele Hebride doar pentru că au dorit-o. PorŃile cerului s-au deschis şi puterea cea măreaŃă a
Domnului a cutremurat insulele fiindcă acolo locuitorii Ńării „au vestit un post şi au chemat o adunare sfântă"; au aşteptat
cu lacrimi, cu osteneală, cu insistenŃă lângă scaunul de domnie al adevăratului Dumnezeu. Şi vizitarea aceea miraculoasă a
venit fiindcă Cel ce căutase cândva o fecioară în care să zămislească Fiul Său preaiubit a găsit un popor de o puritate
virgină, plin de un patos şi de o viziune arzătoare. N-au avut duplicitate de motive în rugăciunile lor. Nici una din
rugăciunile lor n-avea cereri colorate cu încercări de salvare a renumelui vreunei denominaŃii. Privirea lor era îndreptată

numai la slava lui Dumnezeu. N-a fost printre ei nici un grup invidios că celelalte grupuri cresc mai repede; singura lor
gelozie a fost pentru Domnul Oştirilor a cărui slavă era batjocorită în praf, a cărui casă avea „zidurile dărâmate şi porŃile
arse de foc."
Un grup sănătos fundamental în învăŃăturile biblice nu poate fi nicidecum o momeală de atracŃie pentru Duhul Sfânt,
Zămislitorul! IubiŃii mei, avem mii de astfel de grupuri răspândite pe tot pământul. S-ar putea ca o fată de şaptesprezece
ani şi un băiat de aceeaşi vârstă să aibă capacitatea fizică să fie părinŃi de copii, şi pot fi chiar legal căsătoriŃi. Dar oare
aceasta garantează că vor avea copii? Au ei resursele financiare care să le asigure un cămin? Şi sunt ei maturi în gândire
ca să-şi crească copiii? Trezirea spirituală s-ar stinge într-o săptămână în multe din Bisericile „biblice", fiindcă nu există
„mame în Israel" care să îngrijească de copii. Şi câŃi din membrii bisericilor noastre ar putea conduce pe alŃii la Domnul,
din întuneric la lumină? În multe din bisericile acestea de azi a se naşte copii în credinŃă e ca şi cum ai pune un nou născut
într-un frigider la zero grade absolut!
Naşterea firească a unui copilaş are înainte luni de sarcină şi zile de dureri; la fel e şi naşterea spirituală. Domnul Isus S-a
rugat pentru Biserica Sa, dar ca s-o nască S-a dat pe Sine Însuşi la moarte pentru ea. Apostolul Pavel s-a rugat „zi şi
noapte... nespus" pentru Biserică; mai mult, a suferit durerile naşterii pentru cei păcătoşi. Sionul, ca să nască, trebue să
aibă întâi durerile naşterii. Deşi mulŃi predicatori strigă în fiecare săptămână „Trebuie să vă naşteŃi din nou”, câŃi din ei
pot spune cu apostolul Pavel: „Chiar dacă aŃi avea zece mii de învăŃători în Cristos, totuşi nu aveŃi mai mulŃi părinŃi;
pentru că eu v-am născut în Cristos Isus, prin Evanghelie" (1 Corinteni 4:15)? El i-a născut în credinŃă. Nu spune că s-a
rugat numai pentru ei. Dacă în secolul trecut rata naşterilor fizice ar fi fost la fel de scăzută ca rata naşterilor spirituale azi,
rasa umană ar fi dispărut deja de pe faŃa pământului. „Trebuie să ne rugăm ca să păstrăm viaŃa de credinŃă”, spunem noi;
iar adevărul e că trebuie să trăim o viaŃă de credinŃă ca să ne rugăm. „Dacă rămâneŃi în Mine... cereŃi orice veŃi vrea!" Îmi
dau seama că „a cere" include şi rugăciunea pentru mântuirea celor pierduŃi, dar rugăciunea e mai mult decât a cere.
Rugăciunea e, desigur, supunerea noastră faŃă de Duhul Sfânt astfel ca El să poată lucra în noi şi prin noi. În primul
capitol al Genezei aflăm că toate vietăŃile au dat naştere după soiul lor. Atunci oare în domeniul regenerării spirituale, n-ar
trebui ca fiecare suflet nou născut să dea naştere altora?
Noi, evangheliştii, primim adesea laude, şi de multe ori le primim pe nedrept. Ştiu o bătrânică în Irlanda care se roagă ore
în şir, se roagă în fiecare zi pentru acest gângav ce sunt. AlŃii mi-au mărturisit: „Nu trece nici o zi în care să nu mă rog
înaintea lui Dumnezeu pentru dumneata!" Ei au dat naştere multora din cei pe care oamenii ziceau că eu i-am născut
spiritual, când de fapt eu n-am fost decât o moaşă la naşterea lor. În ziua de judecăŃii ne vom mira ce multe coroane vor fi
date unor ucenici necunoscuŃi. Uneori mi se pare că noi, predicatorii, cei care captăm atenŃia publicului, vom fi răsplătiŃi
cu cei din urmă. De pildă, ştiu predicatori care predică azi predici pe care le-au mai predicat acum douăzeci de ani. N-au
născut atunci, nu nasc nici azi. Predicatorii de felul acesta obişnuiau să se roage. Unul din ei mi-a mărturisit nu demult:
„Nu, frate, nu mă mai rog ca înainte, dar cred că bunul Dumnezeu mă înŃelege!" Da, da. Bunul Dumnezeu înŃelege foarte
bine. Dar nu ne scuză pentru faptul că suntem mai ocupaŃi decât ar vrea El să fim.
E adevărat că ştiinŃa a eliminat mare parte din durerile pe care mamele noastre le-au cunoscut la naştere. Dar ştiinŃa nu
poate elimina lunile lungi de formare a copilaşului. În acelaşi fel, noi, predicatorii, am găsit metode mai uşoare de a atrage
pe oameni la Evanghelie, pentru mântuirea lor sau umplerea cu Duhul Sfânt. Pentru mântuirea lor, li se dă voie doar să
ridice mâna, şi presto! toate suferinŃele de altă dată de la altar au dispărut. Pentru umplerea cu Duhul Sfânt, oamenilor li se
zice: „Doar staŃi pe loc în timp ce predicatorul se roagă pentru voi, şi veŃi fi umpluŃi!" Ce ruşine! FraŃii mei, înainte ca să
se întâmple minunea, adevărata trezire spirituală şi naştere din nou are nevoie de durerile naşterii.
După cum noul născut pune în comoŃie tot trupul mamei, tot aşa mişcarea de trezire spirituală şi durerile naşterii pun în
mişcare tot trupul Bisericii. Viitoarea mamă e cuprinsă de nelinişte cu fiecare clipă ce se apropie de momentul naşterii
(adesea starea aceasta duce la nopŃi de nesomn şi plâns); tot aşa făcliile din sanctuarul bisericilor ard uleiul de la miezul
nopŃii în timp ce sufletele celor împovăraŃi cu sarcinile altora, cu durerea păcatelor celor pierduŃi, îşi varsă sufletul în
rugăciuni de mijlocire pentru nelegiuirile poporului. Adesea, viitoarea mamă îşi pierde pofta de mâncare şi, în interesul
viitorului copilaş, se înfrânează de la anumite lucruri. Tot aşa, înfrânarea de la mâncare şi o stare de aşteptare liniştită cu o
iubire în clocot, cuprinde inimile celor ce se ruşinează de viaŃa stearpă a Bisericii. După cum femeia însărcinată se

ascunde de privirile publicului (sau cel puŃin aşa era pe vremuri) cu cât se apropie clipa naşterii, tot aşa cei ce sunt în
durerile naşterii de suflete se ascund de publicitate şi se apropie de faŃa lui Dumnezeu cel sfânt.
E clar că Iacov a iubit-o pe Rahela mult mai mult decât pe Lea. Şi totuşi, „cununa iubirii" a căpătat-o Lea, fiindcă ea a
avut copii. GândiŃi-vă că pentru Rahela a slujit Iacov patrusprezece ani, dar tot devotamentul acesta splendid n-a fost de
nici o mângăiere pentru Rahela, fiindcă era stearpă. Fără îndoială Iacov şi-a demonstrat iubirea încărcând-o cu bijuterii,
după cum era obiceiul zilei; dar nici nimicurile acestea exterioare n-au fost mângăiere. Şi deşi Rahela era frumoasă la
chip, nici laudele unora, nici admiraŃia altora n-au compensat faptul că nu avea fii. Realitatea teribilă pentru Rahela era
faptul că Lea avea patru fii care o trăgeau de fustă, iar de ea, de frumoasa Rahela, de stearpa Rahela, bărbaŃii râdeau şi
femeile strângeau din buze. Mi-o imaginez pe Rahela, cu ochii mai roşii de plâns decât ochi Leei, cu părul despletit şi
vocea răguşită de plâns, cum vine înaintea lui Iacov, obosită de nerodnicia ei, umilită până la disperare de starea ei,
implorându-l cu hohote de plâns: „Dă-mi copii, ori mor!" (Geneza 30:1). Strigătul acesta i-a rupt inima aşa cum o sabie iar fi sfârtecat trupul.
PermiteŃi-mi să spiritualizez tabloul acesta: Rugăciunea Rahelei n-a fost o rugăciune obişnuită, ci în disperare. Era
cuprinsă de durere, copleşită de ruşine, îngenunchiată de starea ei. Frate predicator, dacă Ńi-e sufletul sterp şi ochii uscaŃi,
dacă nu vin suflete la pocăinŃă în faŃa altarului, nu-Ńi găsi refugiu în popularitate, respinge mângăierea diplomelor câştigate
şi a cărŃilor pe care le-ai scris! Fii sincer şi imploră-L pe Duhul Sfânt să te copleşească cu durerea stării în care te afli,
fiindcă eşti atât de slăbit spiritual încât nu mai poŃi naşte! O, cum ne mustră altarele noastre goale! CredeŃi oare că Duhul
Sfânt se bucură de orgile noastre electronice, de covoarele elegante din biserici, de ornamentele noi, când leagănul e gol?
Niciodată! O, dacă liniştea de moarte din sanctuarele bisericilor ar fi spartă de binecuvântatul Ńipăt al copiilor nou născuŃi
în credinŃă!
Nu există o formulă, un model al trezirilor spirituale. Deşi pretutindeni se nasc copii în acelaşi mod, cât de diferiŃi sunt ei
între ei. Fiecare copil e ceva nou. Nu există duplicate. Tot astfel, aceeaşi suferinŃă la naşterea spirituală, aceleaşi rugăciuni
născute din durerea sterpiciunii spirituale, nasc trezirile, dar de-a lungul vremii acestea au avut loc fiecare într-alt fel,
diferite unele de altele.
Lui Jonathan Edwards nu i-au lipsit mulŃimile şi banii n-au fost problema lui. Dar stagnarea spirituală îl obseda ca un
coşmar. VinovăŃia bisericilor bancrutate spiritual i-a îndoit genunchii şi i-a zdrobit sufletul încât, plin de întristare, a stat
tăcut în faŃa tronului harului până când Duhul Sfânt a venit peste el. Azi Biserica şi lumea cunoaşte răspunsul pe care l-a
primit veghea sa biruitoare. Jurămintele pe care le-a făcut, lacrimile pe care le-a vărsat, suspinurile pe care le-a şoptit, sunt
toate scrise în cronicile lucrărilor lui Dumnezeu. Edwards, Zinzendorf, Wesley şi alŃii, au fost înrudiŃi spiritual (există o
aristocraŃie în domeniul duhovnicesc, ca şi în domeniul firii). Oamenii aceştia au ieşit de sub onorurile ereditare şi au
căutat să stea sub acolada Duhului Sfânt.
Istoria politică şi militară se învârteşte în jurul vieŃii unor oameni. Unii din aceştia s-au investit pe ei înşişi cu anumite
puteri şi adesea au făcut să tremure întreaga lume înaintea lor. GândiŃi-vă la geniul acela rău, Hitler. Ce de regi a mai
detronat! Ce de guverne a mai răsturnat! Câte milioane de morminte a umplut! Pentru veacul nostru el a fost un bici mai
groaznic decât zece plăgi. Hitler avea de făcut un singur lucru, şi l-a făcut. Biblia spune că în zilele din urmă „aceia care
vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămânea tari şi vor face mari isprăvi!" Nu cei care cântă despre Dumnezeu, nu cei care
scriu sau predică despre Dumnezeu, ci acei care Îl cunosc pe Dumnezeul lor, aceia vor rămâne tari şi vor face lucrări mari.
Cuvântul nu spune că vor avea mâncare şi stomacele pline; nu spune că vom fi mai înŃelepŃi din pricina cunoştinŃelor
vaste; ci despre iscusinŃa celor ce Îl au pe Duhul Sfânt în ei, fiindcă Îl cunosc pe Dumnezeu.
Ar trebui să ne cercetăm mai bine şi să vedem că trezirea spirituală vine ca rezultat al strădaniei unei sfinte grupări din
sânul bisericii, a celor ce şi-au înŃeles misiunea de a stărui în rugăciuni, în cereri şi mijlociri. Aceşti sfinŃi ai Celui
Preaînalt au în faŃă un veac încătuşat în religii false şi se îngrozesc la vederea milioanelor ce merg la pierzare. Şi atunci, se
hotăresc să stea în veghe, rămân în aşteptare - poate zile, poate săptămâni, poate luni - până Duhul începe lucrarea peste ei
şi cerul se deschide în binecuvântările trezirii.

Pe paginile Bibliei, femeile sterpe au dat naştere celor mai iluştri copii. Sara, stearpă până la vârsta de nouăzeci de ani, a
născut pe Isaac; strigătul Rahelei: „Dă-mi copii, ori mor!" a fost răspuns, şi ea l-a născut pe Iosif, cel care a izbăvit întreg
neamul. SoŃia lui Manoah a născut pe Samson, un alt izbăvitor al lui Israel. Ana, un suflet zdrobit, după ce a plâns cu
suspine la cortul întâlnirii şi a făcut juruinŃe şi a continuat în rugăciune ignorând obiecŃiunile lui Eli, şi-a vărsat sufletul
înaintea lui Dumnezeu şi a primit răspuns prin naşterea lui Samuel, cel care a devenit marele judecător al lui Israel.
Stearpa şi văduva Rut a căpătat îndurare şi a născut pe Obed, care a născut pe Isai, tatăl lui David, din sămânŃa căruia S-a
născut Mântuitorul. Din Elisabeta, îmbătrânită de ani, a ieşit Ioan Botezătorul, despre care spunea Isus că e neîntrecut
între cei născuŃi din femeie. Dacă ruşinea de a nu fi avut copii n-ar fi copleşit fiinŃele acestor femei, ce mare ar fi fost
pierderea în omenire!
Aşa cum copilul face dintr-o dată saltul în viaŃă, tot aşa se întâmplă cu fenomenul trezirilor spirituale. În secolul al XVIlea Knox şi-a însuşit strigătul Rahelei, spunând: „Dă-mi ScoŃia, ori mor!" Knox a murit, dar cât timp va fi o ScoŃie, şi
Knox va trăi. Zinzendorf, întristat şi ruşinat de starea lipsită de iubire şi rodnicie a Moravienilor, a fost copleşit şi
energizat de Duhul Sfânt până când trezirea s-a declanşat deodată în dimineaŃa aceea de miercuri, 13 august 1727. Atunci
a început mişcarea Moraviană, din care s-a născut vestitul lanŃ al rugăciunii care ni se spune că a durat o sută de ani. Din
adunarea aceea a izvorât mişcarea misionară care a atins marginile pământului.
Biserica de azi, în loc să pledeze pentru o propagandă anemică, ar trebui să poarte energic sarcina propagării. Fără
îndoială, metodele la naştere s-au schimbat odată cu avansul ştiinŃei. Dar iarăşi trebuie să spunem că ştiinŃa, oricât ar fi ea
de dragă medicilor, nu poate scurta perioada aceea de nouă luni când se formează în taină copilul. FraŃilor, suntem învinşi
de elementul timpului. Atât predicatorul cât şi biserica sunt mai ocupaŃi decât ar trebui să fie, şi nu mai au timp să se
roage. Dacă i-am da lui Dumnezeu timpul nostru, El ne-ar da suflete pentru veşnicie. Dacă ne-am recunoaşte neputinŃa şi
I-am chema Numele, El ar face să răsară soarele pentru noi ca la amiază. Biserica are experŃi, să-i încarci cu carul, şi toŃi
au câte un raport sau un sfat. Dar unde sunt cei ce poartă agonia câştigării de suflete? Biserici care se laudă cu un număr
record de membrii se pot lăuda cu un număr minim de naşteri spirituale. Avem talentul să mărim numărul de biserici fără
ca să mărim ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. (Ştiu o familie în care toŃi copiii sunt adoptaŃi. Unii dintre noi, predicatorii, pe plan
spiritual mai mult adoptăm decât naştem). Duşmanul înmulŃirii e stagnarea. Când credincioşii simt povara sterilităŃii
spirituale, atunci începem să pulsăm o teamă sfântă, să ne rugăm cu un zel sfânt, şi să dăm naştere unei rodnicii sfinte. La
tejgheaua lui Dumnezeu nu există zile de ieftinire şi chilipir: preŃul trezirilor e mereu acelaşi, durerile naşterii!
Fără îndoială, această lume ajunsă în paragină cere o trezire. Îmi dau iarăşi bine seama că mereu se vor găsi din cei care
ameŃiŃi în adormirea lor se vor furişa în ideia suveranităŃii lui Dumnezeu şi vor spune: „Când vrea Dumnezeu, aduce El
trezirea." Adevărat. Dar acesta e doar jumătate din adevăr. VreŃi să spuneŃi că Dumnezeu se simte bine că 83 de oameni pe
minut mor fără Cristos? AŃi ajuns la părerea că Domnul doreşte acum ca lumea să piară? ÎndrăzniŃi să ziceŃi - şi lucrul
acesta mi se pare aproape o hulă - că atunci când Dumnezeu se va hotărî să dea cu piciorul şi să împrăştie pe toŃi duşmanii
Săi, abia atunci vom simŃi lucrarea Duhului Sfânt? Nu! LuaŃi doar jumătate din text şi reuşiŃi să forŃaŃi Biblia să spună
aproape tot ce vă place. De pildă: „Dumnezeu e în stare să facem nespus mai mult decât cerem sau gândim!" OpriŃi-vă cu
versetul acesta aici şi-l puteŃi interpreta că Dumnezeu e în stare, dar că nu se sinchiseşte prea mult să facă ce ar putea face.
Versetul astfel trunchiat lasă trezirile pe treptele din faŃa tronului lui Dumnezeu. Dar citiŃi versetul în întregime: „Iar a
Celui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim, a Lui să fie slava în
Biserică şi în Cristos Isus din neam în neam, în vecii vecilor! Amin! (Efeseni 3:22-21). Deja versetul înseamnă altceva!
Înseamnă că noi suntem canalele de lucru. Când trezirea nu vine înseamnă că de vină suntem noi, canalele sunt blocate.
Înseamnă că Dumnezeu nu poate străpunge blocajul nostru ca să ajungă cu Evanghelia în veacul acesta, din cauza lipsei
de putere din Biserică. Deci, dacă întârzie trezirea e din vina noastră!
Finney spunea: „Să-L ai pe Dumnezeu înseamnă să trăieşti într-o continuă trezire!" Da, putem avea o trezire spirituală,
fiindcă aceasta are loc după puterea care lucrează în noi, iar noi am primit această putere „când Se va pogorî Duhul Sfânt
peste voi!" Aceasta nu e doar o putere ca să facem minuni, căci şi înainte de Rusalii ucenicii au făcut minuni şi au scos

demoni din oameni. Nici nu e doar putere de a ne organiza ca să ascultăm predici, ca să traducem Scripturile, ca să intrăm
în noi teritorii pentru Domnul. Toate acestea sunt bune. Dar mă întreb, avem noi puterea Duhului Sfânt - puterea care o
restrânge pe a diavolului, îi dărâmă întăriturile şi obŃine împlinirea făgăduinŃelor? Păcătoşii rămân în pierzare şi vor fi
condamnaŃi dacă nu sunt eliberaŃi de sub stăpânirea diavolului. De ce altceva se va teme iadul dacă nu de o biserică sub
ungerea lui Dumnezeu, mânată de puterea rugăciunii?
Prea iubiŃii mei, să dăm la o parte lucrurile mărunte. Să uităm toate polemicile între noi. „Să stăruim necurmat în
rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului”, căci „credinŃa vine în urma auziră." RuşinaŃi de neputinŃa Bisericii, întristaŃi
de monopolul pe care-l deŃine diavolul în lume, oare să nu strigăm cu duhul chinuit şi noi (dar să şi simŃim ce zicem):
„Dă-mi copii, sau mor!" Amin!

„Creştini, renunŃarea de noi înşine e legea de căpetenie în conduita creştină”
Dr. Charles Inwood
„RenunŃ să mai vorbesc acum creaturilor, şi mă îndrept spre Tine, O, Doamne, încep acum îmbrăŃişarea intimă cu
Dumnezeu, stare pe care nimeni nu mi-o va tulbura de acum înainte. La revedere, tată şi mamă, prieteni şi rude! La
revedere, mâncare şi băutură! La revedere, lume şi toate plăcerile! La revedere, soare, lună şi stele! Bun Venit,
Dumnezeule Tată! Bun Venit, dulce Doamne Isuse, Mijlocitorul Noului Legământ! Bun Venit, Duh al harului, Dumnezeul
oricărei mângăieri! Bun Venit, slavă! Bun Venit, viaŃă veşnică! Bun Venit, moarte!" -- Dr. Matthew MacKail stătea sub
spânzurătoare, şi în timp ce vărul său martir se zbătea în sfoara întinsă, i-a prins picioarele care zvâcneau şi s-a agăŃat
de ele, ca moartea să-i vină mai uşor şi mai repede. Şi astfel i-a venit rândul să meargă la Cristos şi lui Hugh MacKail;
avea pe faŃă obişnuitul său zâmbet copilăresc. „Fie acesta salutul de Bun Venit”, zise el; „Duhul şi Mireasa zic, VINO!"
Martirajul lui Hugh MacKail

CAPITOLUL 17
Gunoiul lumii acesteia
Ce înseamnã expresia „gunoiul lumii acesteia"? (1 Corinteni 4:13). Este oare gunoiul de murdãrie din care se nasc
organizatiile criminale din fiecare tarã? Este oare geniul rãu care manipuleazã revolutiile internationale? Era Babilonul? E
Roma? E pãcatul? S-a gãsit oare vreun trib de duhuri rele care sã poarte titlul acesta?
O mie de presupuneri ar da o mie de rãspunsuri la întrebarea aceasta, si toate gresite. Rãspunsul bun e tocmai opusul
asteptãrilor noastre. Expresia gunoiul lumii acesteia nu se referã nici la oameni nici la demoni. Nu e vorba de ceva rãu, ci
de ceva bun - ba nu, nu e nici bun - ci, e cel mai bun. Nu e din domeniul material, ci spiritual. Nu e de la Satan, ci de la
Dumnezeu. Nu e vorba de Bisericã în general, ci de un sfânt. Nu e numai un sfânt, ci e cel mai sfânt dintre sfinti, e
Kohinoorul tuturor mãrgãritarelor. „Noi, apostolii", spune Pavel, „am ajuns ca gunoiul acestei lumi." Apoi adaugã insultã
peste ranã, subliniazã infamia, adânceste umilirea, adãugând: (noi, apostolii suntem...) lepãdãtura tuturor" 1 Corinteni
4:13.
Oricine se vede pe sine astfel, „gunoiul lumii acesteia", nu mai are ambitii personale; deci nu mai are de ce sã fie gelos.
Nu mai are reputatie; deci nu mai are de ce sã se certe. Nu mai posedã nimic; deci nu mai are de ce sã se îngrijoreze. Nu
mai are „drepturi", deci nimeni nu-i mai poate face vreun rãu. Binecuvântatã stare e aceasta! Omul acesta e deja „mort”,
deci nimeni nu-l mai poate omorî. Vã mai mirati acum cã un asa om, având o asa stare a mintii si a sufletului, a întors
lumea pe dos? Sfintii plini de ambitii de azi ar trebui sã se gândeascã la atitudinea aceasta apostolicã fatã de lume! ªi
evanghelista de azi care umblã dupã popularitate trãind dupã „moda Hollywood" n-ar strica sã ia aminte!

Ce l-a durut pe apostolul Pavel mai tare decât cele o sutã nouãzeci si cinci de lovituri, decât cele trei bãtãi cu nuiele, decât
cele trei naufragii, decât împroscarea cu pietre? Corintenii aceia satisfãcuti de ei însisi, lumesti, firesti, gata mereu sã
critice! Biserica aceasta era împãrtitã din cauza lucrurilor firii, si din cauza banilor! Unii au avut succes, s-au ridicat cu
faimã pe treptele sociale si au ajuns magnatii comercianti ai orasului. Iatã de ce spune apostolul Pavel cã au ajuns sã se
poarte ca împãratii. Observati contrastul izbitor între versetul acesta, 1 Corinteni 4:8, „O, iatã-vã sãtui! Iatã-vã bogati!
Iatã-vã împãrãtind fãrã noi!" si versetul 10, „Noi suntem nebuni... noi, slabi... noi, dispretuiti... noi suferim de foame si de
sete, suntem goi, chinuiti, umblãm din loc în loc!" Compensatia binecuvântatã e în versetul 9: „Noi am ajuns o priveliste
pentru lume, îngeri si oameni."
N-a fost greu pentru Pavel sã arate toate acestea, fiindcã el se considera mai neînsemnat decât cei din urmã. Dar, apostolul
ia si comparã starea aceasta cu a celor care si-au pierdut orientarea în credintã. Acesti corinteni erau sãtui, dar nu erau
liberi (Un puscãrias dacã iese din celula lui nu e liber dacã încã târãste lantul dupã el). Apostolul nu se necãjeste pentru cã
ei au supra-abundentã iar el nu are nimic. E întristat fiindcã bogãtia lor le-a pricinuit slãbiciune sufleteascã. Ei au comfort,
dar nu mai au cruce; sunt bogati, dar nu mai poartã „ocara lui Cristos". Nu le spune cã nu mai sunt ai lui Cristos, dar le
atrage atentia cã de fapt ce cautã ei e un drum fãrã spini la cer. Le spune: „Mãcar de ati împãrãti cu adevãrat, ca sã putem
împãrati si noi împreunã cu voi" (1 Corinteni 4:8f). Dacã ar fi ajuns cu adevãrat sã împãrãteascã înseamnã cã deja ar fi
venit Cristos, mileniul ar fi fost împlinit si atunci, spune Pavel: „Am fi împãrãtit si noi cu voi!"
Dar cui îi place sã fie atât de dezonorat, dispretuit, devalorificat? Adevãrul acesta e revolutionar si supãrãtor pentru
învãtãtura crestinã coruptã de azi. Ne mai bucurãm noi fiindcã lumea ne crede nebuni? Ne este usor sã vedem numele
noastre lepãdate ca un gunoi? Comunismul niveleazã la pãmânt straturile de oameni. Crestinismul le niveleazã la cer!
Crestinismul adevãrat e mult mai revolutionar decât comunismul (si fãrã crime si vãrsare de sânge). Buldozerele
socialismului au încercat „sã împingã" dealul bogãtiilor si „sã umple" valea sãrãciei. Credeau cã prin educatie vor „netezi
drumurile strâmbe", cã printr-un act al parlamentului, printr-o simplã miscare a baghetei magice, mileniul fericirii, atât de
mult întârziat, va coborî pe pãmânt. Dar schimbãrile au fost doar schimbãri de sefi, iar sluga a rãmas tot slugã. Azi sunt o
multime de oameni care ajung bogati sãrãcind pe altii. Apostolul Pavel spune cã a fost sãrac, „totusi îmbogãtind pe multi!"
Slavã Domnului! Punga lui Simion Magul n-are nici azi parte în lucrarea Duhului Sfânt. Dacã încã n-am învãtat cum sã
mânuim „mamona bogãtiilor nedrepte", cum vrem sã primim „adevãratele bogãtii"?
Astfel, apostolul Pavel, bancrutat din punct de vedere material si social, a primit eticheta pe care putini au mai avut-o,
„gunoiul lumii acesteia." Desigur aceasta l-a ajutat sã înteleagã faptul cã urma sã fie cãlcat în picioare de oameni. Desi a
fost în stare sã rãspundã filosofilor, stoicilor, epicurienilor, la Atena, pentru cauza Domnului Isus Cristos el a fost gata sã
fie numit „nebun". În învãtãtura Domnului, antagonsimul lumii a fost fundamental si perpetuu.
Fratilor, alegem noi asa ceva? Ce ne deranjeazã mai mult decât sã fim clasificati ca oameni neînvãtati si ignoranti? - desi
un asa „neînvãtat si ignorant" a scris Apocalipsa, cartea care încã le dã de lucru învãtatilor. Suntem într-o molimã în care
predicatorii au mai multã grijã sã aibã capetele pline, decât sã aibe inimile cu foc. Dacã vrea carte cineva s-o facã înainte
de a se urca la amvon. Diplomele nu conteazã, fiindcã douãzeci si patru de ore pe zi nu ajung pentru un pãstor sã
aminteascã toate numele din turma sa în fata Marelui Pãstor, si apoi sã le pregãteascã hrana potrivitã. Adevãrul e cã
lucrurile duhovnicesti trebuiesc judecate duovniceste (nu psihologic!). Nici Dumnezeu, nici judecãtile Sale, nu s-au
schimbat. Dupã cum gãseste El cu cale, încã existã lucruri ascunse de cei învãtati si „descoperite pruncilor". ªi pruncii,
fratii mei, nu putem spune cã au un intelect colosal. Biserica de azi se poate lãuda cu un nivel înalt de educatie în rândul
predicatorilor. Dar nu vã grãbiti asa tare în gâdilarea firii: avem în acelasi timp cea mai redusã crestere în numãrul de noi
convertiti. De ce? Fiindcã diavolul nu se sperie, frate Apolo, de Niagarele tale de cuvinte!
Linia de demarcatie fatã de lume e distinctã, bine determinatã, e aleasã în mod deliberat, constient, si e totodatã
discreditatã. Cãlãtorii din istorisirea lui Bunyan ajungând prin Târgul Desertãciunilor au ajuns sã fie râsul lumii. Erau
deosebiti de ceilalti oameni în hainele pe care le purtau, în limbaj, în preocupãri si interese. Oare asa e în viata noastrã azi?

În ultimul rãzboi un general britanic a spus: „Trebuie sã-i învãtãm pe oameni sã urascã, fiindcã oamenii se luptã împotriva
celor pe care-i urãsc." Am auzit mult (desi nici mãcar pe jumãtate cât ar trebui) despre dragostea desãvârsitã. Poate ar
trebui sã cunoastem însã si cum sã „ne mâniem si sã nu pãcãtuim." Credinciosul plin de Duhul Sfânt va urî nelegiuirea,
nedreptatea si necurãtia; si va milita împotriva lor. Fiindcã apostolul Pavel n-a iubit lumea, lumea l-a urât. Avem si noi
nevoie de aceastã dispozitie a opozitiei.
Stanley a scris cartea sa „Africa cea Foarte Neagrã" iar generalul Booth a scris - „Anglia cea Foarte Neagrã" în mijlocul
unor stãri de împotrivire zdrobitoare. Primul a vãzut pãdurile înalte, impenetrabile, pline cu leoparzi gata de atac, cu serpi
veninosi, cu bãstinasi la pândã în întuneric. Booth a vãzut strãzile Angliei cum le vede Dumnezeu, cu pofte ascunse, cu
ispitele pãcatelor la fiecare colt, cu pofta jocurilor de noroc, cu pericolul prostitutiei; si si-a ridicat o armatã pentru
Dumnezeu ca sã lupte împotriva lor.
Strãzile oraselor noastre sunt azi câmpuri de misiune. Nu vã lãsati pãcãliti de cultura înaltã, cãci o doamnã elegantã,
pieptãnatã frumos si cu un limbaj manierat, poate sã fie tot atât de departe de Dumnezeu ca o femeie Mau-Mau care poartã
o fustã din frunze. Orasele noastre gem de pãcate. Un crestin care adoarme în fiecare searã în fata televizorului are un
creier mort si un suflet fãrã putere. Ar fi mai bine pentru el sã-L roage pe Dumnezeu sã-l ia din lume, fiindcã oricum si-a
pierdut deja contactul cu lumea, încât nu mai simte starea de orbire, de pãcat si de dezmãt din jur, iar sufletul lui nu mai
simte nici o durere.
Fiecare stradã e un râu plin de activitãti satanice, de betie, divort, întuneric si pierzare. Dacã te ridici sã stai împotriva
acestor lucruri, nu te mira, frate dragã, dacã lumea te urãste. Dacã ai fi de-al lumii, te-ar iubi.
Pavel declarã într-un limbaj limpede: „Lumea este rãstignitã fatã de mine!" Nu cumva e aceasta mult dincolo de
crestinismul veacului al XX-lea? Golgota a vãzut în multe rânduri multimi care veneau sã priveascã umilirea
condamnatilor la moarte. La Cruce era o atmosferã de carnaval. Acolo era batjocura în fata suferintei. Dar cine se ducea a
doua zi sã mai priveascã victimele? Primii vizitatori erau vulturii, ca sã le scoatã ochii si sã le sfârtece coastele. Apoi
veneau câinii care sãreau sã le apuce picioarele. Asa decorate si mutilate, crucile erau un spectacol hidos, de groazã. Exact
asa e pentru Pavel lumea: rãstignitã, moartã, fãrã nimic care sã-l mai atragã!
Sã rostim si noi cu buze tremurãtoare, într-o cutremurare lãuntricã: „Lumea este rãstignitã fatã de mine!" Când suntem si
noi rãstigniti fatã de lume, când...
„am murit fatã de lume si de poftele din ea,
fatã de mândria oarbã, si de tot ce-mi poate da!"
...abia atunci ajungem sã cunoastem si noi libertatea pe care a avut-o apostolul Pavel. Adevãrul e cã noi, urmasii lui
Cristos, avem respect fatã de lume si fatã de opiniile ei, fatã de aprecierile si calificativele date de ea. Un critic modern
spunea despre credinciosi cã au schimbat douã cuvinte din dictionar, în loc sã fie pocãiti, ei sunt zgârcitil (Numai cei care
se simt vinovati se vor supãra cã le-am spus- o). Pe de altã parte în acest an de îndurare al lui Dumnezeu cunosc pe unii de
ambele pãrti ale Atlanticului care poartã hainele aruncate de altii si îsi dau toti banii în strângerea dintre pietrele morii lui
Dumnezeu. Cu accentul pe care l-a pus apostolul Pavel asupra separãrii fatã de lume, ne mirãm azi cum de s-au convertit
oamenii la predicile lui.
Acest binecuvântat bãrbat al lui Dumnezeu, omul pentru care lumea era rãstignitã, era privit ca „nebun". Ba chiar mai
mult, Pavel a predicat în asa fel Evanghelia încât altii au cãutat sã-l omoare fiindcã le pusese meseria în dizgratie si
dispret. Asa apostoli, cu atitudinea lor sãnãtoasã, sfântã, fatã de lume, ne fac sã ne rusinãm de noi însine.
„Ei au urcat pe trepte de luminã
Prin încercãri, pericole, dureri,
O, Doamne, dã-ne har si nouã

În urma lor sã mergem cãtre cer!"
Curând vom spune si noi: „La revedere, lume trecãtoare! Bun Sosit, vesnicie!" Aici vã doresc vouã, cititorilor, un an de
slujire jertfitoare pentru El care a fost Jertfa noastrã. Fie ca si noi sã ne sfârsim alergarea cu bucurie!

„Fratilor, e o fraudã sã spunem cã o asteptãm noapte de noapte, lunã dupã lunã, dacã noi însine nu suntem într-o stare
dupã voia lui Dumnezeu. Mai bine sã ne întrebãm: „E inima mea curatã? Sunt mâinile mele curate?"
Comentar la Trezirile Spirituale din insulele Hebride
„Trezirea spiritualã e o minune la fel de mare ca si un seceris de grâu. Trezirea vine din cer atunci când suflete de eroi
intrã în luptã hotãrâte sã biruie sau sã moarã - sau, dacã trebuie, sã biruie si sã moarã! „Împãrãtia cerurilor se ia cu
nãvala si cei ce dau nãvalã pun mâna pe ea!"
Charles Finney
„Cauza lui Dumnezeu este încredintatã oamenilor; Dumnezeu se încredinteazã pe Sine Însusi în mâna oamenilor.
Oamenii rugãciunii sunt viceregii lui Dumnezeu; acestia îndeplinesc lucrarea lui Dumnezeu si Îi împlinesc planurile”.
E.M. Bounds
„Rugãciunea e remediul suprem!”
Robert Hall
„Rugãciunea e testul acid al consacrãrii!”
Samuel Chadwick

CAPITOLUL 18
Rugăciuni cât Dumnezeu de mari!
ProfeŃii din vechime, apucaŃi şi strânşi în mâinile lui Dumnezeu, au avut o sensibilitate deosebită faŃă de faptul că
misiunea lor era copleşitor de mare şi cât se poate de rău văzută de oameni. Pledând motivele insuficienŃei şi incapacităŃii
lor, aceşti oameni înfricoşaŃi de ce vedeau vroiau să scape de sub povara lucrării ce îi aştepta. Moise, de exemplu, ca să
scape din poziŃia de conducător al unei naŃiuni întregi găseşte motivul că e bâlbâit. Dar Dumnezeu a ştiut să treacă pe
lângă evaziunea lui, şi i-l dă pe Aaron. Ieremia, de asemenea, aduce motivul că e doar un copil. Şi în cazul lui Ieremia (ca
şi al lui Moise) obiecŃiunile umane nu pot rămâne în picioare. Căci oamenii aleşi de Dumnezeu au fost trimişi în sălile de
consilii ale înŃelepciunii umane - nu să-şi lustruiască personalităŃile lor sau să-şi etaleze cunoştinŃele. Ci Dumnezeu îl
prindea pe solul acesta ales de el, îl închidea şi îl înconjura cu Însăşi FiinŃa Sa. Dacă are dreptate Oliver Wendell Holmes,
mintea umană când se extinde cu o nouă idee nu mai poate reveni la starea şi dimensiunile originale. Atunci, ce putem
spune despre sufletul care a auzit şoapta Vocii Eterne? „Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaŃă!" (Ioan 6:63).
Predicile de azi sunt bolnave fiindcă iau idei din creierul unor oameni morŃi în loc să le ia de la Domnul. CărŃile sunt bune
atât timp cât sunt călăuze, dar sunt rele când ajung lanŃuri.
La fel ca şi în domeniul energiei atomice, unde savanŃii moderni au atins o nouă dimensiune a puterii, tot aşa Biserica
trebuie să redescopere nemărginita putere a Duhului Sfânt. Ca să lovească în nelegiuirea acestui veac de putrefacŃie a
păcatului şi să-i scuture din amorŃeală pe sfinŃii aŃipiŃi de somn, trebuie să se întâmple ceva. Predici de viaŃă şi vieŃi de
Evanghelii vor trebui să iasă din veghea stăruitoare a cămăruŃelor de rugăciune. Cineva a spus: „Trebuie să ne rugăm dacă

vrem să ducem o viaŃă sfântă!" Da, însă şi reversul e adevărat: „Trebuie să trăim o viaŃă sfântă ca să ne putem ruga!" După
David: „Cine va putea să se suie la muntele Domnului? - Cel ce are mâiniâe nevinovate şi inima curată!" (Psalmul 24:34).
Secretul rugăciunii e rugăciunea în secret. CărŃile despre rugăciune sunt bune, dar nu suficiente. După cum cărŃile de
bucate sunt bune, dar n-au nici un rost dacă nu sunt aplicate pentru mâncare, la fel şi cu rugăciunea. Oamenii pot citi
biblioteci întregi de cărŃi despre rugăciune, şi să nu fie cu nimic mai puternici în rugăciune. Trebuie să învăŃăm să ne
rugăm, şi să ne rugăm să învăŃăm să ne rugăm. Aşa cum pot sta în fotoliu şi să citesc o carte despre educaŃia fizică, şi să
pierd vremea numai; tot aşa pot să citesc despre rugăciune, să mă mir de Moise, sau să rămân cu gura căscată în faŃa
suspinurilor şi a plânsetelor lui Ieremia, şi totuşi să nu ştiu nici ABC-ul rugăciunii de mijlocire. Aşa cum gloanŃele netrase
nu aduc vânat, aşa inima nesimŃitoare în rugăciune nu culege nici o roadă.
Pentru Numele lui Dumnezeu, vă îndemn, lăsaŃi ca rugăciunile voastre să vă hrănească sufletul după cum mâncarea vă
hrăneşte trupurile”, spunea credinciosul Fenelon. Henry Martyn spunea aşa: „Starea de amorŃire în care mă aflu o atribui
lipsei de timp suficient şi de linişte pentru meditaŃia în taină. O, dacă aş ajunge să fiu om al rugăciunii!" Un scriitor de
demult spunea: „Multe din rugăciunile noastre sunt ca şi puştiul care sună la sonerie şi apoi fuge repede înainte ca să se
deschidă uşa." Da, exact aşa suntem. Cel mai vast domeniu neexplorat din resursele lui Dumnezeu la dispoziŃia noastră e
locul rugăciunii.
Cine poate spune care e măsura puterii lui Dumnezeu? Oamenii au ajuns să măsoare greutatea pământului, să aproximeze
dimensiunile CetăŃii Cereşti, să numere stelele pe cer, să măsoare viteza fulgerelor, să spună timpul răsăritului şi apusului
de soare. Dar nimeni nu poate spune cât de mare e puterea rugăciunii. Rugăciunea e cât Dumnezeu de mare! Pentru că în
spatele rugăciunii e Însuşi Dumnezeu. Rugăciunea e cât Dumnezeu de mare fiindcă Dumnezeu a făgăduit că răspunde
rugăciunilor. Dumnezeu să ne ierte că în această nobilă activitate a duhului şi a limbii, ne clătinam fără putere. Dacă
Dumnezeu nu ne dă lumina Sa în cămăruŃa rugăciunii, ne trăim viaŃa în întuneric. În faŃa scaunului de judecată cel mai
ruşinos lucru va fi realitatea rugăciunilor mici din viaŃă.
Iată un pasaj majestic din veneratul Ioan Gură de Aur: „Puterea rugăciunii a stins tăria focului; a îmblânzit furia leilor, a
potolit revolte anarhice în linişte, a stins războaie, a rupt lanŃurile morŃii, a lărgit porŃile Paradisului, a alungat bolile, a
îndepărtat fraudele, a scăpat cetăŃi de la pierzare, a oprit soarele din mersul lui, şi a îngheŃat trăsnetul din drum.
Rugăciunea e o întreagă armură de luptă, o comoară de nesecat, o mină inepuizabilă, o boltă neumbrită de nori, un cer fără
furtuni. Rugăciunea e rădăcina, izvorul, mama a mii de binecuvântări!" Sunt oare cuvintele lui Crisostom doar expresii
retorice, ca să facă dintr-un lucru obişnuit să apară superlativ? Biblia nu foloseşte aşa metode.
Ilie a fost un om iscusit în arta rugăciunii, care a schimbat mersul naturii, a gâtuit economia unei naŃiuni; s-a rugat, şi focul
a căzut; s-a rugat, şi oamenii au căzut; s-a rugat, şi ploaia a căzut! Avem nevoie de ploaie, ploaie, ploaie! Bisericile sunt
aşa de uscate că sămânŃa nu poate germina. Altarele sunt reci şi uscate, fără nici o lacrimă a celor ce se pocăiesc. Unde e
Ilie? Când Israel a strigat de sete, un om a lovit stânca şi masivul acela de cremene a devenit un izvor din care a Ńâşnit râul
de apă vie. „Este oare ceva prea greu pentru Dumnezeu?" Să ne dea Dumnezeu un om care să lovească stânca!
De lucrul acesta să fim siguri: rugăciunea din cămăruŃă nu e locul în care Îi întindem lui Dumnezeu lista cu problemele
urgente. Schimbă rugăciunea lucrurile? Da, însă rugăciunea îi schimbă pe oameni. Rugăciunea a înlăturat nu numai
ruşinea Anei, ci a schimbat-o pe ea însăşi, transformând-o din stearpă în roditoare, din întristată în plină de bucurie (1
Samuel 1:10 şi 2:1). Da, „i-a prefăcut tânguirile în veselie" (Psalmul 30:11). Probabil noi ne rugăm să avem veselie, fără
să fi avut cândva tânguirile. Alegem să purtăm hainele de laudă, iar Dumnezeu spune: „Dau celor întristaŃi... o haină de
laudă în locul unui duh mâhnit!" (Isaia 61:3). Dacă vrem să ieşim la seceriş, aceeaşi ordine e valabilă, căci: Cel ce umblă
plângând când aruncă sămânŃa, se întoarce cu veselie când strânge snopii" (Psalmul 126:6).
Numai un Moise cu inima frântă de durere a putut să strige: „Ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Şi-au făcut
un dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!" (Exodul 32:3132). Numai un Pavel zdrobit de durere pentru neamul său a putut să spună: „Simt o mare întristare şi am o durere

necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărŃit de Cristos, pentru fraŃii mei, rudele mele
trupeşti” (Romani 9:2-3).
Dacă John Knox s-ar fi rugat: „Dă-mi succes!" n-am mai fi auzit nimic de numele lui. Dar el s-a rugat fără egoism: „Dămi ScoŃia, ori mor!" - şi numele său s-a înscris adânc pe paginile istoriei. Dacă David Livingstone s-ar fi rugat să poată
despica Africa în două ca dovadă a duhului său tenace şi a iscusinŃei sale în orientarea cu busola, rugăciunea lui s-ar fi
topit la prima adiere de vânt în pădurile Africii; dar el s-a rugat: „Doamne, când se va închide această rană din trupul
omenirii!" Livingstone a trăit în rugăciune, şi în mod literal a murit pe genunchi în rugăciune.
Acest veac setos după păcat are nevoie de o Biserică setoasă după rugăciune. Trebuie să explorăm din nou „făgăduinŃele
lui Dumnezeu nespus de mari şi scumpe", în ziua aceea mare şi înfricoşată focul judecăŃii va încerca felul, nu mărimea
lucrării pe care am făcut-o. Ceea ce s-a născut din rugăciune va trece examenul. Rugăciunea e lucrarea împreună cu
Dumnezeu. Rugăciunea naşte dorinŃa câştigării de suflete; dorinŃa aceasta naşte rugăciunea. Sufletul care are pricepere se
roagă; sufletul care se roagă are pricepere. Celui ce se roagă în umilinŃa neputinŃei sale, Dumnezeu îi dă puterea Sa. Oh,
dacă am fi oameni ai rugăciunii ca Ilie, şi el „supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi". Doamne, ajută-ne să ne rugăm!

Pe o placă într-o biserică mare de o mie de locuri, această inscripŃie a fost săpată în amintirea lui John Geddie: „Când a
coborât din corabie pe aceste maluri în 1848 aici nu erau creştini; când a plecat în 1872 nu mai erau păgâni!"
(În Amintirea lui John Geddie, „părintele" misiunilor presbiteriene din Mările Sudice).

„De la Rusalii încoace, n-a existat o singură trezire spirituală care să nu fi început prin unirea la rugăciune, chiar a
numai doi sau trei; şi iarăşi, nici o mişcare de felul acesta n-a înaintat şi nu s-a mai înălŃat, odată ce rugăciunile au
încetat”.
Dr. A. T. Pierson

CAPITOLUL 19
După cum e Biserica, aşa e şi societatea!
Pentru ora aceasta târzie de miez de noapte, e nevoie de oameni „incandescenŃi". La Rusalii, flacăra Dumnezeului cel viu
a devenit pentru ucenicii umpluŃi de slavă flacăra inimii omeneşti. Biserica a început în camera de sus cu aceşti oameni să
simtă agonia acestei făclii; dar azi freamătul acela se sfârşeşte în săli de banchete cu oameni care se ghiftuiesc la mese,
sub cuvânt că se organizează. Biserica a început cu o trezire la viaŃă; azi sfârşeşte cu o adormire în ritualuri. Am început
cu o acŃiune virilă; sfârşim cu o stare sterilă. Membrii înscrişi în rândurile Bisericilor au fost oameni de foc, nu cu grade;
azi au grade, dar n-au foc. O, fraŃii mei, nevoia imperioasă a ceasului pe care îl trăim sunt oameni cu inimile aprinse şi
înflăcărate de focul sfânt.
BărbaŃii lui Dumnezeu trebuie să fie stâlpi de foc, oameni călăuziŃi de Dumnezeu care să conducă pe cei dezorientaŃi în
viaŃă; Paveli înflăcăraŃi care să mişte pe Timoteii timizi; oameni de foc care să aprindă şi să provoace la lumină pe
credincioşii care doar poartă numele. E nevoie de cavaleri viteji ai rugăciunii care să stea de veghe în nopŃile de rugăciune.
E nevoie de adevăraŃi profeŃi care să se ridice împotriva profiturilor false, a câştigurilor mârşave, căci „ce foloseşte unui
om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?" (Marcu 8:36).
În ceasul acesta din urmă atitudinea de „nani-nani-puişor" a multor predicatori ambulanŃi e o tragedie. Strigătul ar trebui
să fie: „StrigaŃi cu trâmbiŃa în Sion! VestiŃi un post, chemaŃi o adunare de sărbătoare... PreoŃii, slujitorii Domnului, să
plângă!" (Ioel 2:15,17).

Până şi piscurile Alpilor par calde pe lângă sufletul care a simŃit cândva în el focul lui Dumnezeu, dar l-a lăsat să se stingă.
Fierul se topeşte doar când arde focul; stingeŃi focul, şi fierul se întăreşte. Tot aşa, inima lipsită de focul divin e un gheŃar.
Dacă Duhul lipseşte, biroul de studii al predicatorului devine un laborator pentru disecŃia doctrinelor şi întocmirea unor
dogme fără viaŃă. Pentru predarea învăŃăturilor divine e nevoie de ungerea divină; adevărul trebuie spus cu o forŃă
pătrunzătoare; iar comfortul şi comoditatea trebuiesc schimbate în jar misionar.
E o nevoie disperată azi de oameni inspiraŃi! GeneraŃia degenerată de azi are absolută nevoie de credincioşi cu suflete
activate de Duhul. Vântul năpraznic al nelegiuirii veacului din urmă poate stinge uşor o simplă făclie de religiozitate
formală; aşa cum o trestie uscată se frânge în furtună, aşa se rupe şi luminarea slabă a sectarismului firesc. Se aude în
lume apropiindu-se vuietul înfricoşător al religiilor false şi al creştinismului căldicel. Iar avertismentul împotriva acestora
ne vine din partea unor oameni care nu au foc sfânt, aşa că preferăm adesea şi noi să fim mai bine deloc fără foc.
Nefiind în stare să deosebim ce e firesc şi ce e Duh, mulŃi oameni religioşi ai zilei trâmbiŃează o nouă spiritualitate în
lume. Dar ceea ce e bun e doar un semn al mediocrităŃii, şi ajunge din nou duşmanul de moarte al desăvârşirii (Cei
înŃelepŃi vor pricepe). Nu staŃi nepăsători! Conflictul se ascute! Aceasta e noaptea ruginii şi a molimei. Dumnezeu să ajute
popoarele, ruinate de religii făurite de oameni, aduse la blestem de culte întocmite de oameni, bântuite de doctrine
născocite de oameni! A mai fost vreodată o aşa oră grozavă? Strădanii irosite sunt preŃul pe care-l plătim pentru progresul
de azi.
După cum e Biserica, aşa e şi societatea.
Dacă străjerul doarme, duşmanul cucereşte cetatea. Predicatorul ar trebui să-şi rezerve cel puŃin o zi pe săptămână pentru
pregătirea predicilor, şi apoi o altă zi care să-l pregătească pe predicator să predice predica pregătită. InspiraŃia e un mister
ca viaŃa, căci amândouă vin de la Dumnezeu. Numai viaŃa naşte viaŃă. Numai oameni inspiraŃi vor fi în stare să inspire.
Avem nevoie de oameni ca Iosua care să conducă poporul lui Dumnezeu în łara Promisă a vieŃii trăite în puterea Duhului
Sfânt. Ca şi Israel, noi am ieşit din Egipt, de la Faraon (cea ce înseamnă în experienŃa noastră, lumea şi Satana), dar ne-am
împotmolit la Cadeş-Barnea. Ceea ce trebuia să fie o treaptă a devenit o piatră de poticnire. Ceea ce trebuia să fie o poartă
de trecere a devenit un popas permanent, o Ńintă. Ceea ce trebuia să fie un drum a devenit o gară.
„În necredinŃă şi neascultare
Omul rătăcind, orbeşte,
Şi a Domnului lucrare
În zadar o mai priveşte!"
Nu cumva şi noi am scăpat de sub sclavia lumii, dar n-am reuşit încă să intrăm în Canaanul bogăŃiilor lui Dumnezeu?
GândiŃi-vă bine! Patruzeci de ani acest popor ales n-a mai văzut minuni şi n-a mai avut rugăciuni ascultate; nimic altceva
decât morŃi, pustie şi întuneric. Şi toate, din cauza necredinŃei. „Uriaşii Canaanului sunt prea mari pentru noi!" strigau ei
(Numeri 13:17-33). Azi acesta este strigătul nostru: „UitaŃi-vă la puterea duşmanului; măsuraŃi-i, dacă puteŃi, tăria!" Când,
de fapt, rugăciunea noastră ar trebui să fie: „Doamne, deschide-i ochii să vadă!" (2 ÎmpăraŃi 6:17). Este mâna Domnului
prea scurtă ca să răscumpere, ca să mântuiască (Isaia 59:1)? Îl vom privi doar ca Dumnezeu al trecutului, ca Dumnezeu al
profeŃiilor, dar nu ca Dumnezeu al prezentului?
Predica lui Petru la Rusalii a fost o predică de pârjol şi răscolire. Adevărul a prins viaŃă: „Aceasta este ce a fost spus prin
prorocul Ioel!" (Faptele Apostolilor 2:16). Şi scriitorul inspirat al lui Dumnezeu şi-a dat îndată seama că această „sabie a
Domnului" avea un nou tăiş care a străpuns inima ascultătorilor.
Ni se spune adesea că în vremurile acestea de încercări grele oamenii au nevoie să fie mângăiaŃi. Sunt de acord, mulŃi au
nevoie de mângăiere: cei bolnavi, cei întristaŃi, cei în suferinŃă. În acelaşi timp, nimeni să nu se înşele: a tăcea şi a fi

nepăsător când casa e cuprinsă de flăcări e o crimă. Nu-l mângăie pe vecin cel ce-l lasă să doarmă şi vede cum hoŃul îi
sparge casa.
În faŃa oamenilor de paie de azi, care îşi bat joc de evanghelismul nostru care vesteşte pierzarea şi focul şi iadul, care
preŃuieşte sângele vărsat la Calvar, care crede în întruparea din fecioară, avem dreptul să ne moleşim? Dacă am da înapoi
ne-am arăta ca nişte paiaŃe. Legiunile iadului sunt mari; dar oştile cerului sunt şi mai mari. Diavolul e puternic; Dumnezeu
e Atotputernic. Riscul e mare. Şi mare e preŃul. Dar mare e şi premiul!
Se spune că în America Patrick Henry a făcut mai mult decât oricare alt bărbat în istorie în croirea drumului libertăŃii şi a
drepturilor omului. AscultaŃi-l, aprins de o dragoste înflăcărată pentru poporul său, vorbind în faŃa Congresului din
Virginia, la 23 martie 1775: „Este viaŃa atât de dragă şi pacea atât de dulce ca să merite a fi cumpărate cu preŃul lanŃurilor
şi robiei? Ferească Dumnezeu Preasfântul! Nu ştiu ce vor alege alŃii. Cât despre mine, daŃi-mi libertate! Dacă nu, mai bine
moartea!" Ai fi putut oare Cato sau Demostene să depăşească această perlă oratorică? Poate fi ea tradusă de noi azi în
viaŃă?
LanŃurile fricii şi ale sclaviei, care există azi în lume, şi cari ameninŃă întreaga omenire, nu sunt basme. Teroarea
dictaturilor poate ajunge să cuprindă întreg pământul (oricât de greu de imaginat e această posibilitate); dar pentru un
copil al lui Dumnezeu există o nenorocire şi mai mare: să vadă în focul care nu se stinge al iadului pe cei neîntorşi la
Dumnezeu!
Cred că e timpul să ne trezim. Ar trebui să ne apropiem de limbajul lui Patrick Henry astfel:
„E oare lungimea vieŃii aşa de dragă şi e oare comfortul caselor noastre atât de preŃuit încât să fim gata să le cumpărăm cu
preŃul unei vieŃi de necredinŃă, cu preŃul rugăciunilor uscate şi fără viaŃă? Nu cumva la marea judecată, în ultima instanŃă,
în faŃa lui Dumnezeu, vor veni milioane de oameni trimişi la pierzare, la focul cel veşnic, să mă acuze că am fost
nepăsător de soarta lor, că am trăit un materialism doar învelit în câteva versete de Scriptură? Ferească Dumnezeu
Preasfântul! Nu ştiu ce vor alege alŃii Cât despre mine, daŃi-mi focul trezirii sufletului meu şi a Bisericilor din întreaga
Ńară. Dacă nu, mai bine moartea!"

„Orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei deslega pe pământ va fi dezlegat în ceruri”.
Mântuitorul
„Potrivnicul vostru, diavolul… ÎmpotriviŃi-vă lui tari în credinŃă!”
Ap. Petru
„SupuneŃi-vă dar lui Dumnezeu, împotriviŃi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi!”
Ap. Iacov
„Cu cât îşi dau seama în rugăciunile lor cei credincioşi de lupta lor cu diavolul, cu atât vor gusta din libertatea Duhului
în rezolvarea problemelor din viaŃă”.
F. J. Perryman
„Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău!"
Cei şaptezeci
„Legiunile iadului de m-ar ataca,
Nebune, chiar toate de s-ar năpustiCu furie asupra mea,

Stânca VieŃii mă va adăposti,
Isus mă poate mântui,
Mă poate salva!”
Isaac Watts

CAPITOLUL 20
Cunoscut în Iad
Uneori predicatorii stăpânesc subiectele predicilor; alte ori subiectele îi stăpânesc pe predicatori; uneori se întâmplă să
vezi câte un „predicator care în acelaşi timp stăpâneşte subiectele predicilor şi e stăpânit de ele. Apostolul Pavel, sunt
sigur, că făcea parte din această categorie din urmă.
PriviŃi-l pe Pavel la Efes (Faptele Apostolilor 19:8-41). Şapte inşi au încercat la Efes să folosească o formulă religioasă
asupra unei victime de genul gadareanului. Dar, să arunci termeni religioşi sau chiar versete biblice în faŃa oamenilor
posedaŃi şi controlaŃi de demoni e ca şi cum ai azvârli cu bulgări de zăpadă în Gibraltar cu gândul să muŃi stânca. Un
singur om posedat de cel rău a fost deajuns să-i biruiască pe cei şapte profitori ambulanŃi. ToŃi şapte fii lui Sceva ruşinaŃi
au fugit lăsându-şi hainele, în timp ce îndrăcitul şi-a mărit garderoba cu şapte costume. Fii lui Sceva, răniŃi şi speriaŃi, au
povestit întâmplarea aceasta în oraş, iar Dumnezeu a întors eşecul lor spre slava lui Cristos, astfel că Numele Lui a fost
înălŃat şi proslăvit. Spiritiştii, vrăjitorii au fost convertiŃi la credinŃă; atât iudeii cât şi grecii au fost aduşi la mântuire; la un
foc public şi-au adus cărŃile lor de farmece şi au ars cărŃi în valoare de 50.000 de arginŃi. S-a împlinit cuvântul că oamenii
îl laudă pe Domnul chiar şi în mânia lor. Dar, ascultaŃi mărturia demonului în faŃa celor şapte fii ai lui Sceva: „Pe Isus Îl
cunosc şi PE PAVEL ÎL ŞTIU, dar voi cine sunteŃi?" (Faptele Apostolilor 19:15). Aceasta este cea mai înaltă cinste pe
care o poate da pământul şi iadul - a clasifica ei, duşmanii, pe cineva în rând cu Isus.
Dar cum a ajuns apostolul Pavel la cinstea aceasta? De ce l-au cunoscut demonii pe Pavel? L-au bătut cândva şi pe el, sau
el i-a bătut pe ei? PriviŃi pentru câteva clipe la Pavel. Pavel trăia într-o relaŃie strânsă de intimitate cu Dumnezeu. I s-au
dat descoperiri deosebite, îngerii îi slujeau; la degetul lui cel mic erau cutremurele. Cuvintele lui pline de Duh au făcut
Ńăndări cătuşele în care era Ńinut sufletul acelei fetiŃe pe care lumea o exploata din cauza duhului de ghicire. La Corint,
acest om al lui Dumnezeu a scurs în parte mlaştina aceea a fărădelegii din oraş, şi acolo, lângă treptele diavolului a ridicat
o biserică. Mai târziu a reuşit să smulgă suflete de la moarte chiar de sub nasul Cezarului, chiar din familia împăratului. În
faŃa regilor nu s-a intimidat, căci spune: „Mă socotesc fericit, împărate Agripa!" Pavel de asemenea a luat cu asalt capitala
mondială a intelectualităŃii (colinele lui Marte în Atena) cu adevărul învierii împrăştiindu-i pe savanŃi. Cât timp Pavel era
în viaŃă, iadul n-avea linişte!
Care a fost armura lui Pavel? Unde şi-a ascuŃit sabia? De mai multe ori apostolul Pavel foloseşte expresia „Sunt
încredinŃat!"; aici e secretul. Adevărul care i s-a revelat îl Ńinea ca într-o menghină. Cuvântul, ca şi Domnul, erau
imutabili. Ancora lui Pavel era prinsă în adâncimile credincioşiei lui Dumnezeu. Paloşul său era Cuvântul lui Dumnezeu;
puterea lui era credinŃa în Cuvânt. Iar Duhul îl avertiza asupra viitoarei strategii a diavolului. Pavel ştia maşinaŃiile
diavolului; iată de ce iadul bătea în retragere în faŃa lui. Chiar şi atunci când oamenii au vrut să-l asasineze, s-a găsit
cineva să-i dea de veste lui Pavel, şi toate planurile diavolului au fost anulate.
Evlavia care îi fereşte pe oameni de alunecările la iad şi îi păzeşte pe oameni de păcate vulgare, e frumoasă, dar cred că e
elementară. Când Pavel a mers la Cruce, atunci a avut loc în el minunea convertirii şi a renaşterii lui. Acesta, cred, e
argumentul măiestru al apostolului Pavel când vorbeşte despre a fi mort şi a fi viu în acelaşi timp. „ Voi sunteŃi morŃi” le
scrie el galatenilor. ImaginaŃi-vă că încercăm lucrul acesta pe pielea noastră. Suntem noi morŃi? - MorŃi faŃă de laude, faŃă
de critici? MorŃi faŃă de modă, faŃă de opiniile lumii? MorŃi, ca să nu avem nici o dorinŃă de a fi lăudaŃi? MorŃi, ca să nu ne

cuprindă invidia când alŃii primesc onoruri pentru lucrările făcute de noi? O, dulce e starea aceasta, sublimă e trăirea în
care Îl avem pe Cristos în noi prin Duhul!
Da, Pavel a fost mort. Totodată el spune: „Şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu". Din toate religiile pământului, creştinismul e
singura în care Dumnezeul omului vine să trăiască înăuntrul lui. Pavel nu s-a mai luptat cu firea (nici cu a lui nici cu a
altora); el s-a luptat „împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor răutăŃii cari sunt în locurile cereşti." Oare înŃelegem acum mai bine de ce demonul acesta a spus: „Pe
Pavel îl ştiu"? Pavel se lupta împotriva puterilor demonice. (În vremea modernă, lucrarea „legării şi deslegării”, cunoscută
de Pavel, e aproape uitată sau complet ignorată). În ultima milă a alergării lui pământeşti, el declară: „M-am luptat lupta
cea bună!" Demonii au putut să confirme lucrul acesta, căci mai mult au suferit ei din cauza lui decât a suferit Pavel din
cauza lor. Da, Pavel era cunoscut în iad.
O altă ancoră care i-a dat stabilitate acestui suflet de erou a fost mânia lui Dumnezeu cel sfânt împotriva păcatului. „Ca
unii cari cunoaştem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredinŃăm.” (2 Corinteni 5:11). Pavel îi vedea pe
oameni pierduŃi! Acum câteva zile am văzut o imagine pe ecran; era ceŃoasă, şi nu se distingea nimic. Atunci operatorul a
întins mâna şi a aranjat diapozitul, centrându-l: Ce diferenŃă! Tot aşa, avem nevoie şi noi de mâna Domnului ca să ne facă
să vedem clar starea în păcat şi pierzare a oamenilor din jur. Fiindcă apostolul Pavel Îl iubea pe Domnul sincer, cu o
dragoste desăvârşită, el a urât păcatul cu o ură desăvârşită. Astfel, i-a văzut pe oameni nu numai risipitori, dar şi în
rebeliune, nu numai rătăciŃi de la neprihănire, dar şi conspiratori în fărădelege; oameni care au nevoie de iertare, sau dacă
nu, soarta lor e moartea! Cu intenistatea maximă a flăcării Iubirii, Pavel a ars nelegiuirea oamenilor supuşi puterii
satanice. Cuvântul său de ordine a fost: „Dar fac un singur lucru!" N-a avut preocupări lăturalnice, nu s-a apuca să-şi
vândă cărŃile. N-a avut ambiŃii personale, deci n-a avut invidii şi gelozii. N-a avut ce reputaŃie să apere, deci n-a avut ce să
se lupte pentru el însuşi. N-a avut avere, deci n-a avut ce să-şi facă grijuri. N-a avut „drepturi", deci nimeni nu-i putea face
vreun rău. El era deja zdrobit, deci nimeni mai putea să-l zdrobească. El era deja „mort", aşa că nimeni nu-l mai putea
omorî. El era mai mic decât cei din urmă, aşa că nimeni nu-l mai putea umili mai mult. A suferit pierderea tuturor
lucrurilor, aşa că nimeni n-avea ce să mai fure de la el. Oare înŃelegem mai clar acum de ce demonul acela spunea: „Pe
Pavel îl ştiu"? Iadul avea dureri de cap din cauza apostolului Pavel.
Şi încă o ancoră a duhului acestui sfânt a fost eficacitatea sângelui Domnului Isus, deci puterea Lui de a mântui în mod
desăvârşit. „TOłI au păcătuit şi sunt lipsiŃi de slava lui Dumnezeu." Da! Însă Cristos „poate să mântuiască în chip
desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El." O, dacă ar ajunge oamenii să-L cunoască pe acest Miel ispăşitor! La
Pavel nu există aşa zisa ispăşire limitată. A fost zelot şi rămâne zelot. În lumina unui iad etern, ce valoare mai pot avea
lucrurile pieritoare ale pământului pentru răscumpărare? Şi în zilele noastre, ce înseamnă oare rangurile pe care şi le dau
oamenii unii altora? Sau care sunt stratagemele noi ale iadului azi? Fără Cristos, oamenii sunt PIERDUłI în păcate înainte
de moarte, ca şi după ce mor. Chiar acum oamenii sunt prinşi de vârtejul de gunoi al nelegiuirilor murdare care în cele din
urmă îi va suge în IADUL VEŞNIC. E chiar adevărat? Apostolul n-are nici o îndoială. Dacă aşa stau lucrurile, atunci
„Tezeşte-te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu putere, braŃ al Domnului!" (Isaia 51:9). Îl aud pe Pavel spunând: „Pregăteşte-mi
armura şi sabia pentru luptă!"
O altă ancoră pentru Pavel a fost siguranŃa binecuvântată că atunci când avea să părăsească trupul acesta, el mergea acasă
la Domnul (2 Corinteni 5:8). Nu găsim aici doctrina adormirii sufletului! Nici starea intermediară interminabilă. Ci, din
viaŃă în viaŃă! La gândul veşniciei, limbajul omenesc e în zdrenŃe, imaginaŃia se poticneşte. Pavel trece peste toate, peste
lovituri, bătăi, suferinŃe, întemniŃări, oboseli, şi le consideră întristări uşoare de o clipă când sunt puse în faŃa bucuriei de a
fi acasă la Domnul. Iar iadul îşi cheltuia muniŃiile diavoleşti împotriva acestui Pavel! ÎnŃelegeŃi acum de ce unul din ei a
spus: „Pe Pavel îl ştiu"?
Adevărul final ca ancoră a sufletului lui Pavel a fost: „TOłI TREBUIE SĂ NE ÎNFĂłIŞAM înaintea scaunului de
judecată al lui Cristos!" (2 Corinteni 5:10). Privirea spre valorile eterne prin Cristos lua şi boldul acestui ultim test. ViaŃa
în neprihănire aici pe pământ (şi nu vreau să spun, viaŃă de neprihănit, ci în „neprihănirea" pe care o cere Cuvântul Sfânt)
rezolvă toate problemele de după moarte. Apostolul Pavel s-a identificat atât de mult cu chipul Fiului, încât a fost în stare
să spună: „Ce aŃi învăŃat, ce aŃi primit şi auzit de la mine, şi ce aŃi văzut în mine, faceŃi!" (Filipeni 4:9). A face o copie

după altă copie nu e bine. Dar a-l copia pe Pavel nu e rău, fiindcă el a fost pe de-a-ntregul consacrat Domnului, sfinŃit în
întregime, cu totul ÎN CRISTOS.

Te mai miri acum de ce demonul a spus: „Pe Pavel îl ştiu"? Eu nu mă mai mir!

