Să faceţi orice vă va zice
„Mama Lui a zis slugilor: Să faceţi orice vă va zice.“ (Ioan 2, 5)
Textul nostru ne-o prezintă pe Maria printre oaspeţii la nunta din Cana, unde Domnul a făcut
prima Sa minune. Din relatarea lui Ioan despre acea nuntă rezultă clar cât de mult s-a bucurat ea
să-L întâlnească acolo pe Fiul ei înconjurat de mica ceată a ucenicilor Lui. Când proviziile au
fost pe terminate, ea şi-a propus să vorbească cu Fiul ei şi să-I spună despre încurcătura în care
au ajuns; de aceea i-a zis „Nu mai au vin.“
În mod sigur, n-a fost nimic greşit în această hotărâre, dar Domnul Isus vede lucrurile acestea
altfel decât noi oamenii. El a observat că Maria voia să profite de legătura cu El, şi aceasta întrun timp şi la un loc, unde ar fi fost mult mai bine ca ea să nu se scoată în evidenţă.
Faptul că Mântuitorul a avut dreptate rezultă din cele întâmplate. Biserica romană a făcut din
Maria o mijlocitoare, i se fac rugăciuni şi este implorată chiar să facă uz de influenţa ei maternă
la Fiul ei. A fost bine că Mântuitorul chiar de la început a pus obstacol la tot ceea ce ar fi condus
ca slujba Mariei să fie favorizată. De aceea a fost necesar ca Domnul să se poarte puţin mai aspru
cu mama Lui atunci când comportarea ei conducea la avantaje în favoarea ei. Aceasta a fost
cauza care L-a determinat pe Fiul lui Dumnezeu să zică: „Femeie, ce am Eu a face cu Tine? Eu
nu pot face o minune din dragoste pentru tine. Nu, dacă Eu ca Fiu al lui Dumnezeu voi face o
minune, atunci Eu nu o pot face ca Fiu al tău. Ce am Eu a face cu tine în această chestiune?“ Şi
ca argument a adăugat: „Nu Mi-a venit încă ceasul.“ A fost o mustrare prietenească, pe care
Domnul nu putea s-o lase nefăcută, căci El a văzut mai dinainte ce urma să vină.
Vă puteţi imagina cum a reacţionat Maria. Ea cunoştea blândeţea Domnului şi dragostea Lui
statornică şi ştia că în cei treizeci de ani trăiţi în familie nu i-a oferit niciodată prilejul să fie
întristată de El. Ea a acceptat această mustrare şi s-a retras, păstrând în inima ei aceste cuvinte şi
gândindu-se la ele. Ea vorbeşte puţin, dar gândeşte mult, şi noi vedem în comportarea ei viitoare
cât de serios s-a gândit la cele ce i-a spus El.
Dragă frate, noi ne putem înşela chiar atunci când avem cele mai bune intenţii faţă de Domnul
nostru; dacă El ne mustră într-un fel oarecare şi ne pune de o parte, dacă speranţa noastră este
dezamăgită, iar planurile noastre ambiţioase nu ne reuşesc, primim aceasta ca din partea Lui, aşa
cum a primit Maria din partea Domnului Isus? Ne spunem noi, că aşa a fost bine să fie şi ne
ataşăm fără murmur de El?
Maria nu spune nici un cuvânt de împotrivire, ci acceptă această mustrare. Înţelept a fost şi
sfatul pe care ea l-a dat slujitorilor. Dacă mai înainte a fost plină de râvnă să iasă înaintea
Domnului, acum dorea mult ca slujitorii să-L urmeze şi-i atenţionează cu toată prietenia: „Să
faceţi orice vă va zice. Nu încercaţi să-L forţaţi, nu-L constrângeţi. El ştie mai bine decât voi ce
are de făcut. Rămâneţi modeşti în planul secund; aşteptaţi până când El va vorbi, şi atunci
ascultaţi de cuvintele Lui.“
Iubiţilor, aş dori ca noi să facem ca Maria şi să încercăm, atunci când am învăţat o lecţie, să
învăţăm şi pe alţii! Cât de des nu ne mustră Domnul între patru ochi, iar noi ne ferim cu multă
grijă ca alţii să nu observe ce ne-a spus El! Dacă Domnul ne vorbeşte în cămăruţa inimii şi
conştiinţei noastre, nu este necesar să ieşim imediat şi să spunem altora – aşa cum a făcut şi
Maria. Dar dacă ne-am învăţat bine lecţia, atunci să ne ducem la prietenul nostru cel mai apropiat
şi să-i spunem: „Să nu faci aceeaşi greşeală, pe care am făcut-o eu. Dă piatra la o parte din drum,
de care eu m-am împiedicat. Mă tem, că l-am întristat pe Domnul. Sora mea, nu doresc ca şi tu
să-L întristezi. Fratele meu, voi încerca să-ţi spun cum trebuie să te comporţi, ca să-I fii plăcut.“
Nu credeţi că atunci noi ne vom sluji reciproc spre zidire? În loc să vorbim despre greşelile
altora, să învăţăm mai bine din propriile lipsuri şi greşeli şi să fim de ajutor celor din jurul
nostru.
Maria trebuie să fi vorbit cu multă autoritate. Ea a vorbit cu oamenii pe un ton insistent, şi asta
a făcut impresie slujitorilor, căci vedem din text că ei au făcut exact aşa cum le-a spus ea. Nu
orice slujitor acceptă ca un oaspete venit în casă să facă pe stăpânul; dar atunci când ea a vorbit

cu slujitorii pe un ton autoritar, dar totuşi prietenos, ei au simţit că aceasta este o femeie care a
învăţat ceva, căci altfel n-ar putea spune altora ceea ce ea însăşi n-a învăţat. Trebuie să fi vorbit
cu o deosebită autoritate, căci dacă citim istorisirea vedem cu cât respect o privesc slujitorii şi
cum îi primesc sfatul – aşa cum şi Maria a primit mustrarea Domnului.
Astăzi voi încerca să scoatem o învăţătură pentru noi toţi din această istorisire. Cred că
experienţa proprie oferă fiecăruia dintre noi dovada că niciodată nu acţionăm mai înţelept şi nu
avem rezultate mai bune ca atunci când Îl urmăm pe Hristos, în loc să ne grăbim înaintea Lui. De
aceea să-L urmăm în ascultare smerită şi sfântă, iar atunci când trebuie să luăm o decizie, să
avem ca motto cuvintele: „Să faceţi orice vă va zice.“
Doresc să studiem textul nostru întrebându-ne mai întâi „Ce?“, apoi „Cum?“ şi în al treilea rând
„Şi după aceea?“
Ce ne este poruncit aici să facem?
Cine aparţine lui Hristos şi este un ucenic al Lui să pună la inimă atenţionarea următoare: „Să
faceţi orice vă va spune!“
Doresc mai întâi să vă atrag atenţia că aceste cuvinte n-au fost spuse ucenicilor lui Hristos, ci
slujitorilor, numiţi în limba greacă „Diakonoi“, deci oamenilor care aveau profesia să aştepte la
mese şi să slujească oaspeţilor. Nu ştiu dacă erau slujitori plătiţi sau erau prieteni, care ajutau de
bunăvoie. În orice caz, ei slujeau musafirilor.
Nu li s-a spus să-l părăsească pe stăpânul lor sau să renunţe la obligaţiile pe care le aveau. Erau
slujitori şi trebuiau să rămână aşa, însă trebuiau să-L recunoască pe Hristos ca Domnul şi
Stăpânul lor, fără însă să renunţe la ascultarea faţă de gazdă. Maria nu le-a spus „puneţi vasele
acolo şi nu mai căraţi farfuriile“, ci i-a atenţionat, în timp ce ei îşi îndeplineau slujba, „să faceţi
orice vă va zice!“ Consider foarte remarcabil faptul că ei trebuiau să rămână slujitori, ceea ce
erau, şi în acelaşi timp să fie ascultători de Hristos.
Maria i-a pregătit pentru aceasta: dacă Isus vă va porunci ceva, atunci să faceţi. Trebuia mai
întâi judecat, chibzuit; voia Sa trebuie mai întâi să fie recunoscută, atent studiată, inima trebuie
să fie pregătită.
La început, aceşti slujitori nu au făcut nimic. Nu mai era vin pentru oaspeţi, dar slujitorii nu sau dus la Isus să-I spună „Doamne, ne trebuie vin“, ci au stat până când El le-a poruncit să umple
vasele cu apă. Atunci ei au umplut vasele până sus. Mai mult nu au făcut, au aşteptat până când
El le-a poruncit din nou.
Ascultarea constă aici în a nu face nimic. Cred că unele inimi descurajate ar putea arăta mai
bine credinţa lor în clipele de necaz prin aceea că nu fac nimic. Câteodată, frate iubit, tocmai
acest a nu face nimic este cel mai greu! Când un om de afaceri, de exemplu, ajunge în
încurcătură sau o femeie are un copil sau soţul bolnav, voi înşivă ştiţi foarte bine, se simte mânat
să facă una sau alta. Unii prin intervenţia lor au făcut ca necazul să fie şi mai mare; ar fi fost mai
bine să-şi retragă mâna din acţiune şi să încredinţeze chestiunea în mâna Domnului. „Să faceţi
orice vă va zice!“ Nu vă lăsaţi călăuziţi de starea de dispoziţie în care vă găsiţi sau de ideea care
vă vine în cap. Nu alergaţi înainte de a fi trimişi. Cine o ia înaintea norului sau pleacă la drum
înainte ca norul să se pună în mişcare, va trebui să se întoarcă. Ferice de el, dacă mai găseşte
drumul înapoi.
Acolo unde Sfânta Scriptură tace, taci şi tu. Unde nu este dată o poruncă clară, aşteaptă mai
bine până când primeşti instrucţiuni. În frica ta, nu bâjbâi mergând orb înainte până cazi în
groapă. „Să faceţi orice vă va zice!“ Rămâi însă liniştit, până când El îţi spune ceva. Sufletul
meu, fii răbdător înaintea lui Dumnezeu şi aşteaptă până când ştii exact ce vrea El.
Această ascultare trebuie să fie o ascultare care vine din inimă, căci ascultarea este înainte de
toate în gândire. Adevărata ascultare nu se arată totdeauna prin ceea ce facem sau nu facem, ci în
deplina predare voii lui Dumnezeu şi în hotărârea fermă, care pătrunde tot sufletul, că noi vrem
să facem ceea ce ne porunceşte El.

S-ar putea ca ascultarea voastră să fie desăvârşită. Oricum ar fi, să faceţi ce vă va zice El. Este
neascultarea, şi nu ascultarea, care ne face să alegem care dintre poruncile lui Dumnezeu vrem să
le împlinim. Dacă zici „vreau să fac ceea ce Domnul Isus cere de la mine, dar numai dacă o pot
face cu plăcere“, prin aceasta spui de fapt „nu vreau să fac ceea ce porunceşte Domnul Isus, ci
ceea ce-mi place mie“. O ascultare care nu ia în considerare toate poruncile lui Dumnezeu, nu
este o ascultare adevărată. Gândeşte-te la un soldat care intenţionat nu face anumite lucruri, în
loc să împlinească toate poruncile pe care i le dă comandantul lui. Fereşte-te să consideri una din
poruncile Domnului ca fiind mai puţin importantă! Orice cuvânt pe care El ţi-l spune este mult
mai de preţ ca cea mai scumpă piatră preţioasă. De aceea apreciază-l, păstrează-l cu grijă, poartăl cu tine şi fă din el podoaba ta.
„Să faceţi orice vă va spune!“ – se referă la Adunarea lui Dumnezeu şi rânduielile ei, sau la
umblarea ta în mijlocul semenilor tăi din afara cercului tău de familie, sau la relaţiile tale cu cei
din familia ta, sau la umblarea ta ascunsă cu Mântuitorul tău. „Orice El va zice.“ Observi, nu să
laşi ici şi colo ceva nefăcut, sau să-l faci pe jumătate. Să faci ce va zice El!
Roagă-te în acest moment: „Doamne, ajută-mă să fac ce-mi ceri, oricare ar fi lucrul pe care mi-l
ceri. Ajută-mă să nu aleg ce-mi place, nu permite ca voia mea să se amestece, ci dă-mi putere să
fac ceea ce tu îmi porunceşti!“
Ascultarea nu trebuie să fie numai desăvârşită, ci şi practică. „Să faceţi orice vă va zice!“ Nu te
gândi la ceea ce ţi s-a spus şi să nu aştepţi ca să ţi se spună mai accentuat, căci se spune: „Să
faceţi orice vă va zice!“ Un mare rău al timpului nostru este că se discută mult cu privire la o
poruncă clară a Domnului şi se întreabă: „Ce va rezulta din aceasta?“ Ce te interesează pe tine ce
va rezulta din aceasta? - „Dacă Îl voi urma pe Domnul Isus în toate lucrurile, s-ar putea să-mi
pierd poziţia.“ Ce ai tu a face cu asta? Dacă un soldat este pus înaintea tunului, este foarte
probabil că-şi va pierde poziţia şi poate va pierde mai mult decât poziţia, dar el trebuie să stea
acolo.
„Dar prin aceasta s-ar putea să pierd unele ocazii utile.“ Cum? Vrei să faci răul, ca din acesta să
iasă binele? Vrei cu adevărat să iei aceasta asupra ta? „Să faceţi orice vă va zice!“ Oricare ar fi
preţul şi oricare ar fi pericolele, fă-o!
Am auzit oameni spunând: „Îmi place să nu mă grăbesc.“ Bine, dar ce spune David? „Alerg pe
calea poruncilor tale.“
Gândiţi-vă, noi trăim într-o stare de permanentă păcătuire împotriva Lui, dacă neglijăm una din
poruncile Lui. Nu răspunde cu împotrivire şi nu căuta un motiv ca să respingi porunca. Am
cunoscut copii ai lui Dumnezeu care nu doreau ca anumite locuri din Sfânta Scriptură să fie citite
în orele de rugăciune din familie, căci prin aceasta conştiinţa lor s-ar fi neliniştit. Dacă vă
nelinişteşte ceva din Biblie, atunci greşeala este la voi, şi nu în Biblie. Adu această chestiune
imediat în ordine! Veţi putea să faceţi aceasta numai atunci când sunteţi ascultători şi faceţi voia
Domnului şi Mântuitorului vostru. Vorbesc acum celor mântuiţi dintre voi. Voi sunteţi slujitori ai
lui Hristos, şi în această poziţie staţi sub disciplina casei Sale; şi aici este valabilă regula: „Să
faceţi orice vă va zice El!“ Faceţi!
N-am vorbit noi prea mult despre ceea ce fac prietenii şi cunoscuţii noştri sau n-am observat ce
fac alţii? Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne ia în stăpânire, ca astfel umblarea noastră să fie o
umblare cu Dumnezeu, ascultarea noastră să fie punctuală, iar dragostea noastră faţă de Hristos
să se arate prin aceea că noi călcăm permanent pe urmele Lui! Ascultarea noastră trebuie să
devină practică.
Ascultarea trebuie să fie şi o ascultare personală. Voi ştiţi cât de multe lucruri se fac astăzi în
mod reprezentativ. Binele se face în felul următor. A este de exemplu în mare nevoie. B află
despre aceasta şi din inimă îi pare rău; îl roagă pe C să se ducă şi să-l ajute pe A. După aceea se
duce la culcare şi crede că a făcut un lucru bun. Sau: După ce A s-a plâns lui B de necazul lui, B
se uită în jurul lui să vadă dacă nu cumva există o societate de binefacere, care ar putea să-l ajute.
El îl dirijează pe A spre C sau spre societatea de binefacere şi este mulţumit cu aceasta.

Ai vrea tu, ca Domnul în ziua judecăţii să-ţi spună: „Am fost flămând, iar tu M-ai trimis la un
altul!“? Sau: „Mi-a fost sete, iar tu M-ai trimis să beau apă de la fântâna din oraş!“? Nu, aceasta
nu este ascultare. Noi trebuie să facem ceva personal pentru Isus.
Aceasta este valabil şi atunci când este vorba să câştigăm suflete pentru Domnul. Nimic nu este
mai bun, decât a sta personal de vorbă cu oamenii, cum se spune „să-i prinzi de guler“, să te uiţi
în ochii lor, să le povesteşti o experienţă personală, să-i implori să-şi găsească refugiul la Isus.
Mântuitorul nostru solicită ascultare personală. Dacă unul din slujitorii din textul nostru ar fi
spus, atunci când Isus le-a poruncit să umple vasele cu apă, „Ioan, du-te tu şi umple-le! Wilhelm,
fă-o tu!“, atunci ei n-ar fi făcut aşa cum le-a poruncit Maria: „Să faceţi tot ce vă va zice!“
Este conştiinţa ta atinsă? Bine, atunci încetează imediat să mai faci prin intermediul unui
reprezentant ceea ce Dumnezeu îţi porunceşte, ca nu cumva Dumnezeu să-l binecuvinteze pe
reprezentantul tău, iar tu să pleci cu mâinile goale. Încrede-te personal în Hristos şi slujeşte-I
personal prin puterea harului Său!
Ascultarea trebuie să fie imediată. Fă imediat ce ai de făcut! Soldatul pleacă de îndată ce se dă
porunca de pornire la marş. De îndată ce simţi în inimă o poruncă, împlineşte-o!
Ah, câţi oameni au luat hotărâri în viaţa lor, din care n-a rezultat nimic. Câte n-au vrut să facă,
şi câte n-ar fi putut face, dacă le-ar fi făcut! Dar ei au construit numai castele de nisip, şi-au făcut
planuri cum să-şi ducă viaţa, şi n-au realizat niciodată ceea ce le-a poruncit Isus.
O, de am acorda Domnului Isus o ascultare personală, practică!
În situaţia despre care vorbim, trebuia să fie o ascultare permanentă. Maria le-a zis slujitorilor :
„Să faceţi orice vă va zice! Ascultaţi de El, ori de câte ori vă porunceşte – nu numai prima dată,
când vă spune ceva, ci de fiecare dată când vă dă o poruncă! Cât timp va dura sărbătoarea şi cât
timp Fiul meu va fi aici, să faceţi ce vă va zice!“
Iubiţilor, să ne dea Duhul Sfânt putere să facem tot ce ne porunceşte Domnul Isus, atât timp cât
noi suntem aici pe pământ. Puteţi voi să spuneţi, iubiţi fraţi şi iubite surori, cu inima sinceră:
„Mi-am luat crucea, Doamne Isuse, şi sunt gata să părăsesc totul şi să Te urmez“? Este dorinţa
voastră fierbinte să purtaţi jugul Lui şi să călcaţi pe urmele Lui?
Creştinii de ocazie nu sunt creştini adevăraţi. Cine doreşte din când în când să ia concediu din
lucrarea lui Dumnezeu, acela nu a intrat cu adevărat în slujba Sa. Dacă am îmbrăcat odată
uniforma lui Hristos, atunci nu mai putem niciodată s-o dezbrăcăm, aşa cum odinioară unii
cavaleri în timpul războiului dormeau în armătura lor, având lancea şi pavăza permanent la
îndemână, fără să întrebe „de ce?“. Atât cât inima noastră bate, trebuie să-I slujim Aceluia care
ne-a răscumpărat prin sângele Lui scump.

De ce este necesară ascultarea?
Mai întâi, pentru că Hristos este demn să fie ascultat. Pentru mine este o onoare să-L iubesc pe
Hristos. Ah, ce nu este El!? Omul desăvârşit, care este cu mult mai presus de noi toţi; Dumnezeu
desăvârşit, de nedescris! Ah, cred că ar trebui să fie pentru noi o bucurie să facem ce ne spune!
Ar trebui să dorim să fim schimbaţi în acelaşi chip ca al Său. Din pricina onoarei lui Hristos vă
îndemn „să faceţi orice vă va zice!“
În afară de aceasta, Hristos este singura noastră nădejde. Toate perspectivele viitorului sunt
dependente de El. Slăvit să-I fie Numele! Nimeni nu este asemenea Lui! Ce prăpastie
întunecoasă şi fără sfârşit de jale şi suferinţă ar fi dacă El ar pleca de la noi şi noi nu ne-am mai
putea încrede în El! Din pricina slavei Sale şi a ceea ce noi Îi datorăm şi aşteptăm de la El, vă
implor, prieteni dragi, „să faceţi orice vă va zice!“
Domnul nostru este înţelept şi apt să ne conducă. Cine altul ar fi putut ajuta oamenii la nunta
aceea, când erau în nevoie, nemaiavând vin? El a ştiut o soluţie de ieşire din nevoie, descoperind
în acelaşi timp slava Sa, făcând pe ucenicii Lui să creadă în El, iar toţi cei din jur au fost fericiţi
şi mulţumiţi. Dacă nu ar fi arătat El această posibilitate de ieşire din nevoie, nu s-ar fi găsit
nimeni care s-o facă. De aceea să ascultăm de El, căci poruncile Sale sunt înţelepte. El nu a făcut

niciodată ceva greşit şi nici nu va face. Să ne încredinţăm căile vieţii noastre Lui şi harului Lui şi
să facem ce ne spune!
Şi apoi, iubiţilor, Hristos a răsplătit totdeauna până acum ascultarea noastră. Ai fost ascultător şi
ai constatat după aceea că ai greşit? Unii dintre noi au trebuit din când în când să facă unele
lucruri grele, care erau împotriva naturii noastre. Le-aţi mai face încă o dată? Desigur că le-am
face, şi chiar de ne-ar costa de zece ori mai mult. Cine a fost ascultător de vocea conştiinţei şi de
porunca lui Isus nu i-a părut niciodată rău, chiar dacă din pricina lui Hristos ar fi trebuit să
meargă la închisoare sau chiar la moarte.
Poate că din pricina lui Hristos pierzi una sau alta – dar pentru Hristos nu vei pierde niciodată
nimic, în cele din urmă pierderea aparentă va fi pentru tine un mare câştig. El nu te-a înşelat
niciodată şi niciodată nu te-a dus în rătăcire. Ascultarea ţi-a adus pacea adevărată şi sigură. De
aceea „să faceţi orice vă va zice!“
În afară de aceasta, Hristos este Domnul nostru; de aceea noi trebuie să ascultăm de El. Sper că
nu este nimeni între noi care vrea să-L numească Domnul lui şi să nu vrea să facă ce îi zice El.
Noi nu vorbim despre El, pentru că ne-a răsplătit cândva sau pentru că a plecat de la noi, iar
influenţa Lui dispare treptat, deoarece trăieşte în alte dimensiuni. Nu, El trăieşte, iar noi avem
părtăşie cu El. El este Domnul şi Stăpânul nostru. Când ne-am botezat, nu a fost numai o
chestiune formală, ci noi am murit realmente faţă de lume şi trăim pentru El. El trebuie să fie
conducătorul şi împăratul nostru şi trebuie să domnescă în inimile noastre. El nu este un tiran, ci
este Mirele nostru, şi în această postură este Domnul şi Stăpânitorul tuturor gândurilor noastre şi
a oricărei porniri a naturii noastre.
Doamne Isuse, jugul Tău este blând, şi sarcina Ta este uşoară. Este o bucurie şi o înviorare să-l
purtăm. Dacă ne-am sustrage de la purtarea lui, am ajunge la mare încurcătură, şi acesta este un
motiv pentru care astăzi vreau să vă spun: „Să faceţi orice vă va zice!“ Căci dacă nu faceţi,
atunci vă deziceţi de El, şi ce vreţi să faceţi după aceea? Unde vreţi să vă duceţi, dacă plecaţi de
la El? Vreţi să lăsaţi lumea să stăpânească peste voi? Sau vreţi să deveniţi sclavii societăţii? Nu
sunt sclavi mai nenorociţi decât aceştia. Vreţi să trăiţi pentru mamon, onoare sau aşa-numita
desfătare? Ah, atunci puteţi tot aşa de bine să vă duceţi la cuptoarele de cărămizi ale Egiptului.
La cine putem să ne ducem? Doamne Isuse, la cine mă pot duce, dacă plec de la Tine? Tu ai
cuvintele vieţii veşnice. Înfăşoară încă o frânghie de dragoste în jurul meu, o altă frânghie a
constrângerii pline de iubire, ajută-mă ca niciodată să nu-mi vină gândul să Te părăsesc! Ajutămă să fiu răstignit faţă de lume, şi lumea faţă de mine!
Este aceasta rugăciunea inimii voastre? O, de am fi ascultători în totul de Hristos, în totul şi
totdeauna! Da, vrem să ascultăm de porunca „să facem orice ne va zice!“ V-am arătat motivul
pentru care trebuie să ascultăm de porunca lui Hristos.

Care este rezultatul ascultării?
Să presupunem că faci ce-ţi spune Hristos, şi după aceea? Vreau să-ţi spun ce va urma după
aceea. În primul rând eşti liber faţă de responsabilitate. Slujitorul care a făcut ce i-a poruncit
stăpânul său s-ar putea teme că ar putea să ia naştere consecinţe grave. Dar el îşi va zice: „Nu
este vina mea. Am făcut ceea ce mi s-a poruncit.“
Dragi prieteni, dacă vreţi să deveniţi liberi de toată povara vieţii, atunci faceţi prin credinţă ce
vă porunceşte Domnul Isus. Dacă după aceea se va părea că se prăbuşeşte cerul, nu este treaba
voastră, voi nu va trebui să-l sprijiniţi. Voi nu va trebui să-L corectaţi pe Dumnezeu.
Îmi amintesc cum John Wesley spunea predicatorilor săi: „Nu cer ca voi să corectaţi regulile pe
care le-am făcut eu, ci solicit ca să le împliniţi.“
S-ar putea să ni se pară că Wesley a cerut prea mult, dar de la Domnul şi Mântuitorul nostru ne
putem aştepta la aşa ceva, El are dreptul s-o facă. El nu vrea ca noi să punem la îndoială
poruncile Sale şi să căutăm să aflăm care sunt urmările acestor porunci. Nu, faceţi exact ceea ce
El vă spune, şi nu vă ocupaţi de consecinţe. Poate că va trebui să suportaţi consecinţele ascultării

de poruncile Lui, dar El vă va da har şi va fi o bucurie pentru voi să suportaţi consecinţele grele
care au luat naştere din ascultarea faţă de Domnul şi Mântuitorul vostru.
În afară de aceasta veţi avea bucurie faţă de Domnul. Un copil neascultător nu va fi imediat
alungat din casă, pentru că a fost neascutător de tata sau de mama. Dar dacă nu se încadrează în
disciplina casei, nu va avea zile bune în casă şi nici nu le merită. De exemplu, sărutul de noaptebună nu va mai fi aşa de plăcut, aşa cum ar fi fost de fapt dacă neascultarea n-ar fi pus o barieră
între părinţi şi copil. Tot aşa este şi cu copilul lui Dumnezeu, dacă se face vinovat de neascultare
faţă de Domnul şi Mântuitorul său, căci dragostea Lui este aşa de gingaşă, că formal te simţi
apăsat atâta timp cât rămâi în neascultare. Nu puteţi să fiţi împotriva lui Hristos şi să aveţi în
acelaşi timp părtăşie cu El. Cu cât vă face să-I simţiţi dragostea, cu atât mai mult doreşte să Se
unească cu voi şi cu atât mai mare vi se va părea prăpastia care vă desparte de El, atunci când aţi
fost neascultători faţă de El.
În afară de aceasta voi nu vă puteţi manifesta credinţa, decât numai atunci când faceţi ce vă
porunceşte. Credinţa care constă numai din cuvinte, într-o mărturisire într-un fel sau altul, sau pe
care o citiţi din cărţi, nu ajută mult. Cine are credinţă, acela face ce îi porunceşte Domnul - şi o
face cu bucurie. Nu evită pericolele, şi în loc să se prindă fricos de ţărm, pleacă bucuros pe
marea întinsă. Îşi jertfeşte cu bucurie viaţa, dacă Domnul Isus îi cere să facă aceasta, căci el nu se
mulţumeşte cu o credinţă care nu aduce roade. Roada credinţei este ascultarea faţa de Acela în
care credem.
Sunt convins că dacă ascultăm de Hristos vom învăţa cu timpul să-i călăuzim pe alţii.
Wellington obişnuia să spună că nimeni nu este apt să conducă o echipă, numai dacă el însuşi a
învăţat mai înainte să asculte. Eu sunt de acord întrutotul cu el. Niciodată noi nu vom creşte o
generaţie de oameni capabili, dacă nu vom insista ca, copiii să fie ascultători de părinţi lor şi
dacă nu vom obţine aceasta.
În Adunarea lui Dumnezeu Domnul Isus conduce pe slujitorii pe care vrea să-i folosească ca şi
conducători în rezolvarea diverselor probleme. Un rob al lui Dumnezeu învaţă deseori mai mult
pe patul de boală, decât din cărţile lui din camera de studiu. Noi trebuie mai întâi să trecem prin
şcoala încercărilor, înainte de a putea deveni călăuzitorii altora.
În sfârşit, eu cred că învăţarea ascultării este o pregătire pentru bucuria cerului. Ţineţi minte:
sfinţii din cer nu cunosc nici o altă voie, decât aceea a lui Dumnezeu. Voia lor este numai să-I
slujească, aceasta este bucuria lor. Dacă tu şi eu nu învăţăm aici să fim ascultători de Dumnezeu,
s-o exersăm şi s-o practicăm în mii de forme, cum ne putem imagina că dincolo ne vom putea
simţi bine împreună cu aceia care cu bucurie sunt ascultători?
Dragă cititor, dacă nu te încrezi în Hristos şi dacă nu asculţi de El, cum poţi ajunge în cer? Tu
nu te vei simţi fericit acolo, aşa că Îl vei ruga pe Dumnezeu să-ţi dea voie să-ţi găseşti refugiu în
iad; căci nimic n-ar fi mai îngrozitor pentru tine, decât să fi împreună cu oameni desăvârşiţi care
îşi au bucuria în a-I sluji lui Dumnezeu.
Fie ca Domnul să te aducă într-o stare de ascultare desăvârşită faţă de Domnul Isus!
Nu este Maria, cea care vă vorbeşte în această seară, ci Adunarea lui Dumnezeu, care vă
atenţionează: „Să faceţi orice vă va zice!“ Şi dacă faceţi, atunci Domnul va transforma apa în
vin. El vă va face bucuroşi şi fericiţi, mai mult decât voi aţi putea vreodată deveni, dacă nu
ascultaţi de El.
Ascultaţi de El, şi El va îngriji de voi. Ascultaţi de El, şi El vă va mângâia. Ascultaţi de El, şi El
vă va desăvârşi. Ascultaţi de El pe calea obligaţiilor ce le aveţi, şi veţi intra cu El în împărăţia
slavei.
Domnul să ne ajute în harul Său ca să recunoaştem voia Mântuitorului nostru, ca astfel El să
lucreze în noi voinţa şi înfăptuirea voii Sale plăcute.

