VASELE CU APĂ DIN CANA
„Isus le-a spus: umpleţi vasele cu apă! Şi ei le-au umplut până sus“ (Ioan 2, 7).
Isus Hristos a început epoca harului nu cu o minune de răzbunare, aşa cum a făcut Moise, care a
transformat apa în sânge, ci cu o minune a dărniciei, transformând apa în vin. El dăruieşte nu numai
ceea ce este necesar, ci dă mult mai multă bogăţie, iar aceasta este caracteristic împărăţiei harului Său.
El nu dă păcătoşilor numai ceea ce le este necesar pentru a fi mântuiţi, ci El dă din belşug har după har.
Darurile Sale nu sunt mici şi puţine; ele nu sunt neînsemnate nici în ceea ce priveşte calitatea şi nici în
ceea ce priveşte cantitatea. El nu dă oamenilor numai apa vieţii, ca s-o bea şi astfel să se învioreze, ci
le dă vin, ca astfel ei să se poată bucura cu adevărat. El dă ca un împărat, care dă din belşug, fără să
numere paharele şi sticlele.
Haideţi să ne gândim la îndurarea Domnului nostru şi să privim vinul ca simbol al harului Său, iar
cantitatea de vin ca simbol al plinătăţii harului Său, pe care îl dă din belşug.
Să observăm ce simplă şi fără condiţii a fost minunea. Ne-am fi aşteptat ca marele nostru Domn şi
Mântuitor să apară aici într-o statură omenească impunătoare şi să-Şi înceapă lucrarea invitându-i pe
cărturari şi pe farisei, dacă nu chiar pe împăraţii şi prinţii pământului. Aceştia ar fi putut să vadă
semnele poziţiei Sale şi împuternicirea misiunii Sale. El ar fi putut să-i cheme pe toţi, ca să facă o
minune înaintea lor – aşa cum a făcut Moise şi Aaron înaintea lui faraon – şi astfel ar fi putut să-i
convingă de poziţia Lui mesianică. Însă El nu a procedat aşa. El a mers la o nuntă simplă a unor
oameni săraci. El a prezentat acolo slava Sa în modul cel mai simplu şi natural. Când a trebuit ca apă
să fie transformată în vin, când El a ales ca aceasta să fie prima Sa minune, nu a chemat nici măcar pe
bucătarul şef, sau pe mire, sau pe unul din oaspeţi, ca să le spună: „Vedeţi clar că nu mai este vin. Eu
vreau să vă arăt acum o minune mare şi voi transforma apa în vin“. Nu, ci a fãcut-o în tăcere cu
slujitorii: le-a spus să umple vasele. El a folosit vasele de curăţire, nu a cerut vase noi, ci a folosit pe
acelea care erau, neînsemnate şi fără podoabă. El a folosit apa, pe care ei o aveau din belşug, şi a fãcut
minunea într-un mod natural. Acesta este tocmai felul de a fi al lui Isus.
Dacă ar fi fost o minune romană, atunci aceasta ar fi fost făcută într-un mod cu totul deosebit,
misterios, teatral, senzaţional. Dar pentru că a fost o minune adevărată, s-a desfăşurat într-un mod aşa
de natural cum numai Cel Supranatural poate s-o facă. Domnul Isus nu a solicitat, ca să golească mai
întâi vasele de apă şi apoi să le umple cu vin, ci El a transformat natura în măsura în care aceasta se
lasă transformată şi a folosit apa, ca să facă vin din ea. El a procedat la fel cum decurg procesele în
natură, aşa cum au loc ele în fiecare zi.
Când apa cade din cer şi se infiltrează până la rădăcinile viţei de vie şi umple astfel boabele de strugure
cu suc roşu, atunci nu este altceva decât apă, din care se obţine vin. Este numai o diferenţă în timp,
dacă vinul se produce în strugure sau în vasele de apă.
Domnul nostru nu a cheamat persoane străine să facă aceasta, ci slujitorii obişnuiţi au adus apa
obişnuită. În timp ce ei scoteau apa sau ceea ce lor li se părea a fi apă, slujitorii au constatat că ea a fost
transformată în vin.
Deci totdeauna când încercaţi să slujiţi Domnului Isus Hristos, nu faceţi senzaţie din aceasta, căci El
nu a făcut niciodată senzaţie, atunci când a făcut ceva, chiar şi atunci când a făcut minuni
surprinzătoare.
Atunci când vreţi să faceţi ceva bun, duceţi-vă şi faceţi în modul cel mai simplu. Faceţi-o în
simplitatea inimii şi a simţului. Purtaţi-vă aşa cum sunteţi. Nu fiţi afectaţi în evlavia voastră, ca şi cum
aţi vrea să ajungeţi în cer mergând cu picioroange (catalige). Dacă aveţi de făcut o lucrare mare, atunci
faceţi-o cu acea autentică simplitate, care este înrudită cu caracterul sublim, căci tot ceea ce are
înfăţişare sclipitoare şi lăudăroasă este în general josnic şi de compătimit. Numai simpla naturaleţe are
adevărata frumuseţe în ea însăşi, iar o astfel de frumuseţe este în această minune a Mântuitorului.
În general, Hristos dă o poruncă, atunci când vrea să binecuvinteze. Aceasta este o realitate, pe care
memoria voastră o va confirma imediat. Nu totdeauna este aşa, însă de regulă un cuvânt de poruncă
precede un cuvânt de putere. El este pe punctul de a face vin, însă El nu spune: „Să se facă vin!“, ci
începe printr-o poruncă dată oamenilor: „Umpleţi vasele cu apă!“

Aici este un orb. Hristos vrea să-l facă să vadă. El îi unge ochii cu tină şi apoi spune: „Du-te şi te spală
în scăldătoarea Siloam!“
Acolo este un om cu braţul paralizat şi Hristos vrea să-l vindece şi-i spune: „Întinde-ţi mâna!“
Da, acest principiu este valabil şi în cazul în care el pare de neaplicat. Aşa, de exemplu, El îi zice
copilului mort: „Fetiţ-o, scoală-te, îţi spun!“ Iar când este vorba de Lazăr, care miroase greu, căci de
patru zile este în mormânt, El îl cheamă: „Lazăre, vino afară!“ El leagă binefacerile Evangheliei cu un
principiu al Evangheliei.
Vă miraţi că acest principiu se vede în minunile harului Său divin? Aici este un păcătos care trebuie să
fie mântuit. Ce îi zice Hristos acestui păcătos? „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit!“ Poate el de la
sine să creadă? Nu este el mort în păcate? Fraţilor, nu puneţi astfel de întrebări, ci învăţaţi că Hristos
porunceşte oamenilor să creadă şi că El a delegat pe ucenicii Săi să strige: „Pocăiţi-vă, căci împărăţia
cerurilor este aproape!“ El ne porunceşte să mergem afară şi să predicăm aceste cuvinte: „Crede în
Domnul Isus şi vei fi mântuit!“ Este voia Sa, ca noi să facem aşa, şi aceasta ar trebui să ne fie de ajuns
nouă, care ne numim ucenicii Săi.
Tot aşa a fost şi în timpurile vechi, când Dumnezeu a arătat într-un vis modul în care El va lucra cu un
popor mort. Osemintele uscate stăteau acolo, iar Ezechel a fost delegat să le prorocească. Ce a spus
prorocul? „Voi, oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!“ Este acesta un mod de a le aduce la viaţă?
Da, printr-o poruncă să dai o dispoziţie, pe care oasele uscate nu pot s-o împlinească. El dă porunca Sa
morţilor, celor uscaţi, celor fără ajutor, iar prin puterea poruncii vine viaţa.
Vă rog să nu fiţi neascultători faţă de Evanghelie, căci credinţa este o obligaţie, căci altfel noi nu am
citi de ascultarea credinţei.
Acelaşi lucru este valabil, dacă ne întoarcem de la cei necredincioşi la cei ce cred. Când Dumnezeu
intenţionează să-i binecuvinteze pe ai Săi, să-i facă binecuvântare pentru alţii, atunci El le dă o
poruncă. Noi ne-am rugat Domnului ca El să lucreze. Răspunsul Său este: „Scoală-te, scoală-te,
Ierusalime!“ Noi ne rugăm ca lumea să se supună voii Lui, şi răspunsul Lui este: „Mie Mi s-a dat toată
puterea în cer şi pe pământ. Duceţi-vă ...“
Porunca este pentru El mijlocul de transmitere a binecuvântării. Dacă vrem să avem binecuvântarea, ca
oamenii să vină la credinţă şi să ia fiinţă comunităţi, atunci Hristos trebuie să ne spună următoarele:
„Duceţi-vă şi vestiţi Evanghelia până la marginile pământului.“ Dacă suntem ascultători de porunca
Sa, atunci vom vedea cum El va lucra – cât de puternic va fi El cu noi şi cum rugăciunile noastre vor fi
ascultate.
Acesta este primul principiu pe care eu îl văd aici: Hristos dă porunci acelora pe care vrea să-i
binecuvinteze.
În al doilea rând: Poruncile lui Hristos nu trebuie puse sub semnul întrebãrii, ci trebuie executate.
Oamenii au vrut sã aibã vin, iar Hristos le-a spus: ,,Umpleţi vasele cu apã!“
Dacã aceşti slujitori ar fi fost ca şi criticii zilelor noastre, care sunt cãutãtori de dojeni, s-ar fi uitat lung
la Domnul şi ar obiectat: ,,Noi nu avem nevoie de apã, nu este sãrbãtoarea curãţirii, ci este o nuntã. Nu
avem nevoie de apã la nuntã. Avem nevoie de apã când mergem la sinagogã sau în templu, ca sã ne
spãlãm mâinile, potrivit obiceiului. Timpul şi locul solicitã vin.“
Însã sfatul, pe care Maria li l-a dat, a fost bun: ,,Faceţi tot ce vã va spune!“ Nici noi sã nu ne îndoim, ci
sã facem dupã porunca Lui.

S-ar putea uneori sã parã cã porunca Domnului nu se potriveşte cu starea de faţã a lucrurilor. Cel
pãcãtos spune, de exemplu: ,,Doamne, salveazã-mã, biruieşte pãcatul care este în mine!“, iar Domnul
nostru spune: ,,Crede!“; pãcãtosul nu poate vedea cum credinţa îl va face apt, ca sã aibã stãpânire
asupra pãcatului care se ţine aşa lipit de el. La prima vedere nu pare a fi vreo legãturã între simpla
încredere în Mântuitorul şi biruinţa asupra puterii care te stãpâneşte sau renunţarea la un obicei rãu, ca
de exemplu desfrânarea, patima, zgârcenia sau minciuna. Însã existã o strânsã legãturã între acestea;
gândeşte la aceasta – fie cã vezi sau nu aceastã legãturã. Nu este treaba voastrã sã întrebaţi de ce este
aşa, ci sã faceţi ceea ce vã porunceşte Domnul, cãci pe calea poruncii lucreazã minunea îndurãrii.
,,Umpleţi vasele cu apã!“ – chiar dacã tu ai nevoie de vin, cãci Hristos vede o legãturã între apã şi vin,
chiar dacã tu n-o vezi. El are un motiv pentru care spune sã se umple vasele cu apã; nu este treaba
voastrã sã cereţi explicaţii, ci sã fiţi ascultãtori.
Uneori, aceste porunci par sã fie lipsite de importanţã. Par a fi, ca şi cum ar vrea sã-şi batã joc de noi.
Familia avea nevoie de vin, iar Domnul Isus a spus: ,,Umpleţi vasele cu apã!“ Slujitorii ar fi putut
spune: ,,Este foarte clar cã se joacã cu noi. Am fi fãcut mult mai bine, dacã am fi mers la prietenii
acestei familii sãrace şi i-am fi rugat sã dãruiascã un burduf cu vin. Ar fi fost mult mai bine sã fi cãutat
un magazin, unde puteam sã cumpãrãm vin; dar sã ne trimitã la fântânã sã umplem aceste vase cu apã,
asta nu este altceva decât un joc copilãresc.“
Ştiu, fraţilor, cã uneori pare sã fie aşa ca şi cum cãrarea datoriei nu ar conduce la rezultatul dorit. Noi
dorim totdeauna sã facem ceva mai mult. Acest ,,ceva mai mult“ ar putea sã fie nedrept, însã el ne pare
ca şi cum prin el planul nostru este mai uşor şi mai repede executabil. De aceea nãzuim dupã acest
,,ceva“ care nu ne-a fost poruncit şi care poate ne-a fost interzis.
Ştiu cã unele conştiinţe neliniştite gândesc cã a crede simplu în Isus este un lucru mãrunt. Inima
înşelãtoare oferã ceva care pare a fi mult mai eficient. „Fã mãtãnii, simte amãrãciune, varsã lacrimi
multe, chinuieşte-ţi sufletul sau sfâşie-ţi inima”, aşa spune eul carnal. Isus porunceşte simplu: „Crede!”
Pare aşa de puţin, ca şi cum nu ar fi posibil ca viaţa veşnicã sã fie primitã de îndatã ce ţi-ai pus
îmcrederea în Domnul Isus. Dar acesta este principiul pe care dorim sã-l învãţaţi: când Isus Hristos
vrea sã binecuvinteze, El dã o poruncã, care nu trebuie pusã sub semnul întrebãrii, ci trebuie executatã.
Al treilea principiu este: atunci când am primit o poruncã de la Hristos, este totdeauna înţelept ca s-o
împlinim imediat şi cu zel. El a zis: „Umpleţi vasele cu apã!”, şi ei le-au umplut pânã sus.
Voi ştiţi cã existã un mod de a umple vasul cu apã şi un altul în care aceastã acţiune are loc. Vasul este
plin şi nu poţi pune mai mult în el, fãcându-l cu vârf, dar poţi sã-l umpli pânã curge pe deasupra.
Dragii mei fraţi şi dragele mele surori, haideţi sã mergem pânã la extrem atunci când este vorba de
împlinirea poruncilor lui Hristos: sã le împlinim pânã la cel mai înalt nivel! Dacã se spune: „Predicaţi
Evanghelia!“, atunci predică Evanghelia tot timpul şi în totalitatea ei! Umple-o până sus! Nu da
poporului numai o jumătate de Evanghelie! Umple vasele complet, până sus! Dacă vrei să te căieşti,
atunci roagă-te să ai parte de o căinţă din toată inima şi sinceră – plin până la margine! Dacă este vorba
să crezi, atunci roagăte pentru o credinţă lăuntrică, necondiţionată, pentru o încredere copilărească, ca
astfel credinţa ta să fie plină până la margini! Dacă ţi se spune să te rogi, atunci roagã-te cu stăruinţă –
umple vasul rugăciunii până la margine! Dacă trebuie să cauţi în Scriptură, atunci caută de la început şi
până la sfârşit – umple vasul citirii Bibliei până sus!
Poruncile lui Hristos nu trebuie împlinite numai cu jumătate de inimă. Să îndeplinim tot ceea ce El ne
porunceşte, chiar şi atunci când nu putem vedea motivul pentru care ni s-a încredinţat acea misiune.
Poruncile lui Hristos trebuie executate cu dăruire şi până la extrem, dacă un extrem este posibil.

Al patrulea principiu: lucrul nostru făcut în ascultare de Cristos nu este în contradicţie cu încrederea
noastră în El, ci el este premisa încrederii. Cunosc unii fraţi care spun: „Voi ţineţi adunări de trezire
spirituală şi încercaţi să-i treziţi pe oameni prin discursuri şi atenţionări serioase. Nu vedeţi că
Dumnezeu vrea să-Şi facă singur lucrarea? Prin eforturile voastre, voi încercaţi să luaţi lucrarea din
mâna lui Dumnezeu. Drumul corect este să te încrezi în El şi să nu faci nimic.”
Bine, frate, tu te încrezi în Isus şi nu faci nimic! Îmi permit să nu fiu aşa de sigur că tu te încrezi în El,
căci ştiu cine eşti tu. Ştiu că eşti cel mai nefericit şi descurajat om. În nouă din zece cazuri tu nu ştii
dacă eşti mântuit sau nu. Cred că nu ar trebui să te făleşti cu credinţa ta. Dacă ai avea o credinţă aşa de
mare, atunci ţi s-ar face după credinţa ta. Câţî credincioşi au fost adăugaţi adunării în anul acesta prin
felul tău de a nu face nimic? În această adunare binecuvântată, în care tu exersezi fără fapte această
credinţă, câţi au fost aduşi? „Nu sunt mulţi cei care au fost aduşi.”
Dacă vrei să promovezi răspândirea Împărăţiei lui Hristos prin faptul cã nu lucrezi, atunci cred că
drumul pe care mergi nu este aprobat de Isus Hristos.
Vreau să-ţi spun că noi, cei care lucrăm din toată inima şi din tot sufletul pentru Domnul nostru,
folosim orice mijloc posibil ca să aducem pe oameni să audă Evanghelia. Ştim tot aşa de bine ca şi
tine, că prin propria putere nu putem face nimic în această privinţă; avem nevoie de Duhul Sfânt. Ne
încredem în Dumnezeu, aşa cum faci şi tu, pentru că credinţa noastră a dat ceva mai multe rezultate
decât a ta. Nu m-aş mira, dacă s-ar constata că credinţa ta fără fapte este moartă, iar credinţa noastră,
care este însoţită de fapte, a fost de fapt vie.
Doresc să prezint acest caz în felul următor: Isus Hristos spune: „Umpleţi vasele cu apă!” Slujitorul
credincios spune: „Domnul meu, cred pe deplin că Tu poţi să faci vin pentru aceşti oameni, fără să ai o
picătură de apă la dispoziţie şi cu permisiunea Ta nu voi aduce apă. Nu vreau să intervin în lucrarea lui
Dumnezeu. Sunt pe deplin convins că Tu nu ai nevoie de ajutorul nostru. Tu poţi face ca aceste vase de
apă să fie pline cu vin, fără ca noi să aducem nici măcar o găleată cu apă, şi de aceea nu dorim să-Ţi
răpim această onoare. Vrem să stăm retraşi şi să Te aşteptăm. Când vinul va fi făcut, vom bea din el şi
vom lăuda Numele Tău. Dar până atunci, Te rugăm să ne scuzi, căci găleţile sunt greu de purtat şi este
nevoie de o cantitate mare de apă, ca să umplem toate aceste vase. Ar însemna să ne amestecăm în
lucrarea lui Dumnezeu şi de aceea dorim mai bine să rămânem inactivi.”
Nu credeţi că astfel de slujitori, care vorbesc astfel, dovedesc că nu au nici o credinţă în Isus? Priviţi la
slujitorul acela de acolo, care pleacă imediat la lucru după ce a auzit porunca lui Isus. El spune: „Eu nu
ştiu ce intenţionează El. Eu nu văd nici o legătură între apă şi aprovizionarea cu vin a sărbătorii, dar
mă duc imediat la fântână. Dă-mi câteva găleţi! Vino cu mine, frate, ajută-mã să umplem vasele!” Ei
se duc şi se întorc bucuroşi cu apă şi o toarnă în vase, până ce ele se umplu complet.
Mie mi se pare că aceştia sunt slujitorii credincioşi, care ascultă porunca, fără s-o înţeleagă, dar au
încredere că Domnul Isus în felul Lui va înfăptui minunea. Noi nu paralizăm lucrarea Lui prin
ostenelile noastre serioase, dragă prieten, nu, nicidecum! Noi dovedim credinţa noastră în El, dacă
lucrăm pentru El, aşa cum El ne porunceşte să lucrăm.
Următorul principiu, pe care vreau să-l accentuez, este: nu este suficient numai ceea ce facem noi.
Aceasta o ştim, dar doresc să v-o reamintesc. Acolo sunt vasele de apă, ele sunt pline şi nu pot deveni
mai pline. Vedeţi, prin osteneala de a le umple cu apă s-a vărsat ici-colo apă peste marginile vaselor.
Acum, toate aceste şase vase mari sunt pline cu apă. Este din cauza aceasta mai mult vin? Nici o
picătură mai mult! Este pur şi simplu apă, ceea ce au adus slujitorii, şi rămâne apă.
Să presupunem că ei ar fi adus această apă la masa de sărbătoare. Cred că oaspeţii nu ar fi considerat
că apa rece este o băutură potrivită pentru o nuntă. Ei ar fi spus ospătarului şef: „Ne-ai dat vin bun, iar
acum vii cu apă. Acesta este un sfârşit sărăcăcios al sărbătorii.” Sunt sigur că nu s-ar fi petrecut aşa

ceva. Şi totuşi a fost apă, de acest lucru puteţi fi siguri, şi numai apă, atunci când slujitorii au turnat-o
în vase.
Tot aşa, în tot ceea ce fac păcătoşii şi în tot ceea ce pot să facă cei sfinţi, nu este nimic în toate
eforturile umane care poate să mântuiască un suflet, până când Hristos rosteşte Cuvântul puterii.
Când Pavel a semănat şi Apolo a udat, a trebuit ca Dumnezeu să facă să rodească. Predicaţi
Evanghelia, lucraţi la suflete, convingeţi, rugaţi, atenţionaţi! Dacă Domnul Isus nu-Şi arată puterea Sa
divină, totul este fără putere. Prezenţa Sa este tăria noastră. Slăvit să-I fie Numele! El va veni. Şi dacă
noi umplem vasele de apă cu apă, El va schimba apa în vin. Numai El poate face aceasta, iar slujitorii,
care cu bucurie umplu vasele de apă, sunt primii care mărturisesc că numai El este Acela, care poate să
facă această minune.
Ultimul principiu: cu toate că ceea ce face omul prin sine nu poate atinge ţelul suprem, totuşi această
activitate are locul ei şi Dumnezeu prin dispoziţiile Sale a făcut-o necesară.
De ce a spus Domnul să se umple aceste vase cu apă? Nu spun că era absolut necesar să aibă loc
aceasta. Însă pentru ca minunea să fie pe deplin vizibilă şi nu făcută în ascuns, a fost necesar aceasta.
Să presupunem că El ar fi spus: „Mergeţi la acele vase de apă şi scoateţi vin din ele”; atunci, acei care
stăteau la pândă ar fi putut spune că a fost mai dinainte vin în acele vase, şi deci nu s-a petrecut nici o
minune. Atunci când Domnul nostru a spus să se umple vasele cu apă, nu era acolo nici o încăpere
unde vinul putea fi ascuns. El a procedat ca şi Ilie: atunci când a vrut să dovedească, că pe altarul de pe
Carmel nu era foc ascuns, a spus să se meargă la mare, să ia apă şi s-o toarne pe altar şi pe jertfă până
şanţul din jurul altarului se va umple cu apă. După ce au făcut aceasta de trei ori, n-a mai rămas nici o
posibilitate de înşelătorie. Tot aşa a procedat şi Domnul Isus, atunci când le-a spus slujitorilor să umple
vasele cu apă: nu le-a lăsat nici o posibilitate să-L poată învinui de înşelătorie. Recunoaştem astfel de
ce a fost necesar ca vasele să fie umplute cu apă.
De asemenea a fost necesar, pentru că a fost de învăţătură pentru slujitori. Bucătarul şef n-a ştiut de
unde este vinul, atunci când l-a gustat. El nu a putut înţelege, iar vorbirea lui a arătat surprindere şi
necunoştinţă de cauză. Dar stă scris: „slujitorii, care scoseseră apa, ştiau aceasta”.
Sunt oameni în unele adunări, care de fapt sunt oameni buni, care nu ştiu multe despre mântuirea
păcătoşilor. Ei nu simt nici o bucurie atunci când au loc treziri spirituale. Ei au mai degrabă bănuieli
faţă de aceste caractere sălbatice care sunt aduse în adunare, ca şi fratele mai mare. Ei se consideră a fi
foarte respectabili şi mai bine ar vrea să nu aibă pe aceşti oameni de jos şezând lângă ei. Ei ştiu foarte
puţin despre ceea ce are loc. „Slujitorii, care scoseseră apa, ştiau aceasta”. Credincioşii serioşi, care fac
lucrarea şi se ostenesc să umple vasele, ştiu despre aceasta.
Isus a poruncit să se umple vasele cu apă, pentru ca acei care scoseseră apa să ştie că este vorba de o
minune.
Vă garantez, că dacă aduceţi suflete la Hristos, atunci veţi recunoaşte puterea Lui. Veţi sări în sus de
bucurie atunci când veţi auzi strigătul de căinţă, când veţi vedea privirea radiind de bucurie a
credinciosului nou-născut, ale cărui păcate au fost spălate.
Dacă vreţi să experimentaţi puterea lui Hristos, atunci mergeţi nu să faceţi minuni, ci să scoateţi apă şi
să umpleţi vasele! Împliniţi datoriile obişnuite pe care le aveţi – acelea care nu au nici o putere în ele
însele, dar pe care Isus le leagă de autoritatea Sa divină - şi vă va fi spre învăţătură şi mângâiere faptul
că aţi avut parte de o asemenea lucrare!
Să vedem acum cum putem împlini această poruncă divină: „Umpleţi vasele cu apă!” Folosiţi
aptitudinile pe care le aveţi în lucrarea pentru Hristos!

Acolo erau şase vase de apă şi Isus se foloseşte de ceea ce era. Era apă în fântână, şi Domnul nostru o
foloseşte. El obişnuieşte să-i folosească pe ai Săi şi aptitudinile lor.
Dragă frate, dragă soră, dacă nu aveţi vase de aur, atunci umpleţi vasele voastre de pământ! Dacă nu
puteţi aduce foc din cer pe pământ, aşa cum a făcut Ilie, şi nu puteţi face minuni aşa cum au făcut
apostolii, faceţi totuşi ceea ce puteţi face! Dacă nu aveţi aur şi argint, atunci daţi Domnului ceea ce
aveţi! Aduceţi apă la porunca Lui, şi va fi mai bună decât vinul! Darurile obişnuite pot fi folositoare
scopului lui Hristos. Aşa cum El a luat câteva pâini şi câţiva peşti şi a hrănit mulţimea, tot aşa El va lua
cele şase vase de apă şi apa voastră şi va face vin.
Ei au umplut ceea ce au avut, căci vasele de apă erau goale.
Poate sunt aici fraţi care prin studiu biblic încearcă să-şi îmbunătăţească darurile şi aptitudinile. Eu
gândesc că procedaţi bine, fraţii mei! Dar aud pe unii oameni spunând: „Domnul Isus nu are nevoie de
erudiţia voastră”. Nu, este foarte probabil să fie aşa, tot aşa cum este adevărat că El nu avea nevoie de
apă. Dar tot aşa este de adevărat că El nu are nevoie de prostia şi neştiinţa voastră. El nu are nevoie
nici de felul vostru de a vorbi aspru şi necivilizat. În cazul de faţă, El nu a căutat vase goale, El a vrut
să le aibă, iar slujitorii au lucrat corect, umplându-le cu apă. Domnul nostru nu cere acum mesagerilor
Săi să aibă capete goale, inimi goale. De aceea fraţii mei, umpleţi vasele voastre cu apă! Lucraţi mai
departe şi studiaţi mai departe, învăţaţi cât puteţi de mult şi umpleţi vasele cu apă!
„O“, va spune cineva, „dar cum pot aceste studii să conducă la convertirea oamenilor? Convertirea
este ca vinul, şi tot ceea ce vor învăţa aceşti tineri este ca apa.”
Ai dreptate! Însă recomand fiecăruia, care studiază Biblia, să umple vasele cu apă şi să aştepte ca
Domnul Isus să transforme apa în vin. El poate sfinţi cunoştinţele omeneşti, aşa că ele vor deveni
folositoare la vestirea cunoşterii lui Isus Hristos. Sper că a trecut timpul când se mai considera că
neştiinţa şi bădărănia sunt folositoare împărăţiei lui Dumnezeu. Marele Învăţător vrea ca ai Săi să ştie
tot ceea ce ei pot şti, dar în mod deosebit să studieze Scriptura ca astfel să-L poată vesti pe El şi
Evanghelia Sa. „Umpleţi vasele cu apă!”
Să privim în continuare mijloacele de binecuvântare prescrise de Dumnezeu. Care sunt acestea?
Mai întâi, citirea Scripturii! Căutaţi în Scriptură! Cercetaţi-o cât puteţi de bine! Încercaţi s-o înţelegeţi!
„Dar dacă cunosc Biblia, voi fi mântuit prin aceasta?” Nu, tu trebuie să-L cunoşti pe Hristos prin
Duhul. Însă „umple vasele cu apă“!
În timp ce cercetaţi Scriptura, vă puteţi aştepta ca Mântuitorul să-Şi binecuvinteze Cuvântul Său şi să
transforme apa în vin. În afară de aceasta sunt slujbele divine şi evanghelizările. Poartă de grijă ca
aceste vase să fie umplute cu apă!
„Însă pot asculta mii de predici şi nu devin mântuit.” Ştiu că este aşa, însă sarcina voastră este să umpli
cu apă acest vas. Dumnezeu vă va binecuvânta în timp ce veţi asculta Evanghelia, căci credinţa vine
prin vestire, şi vestirea prin Cuvântul lui Dumnezeu.
Ia seama să foloseşti mijloacele încredinţate de Dumnezeu! Deoarece Domnul nostru Isus a spus că
oamenii vor fi mântuiţi prin vestirea Cuvântului, mă rog ca El să scoată vestitori, care vestesc fără
întrerupere, tot timpul, în case şi pe străzi.
„Însă ei nu vor deveni mântuiţi prin predicile noastre.” Ştiu aceasta. Vestirea este apa: în timp ce noi
vestim Dumnezeu va binecuvânta şi va transforma apa în vin.
Să răspândim literatură creştină şi pliante!

„O, dar oamenii nu vor deveni mântuiţi prin citirea acestor scrieri!” Foarte probabil nu, însă în timp ce
citesc, Dumnezeu poate să le aducă aminte de adevărul Său şi să le atingă inimile. „Umpleţi vasele cu
apă!” Dăruiţi cât mai multe pliante! Împărţiţi literatură creştină pretutindeni! Umpleţi vasele, iar
Domnul va transforma apa în vin!
Gândiţi-vă şi la orele de rugăciune: umpleţi vasul acesta cu apă! Nu am nimic de deplâns cu privire la
frecventarea voastră a orelor de rugăciune, însă stăruiţi în aceasta, fraţi iubiţi! Voi vă puteţi ruga. Slăvit
să fie Numele Lui, voi aveţi duhul rugăciunii! Rugaţi-vă mai departe! „Umpleţi vasele cu apă!“, şi prin
ascultarea rugăciunii, Isus o va transforma în vin.
Învăţători ai şcolii duminicale, lucraţi cu toată puterea voastră în şcoala duminicală!
„Dar copiii nu vor fi mântuiţi dacă îi adunăm la un loc şi le povestim despre Isus. Nu le putem da o
inimă nouă.” Cine spune că voi puteţi aceasta? „Umpleţi vasele cu apă!” Isus Hristos ştie să o
transforme în vin. Şi El nu va zăbovi s-o facă, dacă noi suntem ascultători de poruncile Lui.
Folosiţi toate mijloacele, dar aveţi grijă să vă folosiţi cu tot sufletul de ele!
Revin la textul meu: „Şi ei le-au umplut până sus.” Dacă învăţaţi pe copii în şcoala duminicală, atunci
învăţaţi-i bine! Umpleţi-i până sus! Dacă predici, om iubit, nu predica, ca şi cum ai fi numai pe
jumătate treaz; lasă-te mişcat! Dacă încerci să evanghelizezi mulţimea, n-o face cu jumătate de inimă,
ca şi cum ţi-ar fi totuna dacă sufletele lor vor fi mântuite sau nu; umple-le până sus! Vesteşte
Evanghelia cu toată puterea, roagă-te pentru putere de sus! Umple fiecare vas până sus! Ceea ce se
merită să fie făcut, se merită să fie şi bine făcut. Nimeni nu I-a slujit lui Hristos prea bine.
Am auzit că într-o lucrare poate fi prea mult zel, însă în slujba lui Hristos puteţi avea râvnă cât de
multă doriţi şi nu veţi depăşi măsura. Daţi-vă silinţa să faceţi binele din toată inima, cu tot sufletul şi
cu toată puterea!
Aduceţi-vă însă aminte de faptul că atunci când aţi făcut tot ceea ce aţi putut face, se va vedea totuşi o
mare lipsă în tot ceea ce aţi făcut! E bine ca la întoarcerea acasă de la împărţirea pliantelor, de la şcoala
duminicală, de la vestirea Cuvântului să cazi în genunchi şi să strigi „Doamne, am făcut tot ceea ce miai spus să fac, şi totuşi nu am făcut nimic, dacă Tu nu-Ţi pui mâna peste această lucrare! Doamne, am
umplut vasele cu apă, şi cu toate că eu am putut să le umplu numai cu apă, le-am umplut totuşi până
sus! Doamne, am încercat cu tot ceea ce mi-a stat în putinţă să câştig oameni pentru Tine! Prin ceea ce
am făcut eu, nu poate fi nici un suflet salvat, nici un copil mântuit şi nu poate fi adusă onoare Numelui
Tău. Domnul meu, rosteşte cuvântul făcător de minuni, ca astfel apa care umple vasele să se
transforme în vin! Tu poţi face ceea ce eu nu pot.”
Acest gând mă conduce la aplicarea principiului: „Încredeţi-vă în Domnul vostru, că El va face
lucrarea.” Vedeţi, sunt două feluri de a umple vasele cu apă! Să presupunem că acestor oameni nu li sa încredinţat lucrarea de a umple vasele cu apă şi ceea ce au făcut ei nu a avut nimic comun cu Hristos.
Să presupunem că a fost ideea lor, spunând cã „aceşti oameni nu mai au vin, dar e bine să aibã
posibilitatea să se spele, dacă vor, şi de aceea umplem aceste şase vase cu apă.”
Acest mod de a lucra nu ar fi condus la nimic. Apa ar fi stat în vase, ei ar fi putut să-şi privească feţele
în oglinda apei şi aceasta ar fi fost totul. Isus Hristos a trebuit să vină în puterea Sa şi să producă
minunea. Deoarece El le-a poruncit slujitorilor să umple vasele cu apă, El a fost obligat, dacă am voie
să folosesc această expresie cu privire la Domnul nostru, s-o transforme în vin; altfel, El i-ar fi
considerat ca fiind oameni ascultători, iar ei s-ar fi întors spre El şi I-ar fi zis: „De ce ne dai o astfel de
poruncă?”
Dacă Domnul Isus nu face ca lucrarea noastră să aibă rod, după ce am umplut vasele cu apă, am făcut
ceea ce El ne-a spus, lumea va afirma atunci că poruncile lui Hristos sunt fără conţinut, fără rod şi fără

valoare. S-ar spune că ascultarea de Cuvântul Său nu dă rezultate. Lumea va spune „voi aţi umplut
vasele cu apă, pentru că El v-a poruncit. V-aţi aşteptat ca El să transforme apa în vin, dar n-a făcut-o.
Credinţa voastră este zadarnică, toată ascultarea voastră este degeaba. El nu este un Domn căruia să-I
slujeşti.”
Noi vom pierde, însă El va pierde mai mult, căci El Îşi va pierde onoarea. În ceea ce mă priveşte, nu
cred că un cuvânt bun pentru Hristos va fi spus vreodată în zadar. Sunt convins că nici o predică, în
care se vesteşte Hristos, nu va fi fără rezultate. Ceva va rezulta din aceasta, chiar dacă nu astăzi sau
mâine, însă în mod sigur ceva va rezulta din aceasta.
La scurt timp după ce am lăsat să se tipărească o predică, am auzit oameni care au spus că aceste
pagini au fost mijloace care i-au condus la mântuire. Atunci când nu am tipărit o predică, ci numai am
ţinut-o, m-am gândit totuşi că ceva va rezulta din aceasta. Eu Îl vestesc pe Hristos. Eu pun înaintea
oamenilor adevărul Său mântuitor, iar această sămânţă nu poate pieri. Nu de mult am auzit despre un
om care a fost condus la Hristos printr-o predică pe care am ţinut-o acum 25 de ani. Aud aproape în
fiecare săptămână despre oameni care au fost aduşi la Hristos în urma predicilor ţinute în Parkstreet,
Exeterhall şi în grădinile Surrey, şi prin aceasta recunosc că Dumnezeu nu va lăsa să cadă nici o
mărturie credincioasă.
Continuaţi fraţilor, continuaţi, să umpleţi vasele cu apă! Să nu credeţi că faceţi prea mult, dacă faceţi
tot ce vă stă în putinţă. Nu începeţi să vă felicitaţi pentru succesul avut până acum!
Totul trebuie să vină de la Hristos, şi va veni de la Hristos. Nu mergeţi la ora de rugăciune sã spuneţi:
„Pavel poate să semene, Apolo poate să ude, dar ...” Locul din Scriptură nu spune aşa. Spune exact
contrariul: „eu am semănat, Apolo a udat, însă Dumnezeu a făcut să crească.” Prosperitatea va fi dată
în mod cert de Dumnezeu, acolo unde se seamănă şi se udă în mod corect. Slujitorii au umplut vasele
de apă, Domnul a transformat apa în vin.
Domnul să ne dea harul să fim ascultători de poruncile Sale şi în mod deosebit de porunca: „Crede şi
vei fi mântuit!” Doresc să-L vedem la sărbătoarea Sa de nuntă din cer şi împreună cu El din veşnicie în
veşnicie să bem din noul vin!

